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BAB I 
FAKULTAS 

 
 

1.1. Sejarah Fakultas 
Sejarah Fakultas Farmasi dimulai dalam bentuk Jurusan 

Farmasi, yang didirikan pada tanggal 19 Februari 1959, sebagai 
jurusan kelima dari tujuh jurusan yang ada di bawah naungan 
Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Pengetahuan Alam (FIPPA), 
Universitas Padjadjaran. Pada saat itu, kegiatan  akademik Jurusan 
Farmasi berlangsung di Jl. Ir.H. Juanda No. 4 Bandung dan di 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Alam (LIPA) Jl. Singaperbangsa No. 1 
Bandung. Pada tahun 1978, lokasi  berpindah ke Jl. Maulana Yusuf 
No. 12 Bandung, yang sebelumnya ditempati oleh Fakultas 
Kedokteran Gigi. Setelah kampus baru Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) di Jatinangor-Sumedang selesai 
dibangun, Jurusan Farmasi bersama-sama dengan jurusan-jurusan 
lain di FMIPA, pindah ke kampus Jatinangor pada bulan September 
1986. Pada 17 Oktober 2006, Jurusan Farmasi berubah statusnya 
menjadi Fakultas Farmasi. Saat ini, Fakultas Farmasi mempunyai 3 
program studi, yaitu Program Studi Sarjana Farmasi, Program Studi 
Profesi Apoteker dan Program Studi Magister Farmasi. 

Program Studi Sarjana Farmasi telah terakreditasi A dari 
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Indonesia (BAN-PT) 
dengan No. 08620/Ak-X-S1-004/UPAFAI/VI/2006 dan telah diakui 
kualifikasinya oleh Jawatan Pengkhidmatan Awam (JPA) dari 
Malaysia. Sejak tahun 2006, program studi ini telah menerima 
mahasiswa dari Malaysia. 

Program Studi Profesi Apoteker mulai diselenggarakan pada 
tahun 1959.Program studi ini telah diakreditasi oleh BAN-PTdan 
memperoleh akreditasi A dengan SK No.  003/BAN-PT/Ak-
1/PSPA/II 2012 pada bulan Maret 2012.   

Program Studi Magister Farmasi mulai diselenggarakan sejak 
izin diperoleh dari Kementerian Pendidikan Nasional pada tanggal 
10 Januari 2011 dengan SK No. 09/D/O/2011. Program  studi ini 
mulai menerima mahasiswa baru pada semester ganjil Tahun 
Akademik 2011/2012 dan memperoleh akreditasi B dari BAN-
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PTdengan SK No 430/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2014 pada bulan 
November 2014. 

Seiring dengan perubahan status Universitas Padjadjaran 
menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), pada 
tanggal 16 Mei 2016 Fakultas Farmasi memperoleh SK Rektor 
Universitas Padjadjaran No 730/UN6.RKT/Kep/HK/2016 tentang 
Pendirian Program Studi Doktor Farmasi dan SK Rektor Universitas 
Padjadjaran No 731/UN6.RKT/Kep/HK/2016 tentang Pendirian 
Program Studi Magister Farmasi Klinik., dan kedua program studi 
tersebut mulai menerima mahasiswa baru pada semester ganjil 
2016/2017. 
 
 

1.2. Visi dan Misi Fakultas 
 
 PSSF Fakultas Farmasi Unpad mempunyai visi yang 
realistik dan sejalan dengan visi Fakultas Farmasi Unpad. Visi ini 
berorientasi ke masa depan tentang pencapaian PSSF Fakultas 
Farmasi Unpad dalam kurun waktu tertentu. 
 
Visi Fakultas Farmasi Unpad : 
Menjadi Fakultas  Unggul dalam Penyelenggaraan Pendidikan 
Farmasi Berbasis Riset yang Berdaya Saing Internasional pada 
Tahun 2024. 
 
Visi PSSF Fakultas Farmasi Unpad : 
Menjadi Program Studi Unggul dalam Penyelenggaraan 
Pendidikan Sarjana Farmasi Berbasis Riset yang Berdaya Saing 
Internasional pada Tahun 2024. 
 
Dalam mencapai visi tersebut telah dirumuskan empat tahapan 
pengembangan strategi agung (Grand Strategy) PSSF Fakultas 
Farmasi Unpad yaitu : 

1. Periode 2007-2011 :Menjadi  Program Studi Unggul dalam 
Penyelenggaraan Pendidikan Sarjana Farmasi pada 
Tahun 2011.  

2. Periode 2012-2016: Menjadi  Program Studi Unggul dalam 
Penyelenggaraan Pendidikan Sarjana Farmasi Berbasis 
Riset yang Berdaya Saing Nasional  pada Tahun 2016. 
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3. Periode 2017-2019:Menjadi  Program Studi Unggul dalam 
Penyelenggaraan Pendidikan Sarjana Farmasi Berbasis 
Riset yang Berdaya Saing Regional pada Tahun 2019.  

4. Periode 2020-2024: Menjadi  Program Studi Unggul dalam 
Penyelenggaraan Pendidikan Sarjana Farmasi Berbasis 
Riset yang Berdaya Saing Internasional pada Tahun 2024. 

Saat borang ini disusun, visi PSSF Fakultas Farmasi Unpad 
berada pada periode 2012-2016. 
 
Keunggulan visi PSSF Fakultas Farmasi Unpad adalah 
penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian pada masyarakat 
berbasis riset di bidang farmasi (Transfomative Learning) yang 
berlandaskan pada:  
1. Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad, yaitu Bina Mulia Hukum dan 

Lingkungan dalam Pembangunan Nasional. 
2. Sistem nilai RESPECT (Responsible, Excellent, Scientific Rigor, 

Professionalism, Encouraging, Creative and Trust). 
3. Nilai-nilai adiluhung budaya lokal dan budaya nasional dalam 

keragaman budaya dunia. 
 
Misi PSSF Fakultas Farmasi Unpad (2012-2016)  
1. Menyelenggarakan pendidikan sarjana farmasi yang 

memenuhi azas pemerataan dan perluasan akses 
masyarakat. 

2. Menyelenggarakan pendidikan sarjana farmasi berbasis riset 
yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi di bidang farmasi dan memenuhi tuntutan 
masyarakat pengguna. 

3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan sarjana farmasi 
yang profesional, akuntabel serta berdaya saing nasional. 

4. Menyelenggarakan riset di bidang farmasi berbasis 
keunggulan lokal yang berorientasi pada publikasi ilmiah, 
paten dan produk komersial. 

5. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dengan 
memanfaatkan hasil riset di bidang farmasi. 

 
 
1.3. Tujuan	Fakultas 
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 Tujuan Fakultas Farmasi adalah : 

1. Meningkatkan dan pemerataan dan perluasan akses 
masyarakat dalam memperoleh pendidikan farmasi. 

2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya 
saing internasional. 

3. Menciptakan sistem pengelolaan pendidikan yang efisien, 
efektif, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan 
pencitraan publik. 

4. Menghasilkan produk penelitian yang berkualitas berupa 
publikasi ilmiah, paten dan produk komersial. 

5. Meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta 
teknologi farmasi dan kesehatan yang tepat guna bagi 
kepentingan masyarakat. 

 
 
1.4. Sasaran PSSF Fakultas Farmasi Unpad (2012-2016) : 

 
1. Peningkatan jumlah mahasiswa berkualitas yang mengikuti 

pendidikan sarjana farmasi. 
2. Peningkatan kualitas rintisan kelas internasional  pada 

Program Studi Sarjana Farmasi. 
3. Pencapaian kualitas pendidikan sarjana farmasi berbasis riset 

yang sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional (SPN). 
4. Pencapaian kompetensi sarjana farmasi yang berkarakter 

RESPECT serta menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan 
budaya nasional dalam keragaman budaya dunia.  

5. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di 
PSSF. 

6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 
PSSF sesuai kebutuhan. 

7. Terwujudnya tata kelola dan kelembagaan  PSSF yang 
profesional  dan akuntabel berdasarkan prinsip Peningkatan 
Mutu Berkelanjutan (Continuing Quality Improvement). 

8. Terwujudnya perencanaan dan pengelolaan keuangan PSSF 
yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

9. Terwujudnya pelayanan pendidikan di PSSF yang bermutu, 
sehingga meningkatkan kepercayaan publik. 

10. Peningkatan jumlah publikasi  ilmiah,  paten dan produk 
komersial dengan keunggulan lokal sebagai hasil riset di 
bidang farmasi yang dilandasi PIP Unpad. 
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11. Peningkatan pemanfaatan hasil riset di bidang farmasi yang 
tepat guna bagi kepentingan masyarakat. 
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BAB II 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

 
 

1.1.PROFIL LULUSAN 

 

Mengacu pada Seven Star Pharmacist: 

1. Sebagai care giver: 

- Mampu mengidentifikasi masalah terkait obat dan 

alternatif solusinya untuk mengoptimalkan terapi 

- Mampu melakukan pelayanan sediaan farmasi dan 

alat kesehatan sesuai prosedur 

- Mampu menyiapkan sediaan farmasi yang aman, 

efektif, stabil dan bermutu 

- Mampu menerapkan ilmu dan teknologi 

kefarmasian dalam pengembangan sediaan farmasi 

yang aman, efektif, stabil dan bermutu. 

2. Sebagai Teacher/educator/drug informer 

- Mampu mencari dan/atau menelusur kembali, 

menganalisis, mengevaluasi, mensintesis, dan 

mendiseminasikan informasi terkait obat dan 

sediaan farmasi lainnya. 

- Mampu menyediakan dan mendiseminasikan 

informasi terkait obat dan pengobatan dalam upaya 

promotif dan preventif kesehatan masyarakat. 
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3. Sebagai Scientific comprehension and research 

abilities 

- Menunjukkan penguasaan konsep teoritis tentang 

obat dan aktivitas biologis yang dihasilkannya. 

- Mampu menerapkan konsep teoritis dan matematis 

dalam melakukan analisis fenomena fisika, 

fisikokimia, dan biologi. 

- Mampu menerapkan konsep teoritis berbagai 

bidang ilmu kefarmasian dalam melakukan riset 

bidang kefarmasian 

4. Life long learner 

Mampu meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan 

kemampuan diri secara berkelanjutan 

5. Sebagai leader 

Mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen 

dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian. 

6. Sebagai decision maker 

7. Sebagai manager 

8. Sebagai communicator 

Mampu membangun hubungan interpersonal dengan 

berbagai pihak. 

9. Sebagai professional 
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Mampu bertindak secara bertanggungjawab sesuai 

ketentuan perundang-undangan, norma dan etik 

kefarmasian 

 

KOMPETENSI LULUSAN 

1. Mampu mengidentifikasi masalah terkait obat dan 

alternatif solusinya 

2. Mampu melakukan pelayanan sediaan farmasi sesuai 

prosedur. 

3. Mampu menyiapkan atau meracik sediaan farmasi sesuai 

prosedur. 

4. Mampu menerapkan ilmu dan teknologi kefarmasian 

dalam pembuatan dan penjaminan mutu sediaan farmasi. 

5. Mampu mencari, menyiapkan, dan memberikan informasi 

tentang obat dan pengobatan. 

6. Mampu berkomunikasi dan membangun hubungan 

interpersonal. 

7. Mampu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dan 

manajemen. 

8. Mampu bertindak secara bertanggung-jawab sesuai 

ketentuan perundang-undangan dan etik kefarmasian. 

9. Menunjukkan penguasaan IPTEK, kemampuan riset, dan 

kemampuan pengembangan diri. 
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1.2. CAPAIAN PEMBELAJARAN 

Capaian Pembelajaran Program Studi Farmasi Fakultas 

Farmasi Universitas Padjadjaran meliput komponen sikap, 

pengetahuan, serta keterampilan umum dan khusus. 

 

SIKAP 

 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius. 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas kefarmasian 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, terutama di bidang farmasi. 
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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, 

terutama di bidang farmasi. 

9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan 

kefarmasian secara mandiri. 

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, 

dan kewirausahaan di bidang farmasi. 

 

PENGETAHUAN 

1. Mampu menguasai landasan ilmiah dan peningkatan 

kompetensi diri yang dibutuhkan dalam upaya 

meningkatkan kemampuan pekerjaan teknis 

kefarmasian. 

 

KETERAMPILAN UMUM 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, 

dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

kefarmasian dengan memperhatikan dan menerapkan 

nilai humaniora. 
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2. Mampu menunjukkan kinerja di bidang farmasi secara 

mandiri, bermutu, dan terukur 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di 

bidang farmasi dengan memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata 

cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik. 

4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut 

dalam bentuk skripsi dan mengunggahnya dalam 

laman perguruan tinggi. 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam 

konteks penyelesaian masalah di bidang farmasi, 

berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 

6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan 

kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat, baik di 

dalam maupun di luar lembaga kefarmasian. 

7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja 

kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan kefarmasian yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah 

tanggungjawabnya. 
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8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap 

kelompok kerja yang berada di bawah tanggung 

jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara 

mandiri. 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, 

mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

10. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

farmasi sesuai dengan kode etik kefarmasian. 

11. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara 

mandiri. 

12. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau 

pengembangan kebijakan nasional dalam rangka 

peningkatan mutu pendidikan atau pengembangan 

kebijakan nasional di bidang farmasi. 

13. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, 

mengamankan, dan menemukan kembali data dan 

informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja 

di bidang farmasi. 

 

KETERAMPILAN KHUSUS 

Kemampuan Kerja 
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1. Mampu melakukan praktik kefarmasian disupervisi 

oleh apoteker sesuai ketentuan regulasi. 

2. Mampu melakukan optimalisasi penggunaan sediaan 

farmasi yang rasional berdasarkan pertimbangan 

ilmiah, pedoman dan berbasis bukti untuk 

mengoptimalkan keberhasilan terapi di bawah 

supervisi apoteker. 

3. Mampu melakukan dispensing sediaan farmasi dan alat 

kesehatan sesuai standar dan peraturan perundang 

undangan di bawah supervisi apoteker. 

4. Mampu menelusur, menganalisis secara kritis, 

mengorganisasikan informasi tentang sediaan farmasi 

dan alat kesehatan yang tepat, akurat, relevan dan 

terkini serta mengkomunikasikan secara efektif sesuai 

kebutuhan penerima informasi di bawah supervisi 

apoteker. 

5. Mampu memformulasikan dan memproduksi sediaan 

farmasi yang tepat, sesuai standar dan ketentuan 

perundang-undangan di bawah supervisi apoteker. 

6. Mampu menelusur, menganalisis secara kritis, 

mengorganisasikan informasi tentang sediaan farmasi 

dan mengkomunikasikan secara efektif sebagai upaya 
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preventif dan promotif kesehatan masyarakat di bawah 

supervisi apoteker. 

7. Mampu mengelola perancangan, seleksi, pengadaan, 

penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan 

penarikan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai 

ketentuan peraturan perundangan secara efektif dan 

efisien di bawah supervisi apoteker. 

 

 

Kemampuan Manajerial 

1. Mampu menunjukkan ketrampilan efektif dengan 

pasien dan tenaga kesehatan melalui tenik komunikasi 

verbal maupun non-verbal di bawah supervisi 

apoteker. 

2. Mampu menunjukkan ketrampilan organisasi dan 

hubungan interpersonal dalam melakukan  pekerjaan  

kefarmasian  sesuai prosedur pada waktu kerja di 

bawah supervisi apoteker. 

 

KOMPETENSI LAIN-LAIN 

1. Mampu melakukan pembelajaran seumur hidup (long 

life learner) dan mengabdi kepada masyarakat berbasis 

riset (Transfomative Learning) yang   berdasarkan Pola 
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Ilmiah Pokok (PIP) Unpad, yaitu Bina Mulia Hukum 

dan Lingkungan dalam Pembangunan Nasional. 

2. Memiliki karakter Responsible, Excellent, Scientific 

Rigor, Professional, Encouraging, Creative, dan Trust 

(RESPECT). 

3. Mampu menjunjung tinggi nilai-nilai adiluhung 

budaya Sunda dan budaya nasional dalam keragaman 

budaya dunia. 

 

 

a.  BAHAN KAJIAN 

Perumusan mata kuliah di program studi Sarjana farmasi 

Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran didasari oleh profil 

lulusan beserta penguasaan keterampilan dari masing-masing 

profil. Langkah-langkah yang ditempuh dalam hal ini adalah: 

1. penentuan bahan kajian (BK) yang merujuk pada capaian 

pembelajaran (CP), serta 

2. identifikasi keluasan dan kedalaman bahan kajian yang 

harus dikuasai berdasarkan bidang keilmuan. 

 

Berikut uraian dari bahan kajian tersebut:  
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A. Bahan Kajian (BK) Merujuk Capaian Pembelajaran 

(CP) 
 
 

CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) 
LEVEL 6 KKNI 

BAHAN KAJIAN 

Mampu menjelaskan konsep anatomi, 
fisiologi, dan patofisiologi pada 

manusia secara benar 

• Farmakologi dasar 
• Farmakoterapi Penyakit 

Infeksi 
• Farmakoterapi Gangguan 

Imunologi dan Onkologi 
• Praktikum Farmakoterapi 

Penyakit Infeksi,  
Gangguan Imunologi dan 
Onkologi 

• Farmakoterapi Gangguan 
Kulit, Tulang dan Sendi, 
Mata serta THT  

• Farmakoterapi Gangguan 
Syaraf dan Psikiatri  

• Farmakoterapi gangguan 
pernafasan 

• Praktikum Farmakoterapi 
Gangguan Kulit, Tulang 
dan Sendi, Mata, THT, 
Syaraf dan Psikiatri 

• Farmakoterapi Gangguan 
Saluran Cerna dan Nutrisi 

• Farmakoterapi Gangguan 
endokrin 

• Farmakoterapi Gangguan 
ginekologi 

• Praktikum Farmakoterapi 
Gangguan Saluran Cerna,  

1. Mampu menjelaskan  pedoman 
farmakoterapi pada penanganan 
penyakit kardiovaskular, 
pernafasan, syaraf, psikiatri, saluran 
cerna, saluran kemih dan 
ginekologi, endokrin, mata, hidung, 
telinga dan tenggorokan, darah, 
imunologi, tulang dan sendi, kulit, 
infeksi, onkologi, nutrisi serta 
keadaan gawat darurat dengan 
benar 
2. Mampu menganalisis 

kesesuaian rancangan 
farmakoterapi terhadap 
pedoman terapi/ formularium 
dengan tepat.. 

3. Mampu mengidentifikasi 
dengan tepat masalah terkait 
obat meliputi interaksi, 
toksisitas, efek samping, 
ketidak-patuhan dan 
penyalahgunaan obat. 

Mampu  memberikan solusi yang tepat 
masalah terkait obat meliputi interaksi, 
toksisitas, efek samping, ketidak-
patuhan dan penyalahgunaan obat. 
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Mampu memberikan informasi/edukasi 
terkait  sediaan farmasi dan alat 
kesehatan kepada pasien meliputi 
tujuan terapi, dosis, frekuensi, cara 
pemakaian, efek samping, 
penyimpanan, dan kepatuhan pasien 
dengan benar. 

Nutrisi, Endokrin dan 
Ginekologi  

• Farmakoterapi Gangguan 
Hematologi, Pembuluh 
Darah dan Kardiovaskular 

• Farmakoterapi Gangguan 
ginjal dan saluran kemih 

• Praktikum Farmakoterapi 
Gangguan  Hematologi, 
Pembuluh Darah, 
Kardiovaskular, Ginjal 
dan Saluran Kemih serta 
Bioteknologi Farmasi 

 
 

Mampu melakukan pelayanan 
swamedikasi meliputi  alternatif terapi, 
dosis obat dan pertimbangan rujukan 
dokter dengan benar 

1. Mampu menjelaskan prosedur 
standar pelayanan sediaan 
farmasi dan alat kesehatan 
dengan benar 

• Pelayanan kefarmasian 
• Forrmulasi dasar 
• Praktikum formulasi dasar 

1. 2 Mampu melakukan 
pelayanan resep dokter 
dengan benar 

2. Mampu menjelaskan  ilmu-
ilmu dasar yang menunjang 
pengembangan ilmu 
kefarmasian dengan benar. 

• Kimia Fisik 
• Praktikumf imia fisik 
• Farmasi fisik 
• Praktikum Farmasi Fisik 
• Kimia Farmasi 
• Praktikum Kimia 

farmasi 
• Analisis isntrumen 
• Botani farmasi 
• Prakt botani farmasi 
• Biokimia 
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• Praktium biokimia 

3. Mampu  meracik berbagai 
bentuk sediaan farmasi, 
termasuk sediaan sitotoksik,  
sesuai pedoman 

• Preformulasi sediaan 
• Farmakognosi dan 

Farmasi bahan alam 
Form dan Tek Sed Cair 
dan Semisolida 

• Form dan Tek Sed Cair 
dan solida Form dan Tek 
Sed Cair dan Steril 

• Sediaan kosmetik 
• Sistem baru 

penghantaran obat 

 

4. Mampu membedakan 
penggolongan obat 
berdasarkan sifat 
fisikokimianya secara benar. 

5. Mampu menetapkan 
parameter fisikokimia dan 
biologi sediaan farmasi dan 
PKRT secara akurat 

6. Mampu melakukan studi 
praformulasi berdasarkan data 
fisikokimia bahan aktif obat 
dan eksipien 

7. Mampu melakukan formulasi 
bahan aktif obat dan eksipien  
dalam bentuk sediaan farmasi 
dengan tepat 

8. Mampu melakukan uji 
stabilitas sediaan farmasi 
dengan benar 

Stabilitas obat 

3. Mampu mengidentifikasi 
sediaan farmasi dan alat 
kesehatan yang rusak atau 
substandar secara tepat untuk 
dilaporkan ke  pihak yang 
berwenang. 

• Analisis sediaan farmasi 
likuid dan semisolid  

• Analisis sediaan farmasi 
solid 

• Analisis makan dan 
kontaminan 

• Analisis forensik dan 
biomedik 

 
 

4. Mampu melakukan analisis 
kualitatif dan kuanttati 
sediaan farmasi dan PKRT 
secara cermat 
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5. Mampu membedakan 
penggolongan obat 
berdasarkan mekanisme 
kerjanya secara benar 

 

6. Mampu menjelaskan 
pengaruh bentuk sediaan dan 
rute pemberian terhadap 
perjalanan obat dalam tubuh 
secara benar 

7. Mampu menjelaskan interaksi 
obat dengan targetnya di 
dalam tubuh dan efek biologik 
yang dihasilkan secara benar. 

8. Mampu menganalisis 
bioavailabilitas dan 
bioekivalensi produk obat 
sesuai pedoman. 

9. Mampu menjelaskan 
hubungan kuantitatif struktur 
kimia obat, termasuk 
termodinamikanya, dengan 
aktivitas biologis secara tepat. 

• Kimia medisinal 
• Praktikum kimia medisinal 

10. Mampu menetapkan 
parameter farmakokinetika 
bahan aktif obat secara cermat 

Farmakokinetika 

11. Mampu melakukan riset 
kefarmasian serta bidang lain 
yang terkait dengan benar 

 

12. Mampu melakukan 
penjaminan mutu sediaan 
farmasi dengan valid 

 

13. Mampu berfikir kreatif dan 
berjiwa entrepreneurship 
dalam pekerjaan kefarmasian 
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Pendaftaran Mahasiswa 
 
Pada awal tiap semester mahasiswa diwajibkan melakukan 

dua macam pendaftaran, yaitu pendaftaran administratif dan 
pendaftaran akademik. 
 

Pendaftaran Administratif                                                                                                   
 

1. Pendaftaran administratif dilakukan untuk memenuhi 
persyaratan administratif yang ditetapkan dan untuk memperoleh 
kartu mahasiswa; 

2. Bagi mahasiswa baru, berlaku persyaratan pendaftaran sebagai 
berikut: 
a. Lulus ujian/seleksi yang ditetapkan; 
b. Membawa kartu tanda ujian/seleksi (Program Studi Sarjana); 
c. Menunjukkan ijazah asli yang disyaratkan dan menyerahkan 

salinan yang telah disahkan (SLTA, Sarjana, Profesi, atau 
yang setara); 

d. Mengisi dan menyerahkan kembali formulir 
pendaftaran/lamaran; 

e. Membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) untuk 
semester yang berlaku. 

3. Bagi mahasiswa lama, berlaku persyaratan pendaftaran berikut :  
a. Membayar BPP untuk semester yang berlaku sesuai jadwal 

herregistrasi; 
b. Menunjukkan kartu mahasiswa yang terakhir/masih berlaku. 

4. Bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan pendaftaran 
administratif (herregistrasi) tidak diperkenankan melakukan 
pendaftaran akademik (mengisi KRS) dan tidak berhak 
mendapatkan pelayanan akademik di fakultas serta program 
studi. 

 

Pendaftaran Akademik 
 

Pendaftaran akademik dilakukan untuk memperoleh izin 
mengikuti kegiatan akademik. Aturan pendaftaran akademik adalah 
sebagai berikut: 
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1. Pendaftaran dilakukan di Sub Bagian Akademik (SBA) Fakultas 
Farmasi dengan menyerahkan bukti pembayaran BPP atau 
Surat Persetujuan Penangguhan BPP; 

2. Mahasiswa di wajibkan mengambil Kartu Rencana Studi (KRS), 
mengisinya bersama dosen wali  

3. Setelah ditandatangani oleh mahasiswa dan dosen wali/ketua 
program studi, KRS diserahkan ke SBA sesuai dengan jadwal 
yang telah ditetapkan. 

4. Mahasiswa tidak akan mendapat pelayanan akademik apapun 
selama tidak registrasi pada semester yang berlangsung.  

 
Kartu dan Daftar 
 
 Dalam penyelenggaraan administrasi akademik, digunakan 
beberapa kartu dan daftar, antara lain: 
 
Kartu Rencana Studi ( KRS ) 

 
1. KRS berisi daftar mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa 

dalam semester bersangkutan; 
2. KRS diisi oleh mahasiswa secara online pada akun SIAT masing-

masing dan disetujui  Dosen wali  
3. KRS diserahkan ke SBA  

 
PKRS (Perubahan Kartu Rencana Studi) 
  

Atas persetujuan dosen walinya, mahasiswa diperbolehkan 
mengubah KRS (mengganti, menambah, maupun mengurangi) 
sampai 10 (sepuluh) hari kerja perkuliahan (2 minggu).  Lewat batas 
tersebut, perubahan KRS tidak diperkenankan lagi. 
 KRS yang telah direvisi kemudian harus diserahkan kembali 
kepada SBP selambat-lambatnya akhir minggu ke-2 hari kerja 
perkuliahan  
 
 
 
Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen ( DHMD) 

 
1. DHMD berisi Nama dan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) yang 

mengikuti mata kuliah bersangkutan; 
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2. DHMD ditandatangani oleh mahasiswa pada saat kegiatan 
belajar mengajar berlangsung, serta oleh dosen pengasuh mata 
kuliah atau asisten pada akhir kegiatan; 

3. DHMD disimpan di SBA  
4. DHMD yang disimpan dosen pengasuh mata kuliah pada hari 

terakhir kuliah, harus diserahkan ke SBA sebagai bahan evaluasi 
kehadiran mahasiswa untuk dibuatkan DPNA. 

  
Daftar Peserta dan Nilai Akhir ( DPNA ) 

   
1. DPNA berisi daftar nama dan NPM seluruh mahasiswa yang 

mengikuti suatu mata kuliah sesuai dengan DHMD; 
2. DPNA diberikan oleh SBA kepada dosen pengasuh mata kuliah 

pada saat ujian akhir semester dan harus diserahkan kembali ke 
SBA paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan ujian mata 
kuliah tersebut; 

3. DPNA  asli disimpan di SBA salinan I ditempel di papan 
pengumuman, dan salinan II disimpan dosen pengasuh mata 
kuliah 

 
Kartu Kemajuan  Studi (KKS) 

 
1. KKS berisi nilai akhir semua mata kuliah yang telah ditempuh 

mahasiswa pada semester bersangkutan serta mencantumkan 
beban SKS maksimum yang dapat diambil pada semester 
berikutnya; 

2. KKS dikeluarkan oleh SBA Fakultas Farmasi; 
3. KKS digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengisi 

KRS semester berikutnya; 
 

Daftar Prestasi Mahasiswa (DPM) 
 

1. DPM berisi Indeks Prestasi Kumulatif  (IPK) mahasiswa setiap 
angkatan dalam satu program studi, jumlah semester dan beban 
studi yang telah ditempuh, serta nama dan nomor kode dosen 
wali  

2. DPM disahkan  dan ditandatangani Pembantu Dekan I; 
3. DPM diumumkan kepada mahasiswa pada tiap akhir semester. 

 
Kartu Perserta Ujian (KPU) 
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 Kartu Peserta Ujian (KPU) adalah kartu yang digunakan 
sebagai identitas mahasiswa pada waktu mengikuti Ujian Akhir 
Semester, KPU diperoleh mahasiswa apabila memenuhi prasyarat 
administrasi akademik untuk mengikuti Ujian Akhir Semester. 
Penerbitan KPU disesuaikan dengan kebutuhan Fakultas Farmasi. 
 
Kartu Studi Mahasiwa (KSM) 
  
 Kartu Studi Mahasiswa (KSM) adalah kartu yang digunakan 
sebagai tanda bukti/kontrak  pengambilan mata kuliah oleh 
mahasiswa pada setiap semester, dikeluarkan oleh SBP Fakultas 
Farmasi setelah melewati proses bimbingan akademik/perwalian. 
Penerbitan KSM disesuaikan dengan kebutuhan Fakultas Farmasi. 
 
Kartu Prestasi Akademik (KPA) 
  

Kartu Prestasi Akademik (KPA) adalah kartu yang berisi 
seluruh daftar mata kuliah beserta nilai mata kuliah yang pernah 
diambil/dikontrak mahasiswa selama studi, dapat juga disebut 
sebagai transkrip akademik sementara atau kumpulan dari Kartu 
Kemajuan Studi (KKS).Penerbitan KPA disesuaikan dengan 
kebutuhan Fakultas Farmasi. 
 
Kegiatan Pembelajaran 

 
1. Mahasiswa diperkenankan mengikuti kegiatan pembelajaran 

apabila mahasiswa telah: 
a. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku pada 

semester bersangkutan; 
b. Mengisi KRS untuk semester yang bersangkutan dan telah 

ditandatangani oleh mahasiswa, dosen wali dan SBA. 
c. Terdaftar dalam DHMD semester bersangkutan. 

2. Pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran mahasiswa harus 
menandatangani DHMD yang harus diperiksa oleh Dosen 
Pengasuh mata kuliah. 
 

 Persyaratan Ujian 
 
Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian apabila 

memenuhi persyaratan di bawah ini: 
1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan; 
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2. Memenuhi semua persyaratan administratif yang ditetapkan oleh 
Fakultas Farmasi; 

3. Mengikuti sekurang-kurangnya 80% kegiatan kuliah yang secara 
riil diselenggarakan pada semester bersangkutan dan/atau 
mengikuti seluruh kegiatan (100%) praktikum laboratorik, kerja 
lapangan, kerja klinik, seminar, atau kegiatan sejenis. 

4. Untuk menempuh ujian akhir (ujian komprehensif, sidang tesis, 
sidang desertasi tertutup/terbuka, atau kegiatan sejenis), 
mahasiswa harus sudah memenuhi persyaratan di bawah ini : 
a. Lulus seluruh mata kuliah program studi yang ditempuh 

(memenuhi beban studi kumulatif yang dipersyaratkan). 
b. Telah menyusun dan menulis Skripsi (yang telah dinyatakan 

‘layak uji’ oleh Pembimbing),  
c. Telah menyelesaikan persyaratan administratif yang diatur 

oleh Universitas dan Fakultas Farmasi. 
 
Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran menggunakan 

Sistem Kredit Semester  dalam penyelenggaraan pendidikannya. 
Penyelenggaraan pendidikan atas dasar sistem kredit semester ini 
dapat memberi peluang untuk: 
1. Mahasiswa yang cerdas dan giat belajar dapat menyelesaikan 

studi lebih singkat; 
2. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan 

kemampuan, bakat dan minatnya; 
3. Penyelenggaraan sistem evaluasi mahasiswa yang sebaik-

baiknya 
 
 

Pengertian Dasar 
 

Beberapa pengertian dasar yang digunakan dalam sistem 
kredit semester dijelaskan di bawah ini. 

Semester merupakan satuan waktu terkecil yang digunakan 
untuk menyatakan lamanya proses kegiatan belajar-mengajar suatu 
program dalam suatu jenjang pendidikan. Penyelenggaraan 
program pendidikan suatu jenjang lengkap dari awal sampai akhir 
akan dibagi ke dalam kegiatan semesteran, sehingga tiap awal 
semester mahasiswa harus merencanakan tentang kegiatan belajar 
yang akan ditempuhnya pada semester tersebut. 

Satu semester setara dengan kegiatan belajar sekitar 16 
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(enam belas) minggu kerja, dan diakhiri oleh ujian akhir semester. 
Satu tahun akademik terdiri dari dua semester reguler, yaitu : 
semester gasal dan semester genap.  

Sesudah kegiatan perkuliahan semester genap (selama Juli 
dan Agustus) dapat diselenggarakan kegiatan Semester Antara 
yang dimaksudkan untuk: 
1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempercepat 

masa tudinya. 
2. Memberikan peluang kepadamahasiswauntuk memperbaiki nilai 

mat kuliah. 
3. Mengoptimalkan waktu dan sarana serta prasarana akademik 

yang ada. 
Pelaksanaan Semester Antara ini diatur tersendiri melalui 
Keputusan Rektor. 
  Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang 
digunakan untuk          menyatakan : 
1. Besarnya beban studi mahasiswa; 
2. Besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar 

mahasiswa; 
3. Besarnya usaha yang diperlukan mahasiswa untuk 

menyelesaikan suatu program, baik program semesteran 
maupun program lengkap; 

4. Besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga 
pengajar. 

Beban Studi adalah jumlah SKS yang ditempuh mahasiswa 
pada suatu semester tertentu, sedangkan Beban Studi Kumulatif 
adalah jumlah SKS minimal yang harus ditempuh mahasiswa agar 
dapat dinyatakan telah menyelesaikan suatu program studi tertentu. 
  Waktu studi kumulatif adalah batas waktu maksimal yang 
harus ditempuh mahasiswa dalam menyelesaikan studinya di suatu 
program pendidikan. Program Studi Sarjana Farmasi, minimum 
144 SKS dan maksimum 160 SKS yang dijadwalkan untuk masa 
studi delapan semester dan maksimum 14 semester; 

Satu SKS kegiatan kuliah ditetapkan setara dengan beban 
studi tiap minggu selama satu semester, yang terdiri atas tiga kegiatan 
berikut : 
1. 1 jam (50 menit) perkuliahan terjadwal; 
2. 1 jam (60 menit) kegiatan terstruktur di luar kelas 
3. 1 jam (60 menit) kegiatan mandiri 

Satu SKS kegiatan seminar pada dasarnya mengacu pada 
kegiatan kuliah (butir 1). Jumlah kepustakaan yang dijadikan acuan 
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dan dirangkum untuk dipresentasikan di depan forum adalah 
minimum 3 (tiga) buah judul, tergantung bobot kepustakaannya. 

Satu SKS kegiatan praktikum di laboratorium ditetapkan setara 
dengan beban studi sekitar 2 jam kerja laboratrik terjadwal, disertai oleh 
: 
1. 1-2 jam kegiatan terstruktur diluar laboratorium tetapi direncanakan 

oleh tenaga pengajar yang bersangkutan, antara lain diskusi dan 
penulisan laporan tiap minggu selama satu semester;  

2. 1-2 jam kegiatan mandiri, antara lain membaca buku rujukan, 
memperdalam materi dan menyelesaikan tugas. 

Satu SKS kegiatan kerja lapangan, kerja klinik dan 
sejenisnya ditetapkan setara dengan beban studi sekitar 4 jam 
terjadwal tiap minggu selama satu semester, yang disertai oleh : 
1. 1-2 jam kegiatan terstruktur, yang direncanakan yaitu diskusi, 

seminar, konferensi kasus, dan penulisan laporan tiap minggu 
selama satu semester;  

2.  1-2 jam kegiatan mandiri, antara lain membaca buku rujukan, 
memperdalam materi, dan menyelesaikan tugas. 

Satu SKS kegiatan penelitian penulisan skripsi, dan 
sejenisnya pada dasarnya mengacu pada kerja lapangan,  yaitu setara 
dengan beban studi sekitar 4 jam terjadwal tiap minggu  selama satu 
semester, yang disertai oleh :  
1.  1-2 jam kegiatan terstruktur, yang direncanakan oleh tenaga 

pengajar  pengasuh mata kuliah bersangkutan, antara lain diskusi, 
seminar, studi kepustakaan, penelitian laboratorium/lapangan, dan 
partisipasi pada sesuatu lembaga; 

2.  1-2 jam kegiatan mandiri, antara lain mencari buku/jurnal di 
perpustakaan lain, menyiapkan penelitian, dan menulis 
skripsi/laporan tugas akhir. 

Proses Pembelajaran diselenggarakan menggunakan 
metode berbasis keaktifan mahasiswa (student-centered learning, 
SCL). Pelaksanaan metode ini disesuaikan dengan kebijakan setiap 
program studi diantaranya dengan  problem-based learning, role 
play, simulasi, mini lecture, Tutorial dan diskusi kelompok. 
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STRUKTUR  KURIKULUM 

 

a. Daftar dan Deskripsi Mata Kuliah 

Kurikulum yang diterapkan di Program Studi Sarjana 

Farmasi  mengikuti standar Kurikulum Perguruan Tinggi dan 

Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi (APTFI), ditambah 

beberapa mata kuliah muatan lokal. Kurikulum ini secara 

berkala dievaluasi setiap 5 (lima) tahun dalam suatu evaluasi 

lokakarya kurikulum. Pendidikan di Program Studi Sarjana 

Farmasi terdiri dari 8 semester dengan beban studi minimum 

144 SKS.   

 

Struktur	kurikulum	(mata	kuliah)	Program	Studi	Sarjana	
farmasi	Fakultas	Farmasi	Universitas	Padjadjaran	disusun	
berdasarkan	profil	lulusan,	capaian	pembelajaran,	dan	
bahan	kajian,	disajikan	pada	tabel	di	bawah	ini:	
 

 

Tabel 2.1 Kurikulum Program Studi Sarjana Farmasi  

 
No Kode Mata 

Kuliah 
Nama Mata Kuliah SKS Mata 

Kuliah 
Prasyarat 

SEMESTER 1 (20 SKS) 
1.  P10A.1401 Ketrampilan Belajar 

dan Berfikir Kritis  
2(2-0) 

- 
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No Kode Mata 
Kuliah 

Nama Mata Kuliah SKS Mata 
Kuliah 

Prasyarat 
2.  P10A.1402 Pancasila  2(2-0) - 
3.  P10A.1403 Dasar-dasar Ilmu 

Farmasi dan Etika  
2(2-0) 

- 

4.  P10A.1404 Kimia Fisika  2(2-0) - 
5.  P10A.1405 Praktikum Kimia 

Fisika 
1(0-1) 

 

6.  P10A.1406 Pengantar Kimia 
Farmasi  

2(2-0) 
- 

7.  P10A.1407 Praktikum Kimia 
Farmasi 

1(0-1) 
 

8.  P10A.1408 Pengantar Kimia 
Medisinal  

1(1-0) 
 

9.  P10A.1409 Praktikum Kimia 
Medisinal 

1(0-1) 
 

10.  P10A.1410 Biologi Sel dan 
Molekuler  

2(2-0) 
- 

11.  P10A.1411 Bahasa Indonesia  2(2-0) - 
12.  P10A.1412 Agama  2(2-0) - 
SEMESTER 2 (20 SKS) 
1.  P10A.2401 Kewarganegaraan  2(2-0)  
2.  P10A.2402 Botani Farmasi  2(2-0)  
3.  P10A.2403 Praktikum Botani 

Farmasi 
1(0-1) 

 

4.  P10A.2404 Farmasetika Dasar  2(2-0)  
5.  P10A.2405 Praktikum 

Farmasetika Dasar 
1(0-1) 

 

6.  P10A.2406 Farmasi Fisika  2(2-0)  
7.  P10A.2407 Praktikum Farmasi 

Fisika 
1(0-1) 
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No Kode Mata 
Kuliah 

Nama Mata Kuliah SKS Mata 
Kuliah 

Prasyarat 
8.  P10A.2408 Analisis Instrumen    2(2-0)  
9.  P10A.2409 Praktikum Analisis 

Instrumen    
1(0-1) 

 

10.  P10A.2410 Biokimia   2(2-0)  
11.  P10A.2411 Praktikum Biokimia 1(0-1)  
12.  P10A.2412 Farmakologi Dasar  2(2-0)  
13.  P10A.2413 Praktikum 

Farmakologi Dasar  
1(0-1)  

SEMESTER 3 (21 SKS) 
1.  

P10A.3401 
Mikrobiologi dan 
Imunologi  

3(3-0)  

2.  P10A.3402 Farmakoterapi 
Penyakit Infeksi  

2(2-0)  

3.  P10A.3403 Farmakoterapi 
Gangguan Imunologi 
dan Onkologi   

2(2-0)  

4.  P10A.3404 Praktikum 
Farmakoterapi 
Penyakit Infeksi,  
Gangguan Imunologi 
dan Onkologi  

1(0-1)  

5.  P10A.3405 Farmakognosi-
Farmasi Bahan Alam 
sedian Semi Solid dan 
Liquid  

2 (2-0)  
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No Kode Mata 
Kuliah 

Nama Mata Kuliah SKS Mata 
Kuliah 

Prasyarat 
6.  P10A.3406 Praktikum 

Farmakognosi-
Farmasi Bahan Alam 
sedian Semi Solid dan 
Liquid 

1(0-1)  

7.  P10A.3407 Pengantar Farmasi 
Industri  

1(1-0)  

8.  P10A.3408 Preformulasi Sediaan 
Cair dan Semisolida: 
Non Steril  

1(1-0)  

9.  P10A.3409 Formulasi dan Tek 
Sed Cair dan 
Semisolida : Non 
Steril  

2(2-0)  

10.  P10A.3411 Praktikum Formulasi 
dan Tek Sed Cair dan 
Semisolida : Non 
Steril 

1(0-1)  

11.  P10A.3412 Analisis Farmasi 
Sediaan Likuid dan 
Semisolida  

1(1-0)  

12.  P10A.3413 Praktikum Analisis 
Farmasi Sediaan 
Likuid dan Semisolida 

1(0-1)  

13.  P10A.3414 Kimia Medisinal  1(1-0)  

SEMESTER 4 (20 SKS) 
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No Kode Mata 
Kuliah 

Nama Mata Kuliah SKS Mata 
Kuliah 

Prasyarat 
1.  P10A.4401 Farmakoterapi 

Gangguan Kulit, 
Tulang dan Sendi, 
Mata serta THT  

2(2-0)  

2.  P10A.4402 Farmakoterapi 
Gangguan Syaraf dan 
Psikiatri  

2(2-0)  

3.  P10A.4403 Farmakoterapi 
Gangguan 
Pernafasan  

2(2-0)  

4.  P10A.4404 Praktikum 
Farmakoterapi 
Gangguan Kulit, 
Tulang dan Sendi, 
Mata, THT, Syaraf 
dan Psikiatri  

1(0-1)  

5.  P10A.4405 Farmakognosi-
Farmasi Bahan Alam 
sedian Solid 

1(1-0)  

6.  P10A.4406 Praktikum 
Farmakognosi-
Farmasi Bahan Alam 
sedian Solid 

1(0-1)  

7.  P10A.4407 Preformulasi Sediaan 
Solida : Non Steril  

1(1-0)  

8.  P10A.4408 Form dan Tek 
Sediaan Solida: Non 
Steril  

2(2-0)  
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No Kode Mata 
Kuliah 

Nama Mata Kuliah SKS Mata 
Kuliah 

Prasyarat 
9.  P10A.4409 Praktikum Form dan 

Tek Sediaan Solida: 
Non Steril 

1(0-1)  

10.  P10A.4410 
 

Analisis Farmasi 
Sediaan Solida dan 
Kosmetika  

1(1-0)  

11.  P10A.4411 
 

Praktikum Analisis 
Farmasi Sediaan 
Solida dan Kosmetika 

1(0-1)  

12.  P10A.4412 Analisis Makanan dan 
Kontaminan  

2(2-0)  

13.  P10A.4413 Praktikum Analisis 
Makanan dan 
Kontaminan 

1(0-1)  

14.   
P10A.4414 
P10A.4415 
P10A.4416 

 

Pilihan I 
Toksikologi  
Eksipien Farmasi  
Etnofarmasi Aplikasi 
Elektrokimia di Bidang 
Farmasi  
 

 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 

 

 

SEMESTER 5 (19 SKS) 
1.  P10A.5401 Farmakoterapi 

Gangguan Saluran 
Cerna dan Nutrisi  

2(2-0)  

2.  P10A.5402 Farmakoterapi 
Gangguan Endokrin  

2(2-0)  

3.  P10A.5403 Farmakoterapi 
Gangguan Ginekologi  

2(2-0)  
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No Kode Mata 
Kuliah 

Nama Mata Kuliah SKS Mata 
Kuliah 

Prasyarat 
4.  P10A.5404 Praktikum 

Farmakoterapi 
Gangguan Saluran 
Cerna,  Nutrisi, 
Endokrin dan 
Ginekologi  

1(0-1)  

5.  P10A.5405 Kosmetik dan 
Kosmeseutikal  

2(2-0)  

6.  P10A.5406 Formulasi Teknologi 
dan Evaluasi Sediaan 
Steril  

2(2-0)  

7.  P10A.5407 Praktikum Formulasi 
Teknologi dan 
Evaluasi Sediaan 
Steril 

1(0-1)  

8.  P10A.5408 Teori dan Sintesis 
Radiofarmaka  

2(2-0)  

9.  P10A.5409 Kuliah Kerja Nyata  3(0-3)  
10.   

P10A.5410 
P10A.5411 
P10A.5412 
P10A.5413 

Pilihan II 
Nutraseutikal dan 
Terapi Nutrisi  
Farmasi Bahari  
Rekayasa Farmasi  
Analisis Bahan Kimia 
Obat dalam Jamu  

 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 

 

SEMESTER 6 (21 SKS) 
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No Kode Mata 
Kuliah 

Nama Mata Kuliah SKS Mata 
Kuliah 

Prasyarat 
1.  P10A.6401 Farmakoterapi 

Gangguan 
Hematologi, 
Pembuluh Darah dan 
Kardiovaskular  

3(3-0)  

2.  P10A.6402 Farmakoterapi 
Gangguan Ginjal dan 
Saluran Kemih  

2(2-0)  

3.  P10A.6403 Bioteknologi Farmasi  2(2-0)  
4.  P10A.6404 Praktikum 

Farmakoterapi 
Gangguan  
Hematologi, 
Pembuluh Darah, 
Kardiovaskular, Ginjal 
dan Saluran Kemih 
serta Bioteknologi 
Farmasi  

1(0-1)  

5.  P10A.6405 Farmakokinetika  2(2-0)  
6.  P10A.6406 Biofarmasetika   2(2-0)  
7.  P10A.6407 Praktikum 

Biofarmasetika   
1(0-1)  

8.  P10A.6408 Analisis Biomedik dan 
Forensik  

2(2-0)  

9.  P10A.6409 
 

Praktikum 
Biofarmasetika   

1(0-1)  

10.  P10A.6410 
 

Metodologi Riset dan 
Biostatistik   

3(3-0)  
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No Kode Mata 
Kuliah 

Nama Mata Kuliah SKS Mata 
Kuliah 

Prasyarat 
11.   

 P10A.6411 
 

P10A.6412 
 

P10A.6413 

Pilihan III 
Farmakoepidemiologi 
dan Farmacovigilans  
Aromaterapi dan 
Hidroterapi  
Praktek Kefarmasian  
Farmasi Lingkungan  

 
2(2-0) 

 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 

 

SEMESTER 7 (19 SKS) 
1.  P10A.7401 Farmasi Klinik  2(2-0)  
2.  P10A.7402 Praktikum Farmasi 

Klinik 
1(0-1)  

3.  P10A.7403 Stabilitas Obat  2(2-0)  
4.  P10A.7404 Sistem Baru 

Penghantaran Obat  
2(2-0)  

5.  P10A.7405 Pengembangan 
Metode Analisis   

1(1-0)  

6.  P10A.7406 Praktikum 1(0-1)  
7.  P10A.7407 Desain dan 

Pengembangan Obat  
2(2-0)  

8.  P10A.7408 Praktikum Desain dan 
Pengembangan Obat 

1(0-1)  

9.  P10A.7409 Seminar Proposal 
Penelitian  

2(0-2)  

10.  P10A.7410 Kuliah Lapangan  1(0-1)  
11.  P10A.7411 Manajemen, Regulasi 

dan Kewirausahaan 
Farmasi  

2(2-0)  
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No Kode Mata 
Kuliah 

Nama Mata Kuliah SKS Mata 
Kuliah 

Prasyarat 
12.   

P10A.7412 
P10A.7413 
P10A.7414 
P10A.7415 

Pilihan IV 
Farmakoekonomi  
Herbal Medisin  
Managemen Suplai 
Farmasi  
Dasar-Dasar 
Penjaminan Mutu 

 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 

 

SEMESTER 8 (4 SKS) 
1.  P10A.8401 Seminar Hasil 

Penelitian  
2(2-0)  

2.  P10A.8402 Sidang Sarjana 
Komprehensif  

2(2-0)  

 
 
a. SILABUS MATA KULIAH PER DEPARTEMEN 

 

i. Departemen Farmasetika dan Teknologi Farmasi 

 

1. Kimia Fisika 3(2-1) 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep teoritis larutan; 

termodinamika larutan, tegangan permukaan, adsorbsi, 

viskositas, kinetika reaksi, dapar dan larutan isotonik,  koloid, 

konstanta distribusi, kesetimbangan, dan kromatografi  

Pengampu : Arif Budiman, M.Si., Apt, Dr. Iyan Sopyan, M Si 
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2. Praktikum Farmasetika Dasar 1(0-1) 

Praktikum ini merupakan penunjang mata kuliah Farmasetika 

Dasar untuk menjalankan peracikan dan pencampuran 

perbekalan farmasi berdasarkan formula standart dan resep 

menjadi  bentuk sediaan farmasi (padat, likuid, semisolid)  

Pengampu : Angga Prawira K, MARS, Insan Sunan K, M Kes, 

Soraya Ratnawulan Mita, M Si 

 

3. Farmasetika Dasar 3(2-1) 

Mata kuliah ini berisi pokok-pokok bahasan pendahuluan 

farmasetika dasar, resep dan bahasa latin, dosis obat, sediaan 

galenika, sediaan padat, sediaan likuid, dan sediaan semisolid 

Pengampu : Angga Prawira K, MARS, Insan Sunan K, M Kes, 

Soraya Ratnawulan Mita, M Si 

 

4. Pengantar Farmasi Industri 1(0-1) 

Mata kuliah ini memberi gambaran konsep, kebijakan dan 

teknologi  yang berkaitan dengan industri farmasi.  Materi 

yang diberikan meliputi CPOB, PPIC, Pergudangan,  

Registrasi Produk Obat,  Sistem Distribusi Produk Obat, 

Pengembangan Produk Obat, Produksi Sediaan Obat, Kontrol 

kualitas sediaan obat, Pengemasan . 
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Pengampu : Yedi Herdiana, M Si., Patihul Husni., Dr. Dolih 

Gozali, MS 

 

5. Preformulasi Sediaan Cair dan Semisolida Non Steril 1 

(1-0) 

Mata kuliah ini memberi gambaran desain sediaan padat 

dengan mempertimbangkan dasar dasar formulasi dan 

teknologi farmasi sehingga mampu menghasilkan rancangan 

sediaan Liquid dan Semisolid yang baik..  Materi yang 

diberikan meliputi studi preformulasi, tujuan preformulasi, 

kriteria preformulasi, Karl Fischer, pKa, LogP/Log D, 

kelarutan, struktur kristal, higroskopisitas, stabilitas dalam 

larutan, data spektroskopi, interpretasi data preformulasi, dan 

aplikasi pada penyusunan formula 

Pengampu : Yedi Herdiana, M Si., Patihul Husni., Dr. Dolih 

Gozali, MS 

 

6. Teknologi dan Formulasi Sediaan Semisolid dan 

Likuid  3(2-1) 

Mata kuliah Teknologi dan Formulasi Sediaan Semisolid dan 

Likuid (TFSSL) berisi tentang penjelasan mengenai sediaan 

likuid dan semisolid terkait formula, formulasi, evaluasinya. 

Materi yang diberikan meliputi sistem dispersi molekular, 
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sistem dispersi kasar ( suspensi dan emulsi), teknologi proses 

sediaan likuid, teknologi proses sediaan semisolid, evaluasi 

sediaan likuida, evaluasi sediaan semi solid, formulasi dan 

evaluasi sediaan kosmetika, teknologi pengemasan, sediaan 

aerosol, dan teknologi ekstraksi industrial 

Pengampu : Mita Soraya Ratnawulan, M.Si.,Apt., Dr. Dolih 

Gozali, M.Si, Apt., Patihul usni, M.Si., Apt., Norisca Aliza 

Putriana, M. Farm., Apt 

 

 

7. Praktikum Teknologi Formulasi Sediaan Likuid dan 

Semisolid 1 (0-1) 

Materi praktikum Teknologi Formulasi Sediaan Likuid dan 

Semisolid ini berisi tentang preformulasi, cosolven, emulsi 

pencahar, suspensi topikal, pemeriksaan mutu ekstrak 

(cemaran mikroba), suspensi oral mengandung ekstrak yang 

mengandung kuersetin( jati belanda, daun salam, jambu biji), 

kosmetika dan PKRT, Ointmen ZnO, krim dan gel, supositoria 

dan ovula 

Pengampu : Mita Soraya Ratnawulan, M.Si.,Apt., Angga 

Kautsar, Mars., Apt., Patihul Husni, M.Si., Apt., Norisca Aliza 

Putriana, M. Farm., Apt, Melinda Januarti, M.Si.,Apt. 
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8. Praformulasi Sediaan Solida  1(1-0) 

Mata kuliah Praformulasi Solida berisi tentang pendahuluan, 

pengertian praformulasi, maksud dan tujuan praformulasi , 

pengembangan produk solida (NDDS), desain obat ( tantangan 

produksi obat ) , desain sediaan solida, kompabilitas dan 

inkompabilitas, karakterisasi padatan, rekayasa sifat padatan, 

sifat- sfat serbuk (aplikatif), polimer farmasetika, aplikasi 

polimer dalam farmasetika serta tugas presentasi 

Pengampu  Dr. Marline Abdassah, M S., Dr Dolih Gozali, 

M.S., Apt, Nasrul Wathoni, Ph.D., Apt,  Yoga Windhu 

Wardhana, S.Si., M.Si, Apt. 

 

9. Formulasi dan Teknologi Sediaan Solida  3(2-1) 

Mata kuliah Teknologi dan Formulasi Sediaan solida berisi 

tentang penjelasan formulasi sediaan farmasi bentuk solid 

yang meliputi tablet, kapsul, dan granul serta melakukan 

evaluasi sediaan yang dibuat.Materi yang diberikan meliputi 

formulasi sediaan solida ((dengan zat aktif lain, eksipien dan 

kemasan), teknologi serbuk, pendacpuran padatan, pengecilan 

ukuran partikel, jenis dan metode granulasi, teori dan 

teknologi pembuatan kapsul, penyalutan tablet(salut film dan 

salut gula), teknik penyalutan serbuk dan mikroenkapsulasi, 



Halaman | 41  
 

formulasi dan teknologi sediaan pelepasan terkendali, evaluasi 

serbuk dan granul, dan evaluasi sediaan tablet 

 

Pengampu : Dr. rer. nat. Anis Yohana Chaerunisaa, M Si., Dr. 

Marline Abdassah, M S., Taofik Rusdiana, Ph. D., Patihul 

Husni, M Si 

 

 

10. Teknologi dan Formulasi Sediaan Steril 3 (2-1) 

Mata kuliah Teknologi dan Formulasi Sediaan steril berisikan 

aplikasikan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dalam 

pembuatan sediaan steril. Materi yang diberikan meliputi 

pendahuluan, perkembangan industri farmasi di indonesia, 

CPOB untuk sediaan steril, pengertian dan definisi sterilisasi, 

uji sterilisasi, metode dan mekanisme sterilisasi, 

penggolongan sediaan injeksi, formulasi dan evaluasinya, 

penggolongan obat mata, formulasi dan evaluasinya, dan 

perhitungan tonisitas osmoralitas 

Pengampu : Insan Sunan K.., S.Si., M.KM., Apt. Dr. Marline 

Abdassah, MS, Arif Budiman, M Si 

 

11. Farmakokinetika  2 (2-0) 
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Matakuliah Farmakokinetika berisi pokok-pokok bahasan 

Pendahuluan(Dasar-dasar memahami proses ADME dalam 

tahap perjalanan obat, dan ilmu-penunjang untuk memahami 

farmakokientika), Model Farmakokinetika, Parameter-

parameter Farmakokinetika, Model Farmakokinetik Intravena 

satu Kompartemen, Analisis Data Urin (Rate dan Sigma Minus 

Methods), Model Farmakokinetik IV dua Kompartemen, 

Model Farmakokinetik Oral satu  Kompartemen, Model 

Farmakokinetik  oral dua Kompartemen, Farmakokinetik 

Pemberian Infus,  Farmakokinetik Pemberian Dosis Ganda 

Intravena, Farmakokinetik Pemberian Dosis Ganda Oral, 

Farmakokinetik Non Linier, serta latiha dan pembahasan 

perhitungan parameter PK 

Pengampu : Dr. Taofik Rusdiana, M.Si., Apt., Dr. Sri Adi 

Sumiwi, M. Si, Apt, Prof. Dr. Ahmad Muhtadi, MS, Apt 

 

12. Biofarmasetika  2 (2-0) 

Matakuliah Biofarmasetik berisi pokok-pokok bahasan konsep 

dasar perjalanan dan tahap pelepasan obat dari bentuk 

sediaannya hingga proses absoprsi ke dalam tubuh, membran 

biologis dan mekanisme transport obat; absorbsi dan rute 

utama administrasi obat; distribusi dan eliminasi obat; 

aktivitas obat dan faktor fisiologis; faktor patologik dan faktor 
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lingkungan; faktor fisiko-kimia zat aktif; faktor formulasi dan 

teknologi; studi biofarmasetik rute rektal; studi biofarmasetik 

rute kulit dan mata; studi biofarmasetik rute parenteral dan 

inhalasi; Bioekivalensi  

Pengampu : Dr. Taofik Rusdiana, M.Si., Apt., Dr. Marline 

Abdassah, MS, Patihul Husni, M Si 

 

13. Praktikum Biofarmasetika  1 (0-1) 

Materi praktikum biofarmasetika berisikan pokok bahasan 

mengenai kecapatan disolusi intrinsic, studi absorbsi obat 

secara In Vitro, abrosbsi perkutan obat secara In Vitro, Uji 

Disolusi Terbanding (UDT), analisis data farmakokinetik 

menggunakan software, model In Vitro  farmakokinetik obat 

setelah pemeberian secara bolus intravena, model In Vitro  

farmakokinetik obat setelah pemberian secara infus, dan uji 

bioekivalensi obat.  

Pengampu : Dr. Taofik Rusdiana, M.Si., Apt., Dr. Marline 

Abdassah, MS, Patihul Husni, M Si 

 

14. Kosmetika dan Kosmeseutikal 2 (2-0) 

Pokok bahasan mata kuliah kosmetik dan komeseutikal 

diantaranya adalah pendahuluan kosmetka, sediaan mandi , 

make up dekoratif, sediaan kuku, sediaan perawatan tubuh, 
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sediaan rambut dan pewarna rambut, teori dan teknologi 

pembuatan kapsul, sediaan bayi, make up pewaratan (skin 

care), sediaan mata, man preparation, pengantar 

cosmeceuticals   

Pengampu : Dr. rer. nat. Anis Yohana Chaerunisaa, M Si., 

Soraya Ratnawulan Mita,   M Si., Norisca Aliza Putri, M 

Pharm 

 

 

15. Stabilitas Obat  2 (2-0) 

Mata kuliah stabilitas obat mempelajari tipe-tipe degradasi 

obat, faktor- faktor yang mempengaruhi stabilitas obat, 

degradasi obat yang terjadi melalui rute hidrolisis, degradasi 

obat yang terjadi melalui rute oksidasi, degradasi obat yang 

terjadi melalui rute fotolisis, degradasi obat yang terjadi 

melalui rute reaksi komplek, pengaruh pH dan energi aktivasi 

terhadap stabilitas obat, kinetika orde reaksi( Q 10 dan waktu 

paruh), kinetika orde reaksi (penentuan expired date), 

interpretasi data kinetika reaksi, pengujian stabilitas dan 

degradasi obat menurut CPOB dan ICH, degradasi obat dalam 

keadaan padat( Solid state stability), analisis dan metode 

pengujian degradasi obat dalam keadaan padat serta 

interpretasi data engujian stabilitas pada keadaan padat. 
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Pengampu : Dr. rer. nat. Anis Yohana Chaerunisaa, M.Si., 

Muchtaridi, Ph. D., Arif Budiman,M Si.,  

 

16. Sistem Baru  Penghantaran Obat 2(2-0) 

Pada topik ini mahasiswa akan mempelajari tentang 

Controlled release drug delivery systems, jenis-jenis polimer, 

Mikroencapsulasi, colonic drug delivery, implant, sediaan 

transdermal, sistem penghantaran dengan gastro retentif, 

nasopulmonary system, ocular drug delivery, dan intra uterine 

device delivery. 

Pengampu : Dr. rer. nat. Anis Yohana Chaerunisaa, M.Si., Dr. 

Marline Abdassah, MS, Soraya Ratnawulan Mita, M Si 

 

17. Praktik Kefarmasian 2 (2-0) 

Mata kuliah praktik kefarmasian mempelajari praktik 

kefarmasian global dan indonesia, perkembangan farmasi 

komunitas di indonesia berdasarkan sistem kesehatan 

nasional: apotek klinik dan puskesmas, pelayanan non-

klinik(pengelolaan obat), pelayanan farmasi klinik 

(Pengkajian resep Extemporaneous compounding and 

dispensing), Pelayanan informasi Obat( PIO dan Konseling) , 

farmasi rumah sakit (Pelayanan home care), farmasi industri, 
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pelayanan farmasi klinik (dispensing sediaan steril) dan 

Kunjungan lapangan 

Pengampu : Angga Prawira Kautsar, MARS, Apt., Norisca A. 

Putriana, M.Farm., Apt., Soraya R. Mita, M.Si., Apt., Patihul 

Husni, M.Si., Apt 

 

18. Manajemen, Regulasi dan Kewirausahaan Farmasi 2 

(2-0) 

Mata kuliah Manajemen, Regulasi dan Kewirausahaan 

Farmasi mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan 

wirausaha, karakteristik wirausahaan dan jalur wirausaha, 

perencanaan usaha( rencana usaha dan pemasaran ,bauran 

promosi, keuangan, akutansi , sumber daya manusia), 

penelitian topik wirausaha, perundang-undangan , norma, 

hukum dan etika, peraturan dan perundang-undangan bidang 

kesehatan , peraturan dan perundang-undangan bidang 

farmasi, standar kompetensi profesi , studi kasus: Pelanggaran 

etika dan studi kasus: pelanggaran peraturan dan perundang-

undangan. 

Pengampu : Angga Prawira Kautsar, MARS, Apt., Auliya A. 

Suwantika, PhD., MBA., Apt., Insan Sunan K., M.Kes., Apt., 

Dr Dolih Gozali, M.S., Apt 
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19. Eksipien Farmasi  2(2-0) 

Mata kuliah eksipien farmasi berisi materi pendahuluan, 

tujuan penggunaan, persyaratan, interaksi dan kompabilitas 

eksipien, karakterisasi sifat padatan, bahan pengisi-pengikat- 

penghancur-pelincir-antilekat-pelicin, jenis eksipien sediaan 

padat, polimer farmasi, eksplorasi polimer farmasi, 

pendahuluan eksipien sediaan cair, eksipien dalam formulasi 

sediaan cair, emulsi, bahan pengemulsi, eksipien pendukung, 

pendahuluan sediaan semisolid , krim dan gel, sampe, pasta 

dan suppositoria, serta eksipien pendukung ( pendahuluan, 

antioksidan, antifoam, penutup rasam flavoring agent, 

pewarna, pemberi aroma, pengkompleks , perasa dan 

pengawet) 

Pengampu : Nasrul Wathoni, Ph.D., Apt., Dr. Dolih Gozali, 

MS; Dr. Iyan Sopyan 

 

 

ii. Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik 

 

1. Farmakoepidemiologi dan Farmakovigilans 2 (2-0) 

Mata kuliah ini membahas tentang farkoepidemiologi, 

farmakoekonomi, dan farmakovigilans. Materi yang diberikan 
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meliputi Cross sectional study, cohort study, case control study 

and randomized control trial study; Cost of illness, cost 

minimization analysis, cost-effectiveness analysis, cost utility 

analysis and cost benefit analysis; Introduction to 

pharmacovigilance; Pre-clinical safety assessment; Adverse 

Drug Reaction; dan Drug safety monitoring. 

Pengampu: Auliya A. Suwantika, Ph.D., Apt. 

2. Farmakoterapi Gangguan Kulit, Tulang dan Sendi, 

Mata serta HT 2 (2-0) 

Mata kuliah ini diberikan untuk mencapai kompetensi utama 

penguasaan terhadap anatomi-fisiologis organ kulit, tulang, 

sendi, mat, serta THT, serta gangguan terhadap organ-organ 

tersebut berikut pemberian farmakoterapi yang tepat 

berdasarkan data klinik/laboratorium pasien. Materi yang 

diberikan meliputi pendahuluan, ganggan mata (glaucoma dan 

conjunctivitis) dan farmakoterapunya; Anatomi-Fisiologi 

THT, gangguan THT (Allergic rhinitis, Otitis media, 

Pharyngitis) dan farkoterapinya; Gangguan kulit (Dermatis, 

cutaneous drug reaction, hyperpigmentation, acne vulgrais) 

dan farmakoterapinya; Gangguan tulang (osteoporosis); 

Gangguan (Remathoid arthritis, Osteoarthritis, Gout); Terapi 

herbal untuk gangguan kulit, tulang, dan sendi, mata dan THT; 

dan tutorial kasus. 
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Pengampu: Prof. Dr. Jutti Levita, M.Si., Apt., Irma M. 

Puspitasari, PhD., Apt., Dr. Yasmiwar S., M.Si., 

Apt., Sri Agung Fitri Kusuma, M.Si., Apt. 

 

3. Farmakoterapi Gangguan Ginjal, Elektrolit, dan 

Saluran Kemih 2 (2-0) 

Mata kuliah ini mempelajari mengenai konsep penyakit ginjal, 

interpretasi data klinis, farmakologi obat gangguan ginjal, 

gangguan elektrolit dan gangguan saluran kemih, pilihan 

terapi ginjal, gangguan elektrolit dan gangguan saluran kemih 

serta monitoring penggunaan obatnya. Materi yang diberikan 

meliputi Sistem Ekskresi (Ginjal dan saluran kemih); 

Patofisiologi Gangguan ginjal, gangguan elektrolit dan 

gangguan saluran kemih; Penggolongan Obat-obat ginjaldan 

gangguan saluran kemih; Penggolongan obat gangguan 

elektrolit; Penggolongan obat gangguan saluran kemih; Efek 

samping dan toksisitas obat gangguan ginjal, elektrolit dan 

saluran kemih; Penggunaan Obat ginjal, gangguan elektrolit 

dan gangguan saluran kemih; Etiologi, parofisiologi, 

prognosis, farmakoterapi, dan monitoring untuk penyakit 

ginjal, gangguan elektrolid, dan gangguan saluran kemih; dan 

Fitoterapi infeksi. 
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Pengampu: Dr. Eli Halimah,MS, Ivan Surya Pradipta, M Si., 

Sri Agung FK, M. Si., Dika Pramita Destiani, M 

Pharm. Maya Febrianti, M Si 

 

4. Farmakoterapi Gangguan Imonologi dan Penyakit 

Kanker 2 (2-0) 

Mata kuliah ini memberi gambaran mengenai pengertian 

sistem imun, anatomi dan fisiologi yang berperan dalam sistem 

imun, respon sistem imun terhadap immunogen dan kanker, 

parameter biokimia klinik pada sistem imn, serta 

farmakoterapi yang diberikan pada kondisi gangguan-

gangguan tersebut. Materi yang diberikan meliputi cellular 

injury, biologi sel kanker, onko gen dan gen supresor tumor, 

proliferasi dan siklus sel, mekanisme obat kanker, alergi dan 

hipersensitivitas, imunidefisiensi, toleransi sistem imun dan 

autoimun, transplantasi dan sistem imun, imonologi tumor, 

parameter biokimia klinik pada gangguan imun dan kanker, 

farmakoterapi pada beberapa gangguan fungsi sistem imun 

dan kanker. 

Pengampu: Prof. Dr. Ajeng Diantini, MS., Apt., Rizky 

Abdulah, Ph.D., Apt., Dr. Tiana Milanda, M.Si., 

Apt., Melisa Intan Barliana, Dr. Med. Sc., Apt. 
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5. Farmakoterapi Gangguan Syaraf dan Gangguan 

Kejiawaan 2 (2-0) 

Mata kuliah ini mempelajari mengenai konsep penyakit 

gangguan syaraf dan gangguan kejiwaan (ansietas, epilepsi, 

manajemen nyeri, sakit kepala, gangguan tidur), farmakologi 

obat gangguan syaraf dan kejiwaan (ansietas, epilepsi, 

manajemen nyeri, sakit kepala, gangguan tidur), pilihan 

terapinya serta monitoring penggunaan  obatnya. Materi yang 

diberikan meliputi sistem sarah (saraf pusat dan saraf tepi); 

patofisiologi gangguan saraf dan gangguan kejiawaan; 

penggolongan obat-obat gangguan saraf dan gangguan 

kejiwaan; penggolongan obat gangguan sistem saraf pusat dan 

saraf otonom; efek sampig dan toksisitas obat gangguan saraf 

dan kejiwaan; penggunaan obat gangguan saraf pusat dan saraf 

tepi, obat gangguan saraf otonom; epidemiologi, etiologi, 

parofisilogi, prognosis, farmakoterapi dan monitoring 

keberhasilan terapi pada penyakit depresi, epilepsy, gangguan 

tidur, gangguan sakit kepala, dan nyeri; serta studi kasus 

terpadu penyakit gangguan saraf dan gangguan kejiawaan. 

Pengampu: Prof. Dr. Anas Subarnas, M Sc., Dr. Rini 

Hendriani, M Si., dr. Budhi Prihartanto, Maya Febrianti, M Si 

6. Farmakoterapi Penyakit Infeksi 2 (2-0) 
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Mata kuliah ini mempelajari mengenai konsep penyakit 

infeksi, interpretasi data klinis, farmakologi antibiotik, 

sistematika penggunaan antibiotik yang rasional, pilihan 

antibiotik pada penyakit infeksi terpilih serta monitoring 

penggunaan antibiotik. Materi yang diberikan meliputi sistem 

pertahanan tubuh manusia; patofisiologi infeksi; 

penggolongan antibiotik; mekanisme kerja dan kombinasi 

antibiotik; potensi dan resistensi antibiotik; efek samping dan 

toksisitas antibiotik; sistematika penggunaan antibiotik yang 

rasional; epidemiologi, etiologi, patofisiologi, prognosis, 

farmakoterapi, dan monitoring keberhasilan terapi pada 

penyakit infeksi saluran pernafasan (bronkitis dan 

pneumonia), tuberkulosis, infeksi saluran kemih, infeksi 

gastrointestinal, infeksi jamur dan parasit, dan HIV-AIDS; 

fitoterapi infeksi; dan studi kasus terpadu penyakit infeksi. 

Pengampu: Ivan Surya Pradipta, M Si., dr. Budhi Prihartanto, 

Sri Agung FK, M Si.,  Dika Pramita Destiani, M. 

Pharm., Maya Febrianti., M Si. 

 

7. Farmakoterapi Gangguan Pencernaan, Gangguan 

Nutri, dan Obesitas 2 (2-0) 

Mata kuliah ini mempelajari berbagai ilmu untuk mengatasi 

gangguan sistem pencernaan dan gangguan nutrisi serta 
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obesitas. Materi yang diberikan meliputi pendahuluan, 

anatomi dan fisiologi sistem pencernaan, patofisiologi, 

pemeriksaan parameter klinik, farmakologi, dan farmakoterapi 

pada penyakit ulkus peptikum dan GERD, diare dan 

konstipasi, gangguan fungsi hati (hepatitis), dan gangguan 

sistem pencernaan terkait nutria dan obesitas. 

Pengampu: Dr. Sri Adi Sumiwi, M.S., Apt., Ellin Febrina, 

M.Si., Apt., Dr. Eli Halimah, M.S., Apt. 

 

8. Farmakoterapi Gangguan Endokrin 2 (2-0) 

Mata kuliah ini membahas tentang anatomi, fisiologi, biokimia 

yang terkait dengan sistem endokrin dan epidemiologi, 

patogenesis, patofisiologi, dan penanganan gangguan 

endokrin, khususnya gangguan tiroid dan diabetes mellitus. 

Materi yang diberikan meliputi anatomi, fisiologi, dan 

biokimia sistem endokrin; patofisiologi; farmakologi; 

biokimia klinik; farmakoterapi obat gangguan endokrin; 

pelayanan farmasi klinik obat gangguan endokrin; dan studi 

kasus. 

Pengampu: Dr. Keri Lestar, M.Si., Apt., Ellin Febrina, M.Si., 

Apt. 

 

9. Farmakoterapi Gangguan Sistem Pernapasan 2 (2-0) 
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Mata kuliah ini mempelajari tentang anatomi dan fisiologi 

sistem pernapasan, gangguan pada sistem pernapasan, infeksi 

pada sistem pernapasan, pemilihan terapi pada gangguan 

sistem pernapasan, interaksi obat-obatan yang berkaitan 

dengan gangguan sistem pernapasan, dan pelayanan farmasi 

klinik pada pasien dengan gangguan pada sistem pernapasan. 

Materi yang diberikan meliputi anatomi dan fisiologi sistem 

pernapasan; gangguan pada sistem pernapasan; penyakit 

infeksi pada sistem pernapasan; pemilihan terapi pada 

gangguan sistem pernapasan; interaksi obat; pelayanan 

farmasi klinik; dan studi kasus. 

Pengampu: Prof. Ajeng Diantini, M.Si., Apt. 

 

10. Sistem Endokrin 2 (2-0) 

Mata kuliah ini mempelajari tentang anatomi dan fisiologi 

sistem endokrin, gangguan pada metabolism karbohidrat dan 

sistem endokrin, pemilihan terapi pada gangguan sistem 

endokrin, interaksi obat-obatan yang berkaitan dengan 

gangguan sistem endokrin, dan pelayanan farmasi klinik pada 

pasien dengan gangguan pada sistem endokrin. Materi yang 

diberikan meliputi anatomi dan fisiologi sistem endokrin; 

fisiologi hormon; anatomi, fisiologi, patofisiologi, dan jenis-

jenis penyakit, pemilihan terapi pada penyakit tiroid dan 
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diabetes melitus; fitoterapi gangguan sistem endokrin; dan 

studi kasus. 

Pengampu: Dr. Keri Lestari, M.Si., Apt. 

 

11. Sistem Pernapasan 2 (2-0) 

Mata kuliah ini mempelajari tentang anatomi dan fisiologi 

sistem pernapasan, gangguan sistem pernapasan, pemilihan 

terapi pada gangguan sistem pernapasan, reaksi imunitas 

terkait gangguan sistem pernapasan, interaksi obat-obatan 

yang berkaitan dengan gangguan sistem pernapasan, fitoterapi 

dan pelayanan farmasi klinik pada pasien dengan gangguan 

pada sistem pernapasan. 

Gangguan sistem endokrin yang dipelajari adalah penyakit 

asma, PPOK, dan bronkhitis. Materi yang diberikan meliputi 

anatomi dan fisiolog sistem pernapasan; gangguan sistem 

pernapasan (asma, PPOP, bronkitis); Imunologi terkait 

gangguan sistem pernapasan; fitoterapi gangguan sistem 

pernapasan; dan studi kasus. 

Pengampu: Prof. Ajeng Diantini, M.Si., Apt. 

 

12. Sistem Reproduksi 2 (2-0) 

Mata kuliah ini mempelajari tentang anatomi dan fisiologi 

sistem reproduksi, gangguan pada sistem reproduksi, 
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pemilihan terapi pada gangguan sistem reproduksi, interaksi 

obat-obatan yang berkaitan dengan gangguan sistem 

reproduksi, dan pelayanan farmasi klinik pada pasien dengan 

gangguan sistem reproduksi. Materi yang diberikan meliputi 

anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pada pria dan wanita; 

sistem hormon; gangguan pada sistem reproduksi (penyakit 

yang berhubungan kontrasepsi dan kelainan menstruasi); 

penyakit yang berhubungan dengan kondisi ibu hamil, 

penyakit menular seksual; parameter hormon reproduksi 

(hormon pada wanita dan pria); cara kerja obat-obat yang 

mempengaruhi sistem reproduksi; obat kontrasepsi oral, 

estrogen dan progestin, androgen dan antiandrogen, alat 

kontrasepsi, obat gangguan sistem reproduksi; interaksi obat; 

penyakit infeksi pada sistem reproduksi (penyakit menular, 

HIV-AIDS, kanker); obat infeksi sistem reproduksi, obat anti-

HIV, obat anti kanker rahim, infeksi penyakit menular seksual; 

pemilihan terapi; dan pelayanan farmasi klinik gangguan 

sistem reproduksi. 

Pengampu: dr. Budhi Prihartanto, Sp.PD., Gofarana Wilar, 

M.Si., Apt. 

 

13. Farmakoterapi Gangguan Sistem Hematologi dan 

Kardiovaskular 2 (2-0) 
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Mata kuliah ini mempelajari pilihan penggunaan obat 

gangguan sisted Hematologi (antianemia, antikoagulan, 

antihipertensi esensial), dan kardiovaskular (angina, stroke)) 

serta melakukan monitoring penggunaannya pada penyakit-

penyakit tersebut berdasarkan pertimbangan ilmiah, pedoman 

dan berbasis bukti serta mampu mengkomunikasikannya 

dengan baik dan benar. Materi yang diberikan meliputi 

anatomi dan fisiologi sistem hematologi dan kardiovaskular; 

gangguan sistem hematologi; gangguan sistem 

kardiovaskular; penyakit infeksi pada darah dan sistem 

kardiovaskular; parameter biokimia gangguan hematologi dan 

kardiovaskular; farmakoterapi gangguan hematologi dan 

kardiovaskular; antiparasit untuk gangguan hematologi dan 

kardiovaskular; interaksi obat; dan pelayanan farmasi klinik 

pada gangguan sistem hematologi dan kardiovaskular. 

Pengampu: Dr. Ahmad Muhtadi, dr. Budhi Prihartanto, Auliya 

A. Suwantika, Ph.D. 

 

14. Farmakoterapi Gangguan Sistem Integumen, 

Muskuloskeletal, Mata, dan THT 2 (2-0) 

Mata kuliah ini mempelajari pilihan penggunaan obat 

gangguan sistem integument, musculoskeletal (osteoporosis, 

Rheumatoid-Arthritis, Osteoarthritis, Gout), mata dan THT 
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(Glaukoma, conjunctivitis, otitis media, dan pharingitis) serta 

melakukan monitoring penggunaannya pada penyakit-

penyakit tersebut berdasarkan pertimbangan ilmiah, pedoman 

dan berbasis bukti  serta mampu mengkomunikasikannya 

dengan baik dan benar. Materi yang diberikan meliputi 

anatomi dan fisiologi sistem integument, musculoskeletal, 

mata, dan THT; gangguan sistem integument, gangguan sistem 

musculoskeletal, serta penyakit mata dan THT; patofisiologi, 

parameter biokimia, penyakit infeksi, farmakoterapi, interaksi 

obat, pelayanan farmasi klinik, dan studi kasus pada gangguan 

sistem musculoskeletal, serta penyakit mata dan THT. 

Pengampu: Gofarana Wilar, M.Si., Apt., dan Auliya A. 

Suwantika, Ph.D., Apt. 

 

15. Praktikum Farmakologi Dasar 1 (0-1) 

Materi pada praktikum ini berisi pokok bahasan tentang tubuh 

sebagai satu kesatuan; cara penanganan dan pemberian obat 

pada hewan percobaan; hubungan dosis obat dan respons, 

pentuan indeks terapi, dan penentuan LD50; pengujian 

aktivitas obat sistem saraf otonom; dan skrining farmakologi. 

Pengampu: Tim Pengajar Praktikum Farmakologi Dasar 
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16. Praktikum Farmakoterapi Gangguan Kulit, Tulang dan 

Sendi, Mata, THT, Syaraf & Psikiatri 1 (0-1) 

Materi pada praktikum ini berisi pokok bahasan tentang sistem 

peliput; panca indera; pengujian aktivitas antidepresi; 

pengujian aktivitas lokomotor; dan percobaan aktivitas 

analgetika. 

Pengampu: Tim Pengajar Praktikum Farmakoterapi 

 

17. Praktikum Farmakoterapi Gangguan Saluran Cerna, 

Nutrisi, Endokrin, dan Ginekologi 1 (0-1) 

Materi pada praktikum ini berisi pokok bahasan tentang 

pengujian aktivitas antidiare dan pencahar; pengujian diabetes 

dan aktivitas antidiabetes; pengujian aktivitas antiulser; 

pemeriksaan glukosa darah; dan pemeriksaan fungsi hati. 

Pengampu: Tim Pengajar Praktikum Farmakoterapi Gangguan 

Saluran Cerna, Nutrisi, Endokrin, dan 

Ginekologi 

 

18. Praktikum Farmakoterapi Penyakit Infeksi, Gangguan 

Imunologi, dan Onkologi 1 (0-1) 

Materi pada praktikum ini berisi pokok bahasan tentang 

pewarnaan sederhana; pewarnaan gram; pewarnaan tahan 

asam; pewarnaan spora; pewarnaan kapsul; ciri-ciri fisiologis 



Halaman | 60  
 

bakteri; penentuan MIC dari suatu sediaan uji yang berpotensi 

sebagai antibiotik; penntuan kerentanan suatu bakteri terhadap 

berbagai sediaan antibiotika; penentuan daya hambat dari 

suatu sediaan yang sebagai antiseptk atau desinfektan terhadap 

bakteri uji; dan pengujian aktivitas antiinflamasi. 

Pengampu: Tim Pengajar Praktikum Farmakoterapi Penyakit 

Infeksi, Gangguan Imunologi, dan Onkologi 

 

19. Praktikum Gangguan Hematologi, Pembuluh Darah, 

Kardiovaskular, Ginjal, dan Saluran Kemih 1 (0-1) 

Materi pada praktikum ini berisi pokok bahasan tentang 

pemerksaan trigliserida dan kolesterol; pemeriksaan fungsi 

ginjal; dan analisis urin. 

Pengampu: Tim Pengajar Praktikum Gangguan Hematologi, 

Pembuluh Darah, Kardiovaskular, Ginjal, dan 

Saluran Kemih 

 

 

iii. Departemen Analisis Farmasi Kimia dan Kimia 

Medisinal 

1. Pengantar Kimia Farmasi (2-0)  

Mata kuliah ini menyajikan konsep teoritis ilmu-ilmu dasar 

(basic natural science) yang menjadi landasan penguasaan 
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ilmu kefarmasian terutama yang terkait dengan pekerjaaan 

keahlian dasar di laboratorium, ikatan kimia, GLP, kinetika 

reaksi, konsep analisis garam anorganik (kation dan anion), 

konsep perhitungan konsentrasi larutan, gravimetri, konsep 

dasar asam basa, titrasi asam basa dan pengendapan. Materi 

yang diberikan meliputi ikatan kimia dan struktur atom; GLP; 

larutan; kinetika reaksi; identifikasi kation dan anion; 

identifikasi garam anorganik; gravimetri; sifat asam basa 

molekul obat; titrasi aside alkalimetri; titrasi argentometri; dan 

pemberian project. 

Pengampu: Dr. Ida Musfiroh, M Si.,  Muchtaridi, Ph. D., Dr. 

Aliya Nurhasanah, M Si 

 

2. Farmasi Lingkungan (2-0) 

Mata kuliah ini mencakup bahasan mengenai hubungan 

manusia dan lingkungan, fenomena lingkungan hidup, 

pengelolaan berbagai limbah farmasi, serta alternatif kegiatan 

ramah lingkungan. Materi yang diberikan meliputi pengantar 

farmasi lingkungan; undang-undang mengenai lingkungan 

hidup; siklus biogeokimia; pengelolaan limbah; dan alternatif 

kegiatan ramah lingkungan. 

Pengampu: Driyanti Rahayu, M T, Dr. Aliya Nurhasanah, M 

Si., Dr. Ida Musfiroh, M Si. 
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3. Analisis Makanan dan Kontaminan (2-0) 

Mata kuliah ini ditujukan untuk mencapai salah satu 

kompetensi lulusan sarjana Farmasi yaitu mampu menguasai 

konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan 

secara mendalam. Materi yang diberikan meliputi Keamanan 

makanan dan total quality of food; prinsip dasar pengelolaan 

makanan menurut GMP, SSOP, dan HACCP; bahan tambahan 

makanan; bukan bahan tambahan makanan; teknologi baru 

dalam pengolahan makanan dan analisis mikro dan 

makronutrien; dan analisis kontaminasi fisik, kimia, dan 

mikrobiologi. 

Pengampu: Dra Wiwiek Indriyati MS., Dr. Ida Musfiroh 

M.Si.,Apt., Muchtaridi Ph.D., Apt., Dr. Aliya Nur Hasanah 

M.Si., Apt 

 

 

 

4. Analisis Biomedik dan Forensik (2-0) 

Mata kuliah ini ditujukan untuk mencapai salah satu 

kompetensi lulusan sarjana Farmasi yaitu mampu menguasai 

konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan 

secara mendalam. Materi yang diberikan meliputi prinsip 
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umum analisis biomedik dan forensik; Teknik penanganan 

sampel hayati; elektroforesis; immunoassay; perundang-

undangan terkait forensik; toksikologi forensik; dan analisis 

toksikologi forensik. 

Pengampu: Mutakin Ph.D., Dr. Aliya Nur Hasanah M.Si., Dra 

Wiwiek Indriyati MS, Dr Med.Sc Melisa Intan Barliana. 

 

5. Aplikasi Elektrokimia di Bidang Farmasi (2-0) 

Mata kuliah ini ditujukan untuk mencapai salah satu 

kompetensi lulusan sarjana Farmasi yaitu mampu menguasai 

konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan 

secara mendalam. Materi yang diberikan meliputi metode 

elektrokimia sistem statis; metode elektrokimia sistem 

dinamis; elektroda selektif ion; dan pengembangan sensor 

elektrokimia. 

Pengampu: Dr. Aliya Nur Hasanah M.Si., Apt; Mutakin Ph.D.; 

Ida Musfiroh M.Si. 

 

6. Teori dan Sintesis Radiofarmaka (1-0) 

Mata kuliah ini ditujukan untuk mencapai salah satu 

kompetensi lulusan sarjana Farmasi yaitu mampu menguasai 

konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan 

secara mendalam. Materi yang diberikan meliputi struktur dan 
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sifat atom; masa dan energi intrakonversi; dasar-dasar radiasi; 

jenis-jenis peluruhan; produksi radiofarmaka; control kualitas 

radiofarmaka; pencitraan radiofarmaka; biodistribusi; dan 

radioligand binding assay. 

Pengampu: Muchtaridi Ph.D., Holis Abd Holik M.Si., Danni 

Ramdhani M.Si. 

 

7. Analisis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Jamu (2-0) 

Mata kuliah ini mempelajari metode mendeteksi bahan kimia 

obat dalam jamu. Materi yang diberikan meliputi regulasi 

tentang obat tradisional; bahan kimia obat dalam jamu; 

identifikasi bahan kimia obat golongan obat analgesic; 

antiinflamai NSAID; golongan steroid; golongan antibiotik; 

golongan antihistamin; serta analisis kuantitatif bahan kimia 

obat; dan perancangan dan pengembangan kit test/strip test 

pendeteksi bahan kimia obat dalam jamu. 

Pengampu: Mutakin, Ph.D., Dr. Aliya Nur Hasanah, M.SI., Dr. 

Ida Musfiroh, M.Si. 

 

8. Kimia Medisinal (2-0) 

Mata kuliah ini mahasiswa mempelajari tentang sejarah dan 

peran kimia medisinal di dalam farmasi, tahap penemuan obat, 

model aktivasi reseptor dengan contoh reseptor histamin, 
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faktor-faktor yang mempengaruhi bioaktivitas senyawa 

(hubungan antara struktur kimia dengan bioaktivitas), teori 

interaksi obat-reseptor, metabolisme dan inaktivasi obat 

(ADME), hubungan kuantitatif struktur dengan aktivitas obat, 

stereokimia obat, strategi penemuan senyawa penuntun, 

perancangan obat rasional, dan masalah-masalah dalam 

pengembangan obat baru. Materi yang diberikan meliputi 

introduction to medicinal chemistry; influence of 

physicochemical properties; types of drug action; drug 

metabolism and inactivation; theories of drug-receptor 

interaction; QSAR; stereochemical aspects of drugs; lead 

compound discovery strategies;  dan molecular modification 

and rational drug design. 

Pengampu: Sandra Megantara, M.Farm, Apt., Driyanti 

Rahayu, M.T., Rina Fajri Nuwarda, M.Sc., Prof. Resmi 

Mustarichie, Ph.D, Apt. 

 

9. Desain dan Pengembangan Obat (2-0) 

Mata kuliah ini menjelaskan proses bagaimana obat baru 

ditemukan dan dikembangkan, dari ide awal hingga 

penggunaan klinis penuh dalam manusia, dan untuk 

menggambarkan interfase antara biosains dan bisnis farmasi. 

Materi yang diberikan meliputi tahapan dalam penemuan dan 
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pengembangan obat; identifikasi, evaluasi (bioassay), dan 

validasi target obat; identifikasi senyawa pemandu; 

penggunaan bioisosterik dan simplifikasi dalam perancangan 

obat; memanfaatkan senyawa pemandu dan turunannya dalam 

memprediksi aktivitas; CADD; pentingnya aplikasi 

farmaseutika dalam pengembangan obat; uji pre-klinik dan 

klinik dalam proses penemuan obat; registrasi obat; dan 

presentasi proyek. 

Pengampu: Muchtaridi, Ph.D, Apt, Dr. Jutti Levita, Apt, 

Sandra Megantara, M.Far, Apt,  Nyi Mekar, M.Si., Apt. 

 

10. Pengantar Kimia Medisinal (2-0) 

Mata kuliah ini mahasiswa mempelajari dasar-dasar kimia 

untuk Kimia Medisinal, dimana pada awalnya mahasiswa 

diingatkan kembali pelajaran kimia organik SMA seperti 

gugus fungsi, reaksi kimia senyawa organik, stereokimia, 

ikatan kimia dan gaya antar molekul. Setelah itu mahasiswa 

diberikan pemahaman teori praktis yang menunjang dalam 

pembelajaran Kimia Medisinal seperti sifat fisiko kimia 

molekul obat, dasar-dasar sintesis obat, dasar-dasar molekular 

modeling dan pencarian lead compounds dari bahan alam. 

Pengampu: Muchtaridi, Dr. Ph. D., Sandra Megantara, M Si, 

Driyanti Rahayu,MT   
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11. Pengembangan Metode Analisis (1-0) 

Mata kuliah ini mempelajari tentang aspek aspek dalam 

pengembangan metode analisis. Materi yang diberikan 

meliputi pentingnya pengukuran eror, standarisasi metode 

analisis (eksternal standar, internal standar, adisi standar), 

optimasi metode analisis, validasi metode analisis dan 

pengembangan metode analisis dalam bionalisis, BABE, 

HPLC, dan spektrofotometri. 

Pengampu: Mutakin, Ph.D., Dr. Ida Musfiroh, M.Si., Apt., Dr. 

Aliya Nurhasanah, M.Si., Apt. 

 

12. Penjaminan Mutu (2-0) 

Mata kuliah ini mempelajari konsep mutu, menentukan 

karakteristik mutu dari suatu produk, menentukan teknik-

teknik pengendalian mutu yang diperlukan untuk 

mengendalikan mutu suatu produk, dan mampu merumuskan 

program penjaminan mutu yang diperlukan. Materi yang 

diberikan meliputi pendahuluan; sistem analisis pengendalian 

mutu; pengendalian mutu statistik; rencana sampling 

penerimaan; rencana sampling penerimaan terstandardisasi; 

standar penjaminan mutu; dan studi kasus pengendalian mutu 

proses produk farmasi. 
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Pengampu: Muhtaridi, Ph. D 

 

13. Analisis Farmasi Sediaan Solidaa dan Kosmetika (1-0) 

Mata kuliah ini membahas mengenai metode analisis bahan 

baku dan produk sediaan solid serta kosmetik, meliputi analisis 

bahan baku, reaksi diazotasi, kromatografi cair kinerja tinggi, 

spektrofotometri campuran, dan spektrofotometri dengan 

standard adisi. Materi yang diberikan meliputi analisis zat aktif 

dalam bahan baku sediaan solid; reaksi diazotasi dalam 

analisis; penetapan kadar zat aktif dalam sediaan solid 

menggunakan HPLC, metode baku internal dalam HPLC, dan 

spektrofotometri uv-vis untuk sampel campuran; analisis 

sediaan kosmetik berbentuk solid; dan penetapan kadar 

pewarna dalam sediaan kosmetk berbentuk solid 

menggunakan metode standard adisi. 

Pengampu: Rimadani Pratiwi, M Si 

 

14. Analisis Instrumen (2-0) 

Mata kuliah ini menjelaskan mengenai dasar-dasar pemilihan 

metode analisa, metode spektroskopi atom, metode 

spektroskopi molekul, teknik separasi, dan elemental analysis. 

Materi yang diberikan meliputi pendahuluan; spektroskopi 
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molecular; spektroskopi inframerah; spektrofotometri uv-vis; 

teknik separasi (kromatografi); dan spektroskopi massa. 

Pengampu: Mutakin, Ph. D., Dr. Ida Musfiroh, M Si., Danni 

Ramdhani, M.SI., Apt. 

 

15. Biokimia (2-0) 

Mata kuliah ini mahasiswa akan mempelajari tentang struktur 

dan fungsi makromolekul (protein, karbohidrat, dan lemak), 

enzim (tata nama, mekanisme kerja, kinetika enzim, inhibisi 

enzim dan regulasi enzim), metabolisme makromolekul 

(protein, karbohidrat, dan lemak), siklus asam sitrat, serta 

fosforilasi oksidatif. 

Pengampu: Dr. Nyi Mekar Saptarini, M Si., Dra. Wiwiek 

Indriyati, Dr. Med. Melisa Intan Barliana. 

 

16. Analisis Sediaan Liquid dan Semisolid (2-0) 

Mata kuliah ini ditujukan Untuk Mencapai Salah Satu 

Kompetensi Lulusan Sarjana Farmasi Yaitu Mampu 

Menguasai Konsep Teoritis Bagian Khusus Dalam Bidang 

Pengetahuan. Materi yang diberikan meliputi penentuan 

kemurnian bahan baku zat aktif dan penentuan kadar zat aktif 

dalam sediaan liquid dan semisolid dengan metode titrasi 

redoks titrasi kompleksometri, dan spektrofotometri uv-vis; 
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dan penentuan mutu bahan baku obat dengan cara identifikasi 

non instrumen dan instrumen. 

Pengampu: Dr. Aliya Nur Hasanah M.Si., Apt; Driyanti 

Rahayu MT; Mutakin Ph.D; Dr. Ida Musfiroh M.Si. 

 

17. Praktikum Desain dan Pengembangan Obat (0-1) 

Praktikum ini mengaplikasikan proses penemuan dan 

pengembangan, dari ide awa hingga penggunaan klinis penuh 

dalam manusia. Materi yang diberikan meliputi memilih dan 

mengunduh target obat di PDB; prediksi aktivitas dengan 

QSAR; pharmacophore dan molecular docking; bio guided 

assay isolation pada daun jambu atau kulit buah manggis; 

modifikasi senyawa chalcone atau alfa mangostin hasil isolasi; 

elusidasi struktur; bioassay; dan formulasi dari hasil praktikum 

sebelumnya. 

Pengampu: Muchtaridi, Ph. D., Sandra Megantara, M Si., Dr. 

Nyi Mekar, Driyanti Rahayu, MT Febrina Putri, M Pharm.,  

Danni Ramdani, M Si 

 

18. Praktikum Pengembangan Metode Analisis (0-1) 

Praktikum ini mengaplikasikan pengembangan metode 

analisis yang meliputi standarisasi metode analisis (eksternal 

standar, internal standar, adisi standar), optimasi metode 
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analisis, validasi metode analisis dan pengembangan metode 

analisis dengan HPLC, dan spektrofotometri. Materi yang 

diberikan meliputi standardisasi metode analisis dengan teknik 

eksternal standard, internal standard, dan adisi; kesesuaian 

sistem; validasi metode analisis (linieritas, LOD, LOQ, presisi, 

dan akurasi); pengembangan metoe HPLC; dan 

pengembangan metode spektrofotometri 

Pengampu: Mutakin, Ph.D., Dr. Ida Musfiroh, M.Si., Apt., Dr. 

Aliya Nurhasanah, M.Si., Apt. 

 

19. Praktikum Analisis Biomedik dan Forensik (0-1) 

Praktikum ini ditujukan untuk mencapai salah satu kompetensi 

lulusan sarjana Farmasi yaitu mampu menguasai konsep 

teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan secara 

mendalam. Materi yang diberikan meliputi penentuan kadar 

asam urat dalam darah; penentuan kadar gula darah dalam 

darah; penentuan kadar kolesterol dalam darah; DNA finger 

print analysis; pemisahan dan analisis zat aktif dengan metode 

SPE offline KCKT. 

Pengampu: Mutakin Ph.D., Aliya Nur Hasanah M.Si., Dr 

Med.Sc Melisa Intan Barliana 

 

20. Praktikum Analisis Makanan dan Kontaminan (0-1) 



Halaman | 72  
 

Praktikum ini ditujukan untuk mencapai salah satu kompetensi 

lulusan sarjana Farmasi yaitu mampu menguasai konsep 

teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan secara 

mendalam. Materi yang diberikan meliputi analisis boraks 

dengan kertas kurkumin dan tusuk gigi; analisis mutu lemak 

dengan penentuan bilangan asam; analisis zat warna (rodamin) 

dengan metode woll dilanjutkan dengan kromatografi kertas; 

pengujian BTP dalam saus; dan analisis formalin dalam buah 

atau tahu. 

Pengampu: Dra Wiwiek Indriyati MS., Ida Musfiroh 

M.Si.,Apt., Muchtaridi Ph.D., Apt., Aliya Nur Hasanah M.Si., 

Apt. 

 

21. Praktikum Analisis Sediaan Solida dan Kosmetika (0-

1) 

Praktikum ini membahas mengenai praktik analisis bahan 

baku dan produk sediaan solid serta kosmetik. Materi yang 

diberikan meliputi analisis zat aktif dan logam berat dalam 

bahan baku sediaan solid, analisis tablet dengan kromatografi 

cair kinerja tinggi, analisis tablet campuran dengan 

spektrofotometri campuran, dan analisis pewarna dalam 

kosmetik dengan spektrofotometri dengan standard adisi. 

Pengampu: Driyanti Rahayu, MT 
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22. Praktikum Analisis Sediaan Liquid dan Semisolid (0-

1) 

Praktikum ini ditujukan untuk mencapai salah satu komponen 

lulusan sarjana Farmasi yaitu Mampu Menguasai Konsep 

Teoritis Bagian Khusus Dalam Bidang Pengetahuan. Materi 

yang diberikan meliputi pemeriksaan bahan baku vitamin C 

(iodometri); pemeriksaan bahan baku ZnO (kompleksometri); 

pemeriksaan bahan baku parasetamol; pemeriksaan kadar 

potio parasetamol; pemeriksaan mutu ekstrak; pemeriksaan 

bahan baku kloramfenikol; penetapan kadar kloramfenikol 

dalam sediaan krim; dan presentasi project. 

Pengampu: Aliya Nur Hasanah M.Si., Apt., Driyanti Rahayu 

MT., Ida Musfiroh M.Si., Mutakin Ph.D. 

 

23. Praktikum Analisis Instrumen (0-1) 

Praktikum ini menjelaskan dasar-dasar reaksi warna 

berdasarkan gugus fungsi (alkohol, fenol, asam karboksilat, 

alkaloid dan basa nitrogen, antibiotika, sulfonamida, 

barbiturat), mengetahui konsep dan proses pendukung 

kelarutan obat dan menentukan parameter kelarutan obat, 

mengetahui kualitas dari sampel minyak goreng melalui 

analisis gugus fungsi dengan spektrometri inframerah. 
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Pengampu: Mutakin, Ph. D., Dr. Ida Musfiroh, M Si., Danni 

Ramdhani, M.SI., Apt. 

 

24. Praktikum Pengantar Kimia Medisinal (0-1) 

Praktikum ini mempelajari dan mempraktekan cara 

menentukan koefisien distribusi (Kd), derajat keasaman suatu 

molekul obat (pKa), melakukan beberapa reaksi organik, 

identifikasi gugus fungsi, sintesis bahan baku obat, ekstraksi, 

isolasi, fraksinasi, serta melakukan praktek kimia komputasi 

yaitu QSAR dan Structur and Ligand-Based Drug Design.  

Pengampu: Muchtaridi, Ph. D.,  Driyanti Rahayu, M T, Sandra 

Megantara, M Si. 

 

25. Praktikum Pengantar Kimia Farmasi (0-1) 

Praktikum ini menyajikan penguasaan cara-cara bekerja yang 

baik di laboratorium (GLP), menentukan laju reaksi, 

mengidentifikasi garam anorganik (kation dan anion), 

menetapkan konsentrasi larutan, melakukan  gravimetri, 

konsep dasar asam basa, titrasi asam basa dan pengendapan.  

Pengampu: Dr. Ida Musfiroh, M Si., Muchtaridi, Ph. D., Dr. 

Aliya Nurhasanah. M Si. 

iv. Departemen Biologi Farmasi 
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1. Pengantar Ilmu Farmasi dan Etika 2(2-0) (UNX1010) 

Secara keseluruhan mata kuliah pengantar ilmu farmasi berisi 

materi pendahuluan, profesi farmasi, pendidikan kefarmasian 

di Indonesia, pekerjaan kafarmasian dan kompetensinya, obat 

tradisional, obat dan pengembangan obat, perjalanan obat 

dalam tubuh, bentuk sediaan obat (BSO) dan disan BSO, 

BABE dan registrasi obat, struktur harga obat dan jalur 

distribusi obat, farmasi industri, farmasi perapotikan, farmasi 

rumah sakit, dan farmasi pemerintahan 

Pengampu: Dr. Yoppi Iskandar, M.Si., Apt., Ade Zuhrotun, 

M.Si., Apt., Auliya Suwantika, Ph.D 

 

2. Biologi Sel dan Molekuler (2-0) (UNX.1011) 

Pada mata kuliah ini mahasiswa akan mempelajari tentang 

makromolekul : DNA, RNA, dan makromolekul (karbohidrat, 

lemak dan protein) kromosom, plasmid, dan aliran informasi 

genetik, Regulasi transkripsi ekspresi gen di prokariot dan 

eukariot, Mutasi dan perbaikan DNA, Hemoistatis dan 

kematian sel,  virus, Metabolisme karbohidrat, Metabolisme 

Protein dan lemak, Perbedaan struktur sel Prokariot, eukariot 

dan archae, Pertumbuhan dan Pembelahan Sel, Sistem 

Transport membrane pada sel dan Aplikasi Biologi Sel dan 

Molekular pada bidang farmasi 
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Pengampu: Dr. Tina Rostinawati, M.Si., Apt., Arif Satria, 

M.Si., Apt. 

 

3. Mikrobiologi dan Imunologi 3(3-0) (P10A.3401) 

 Mata kuliah ini membahas tentang Pengenalan 

mikrobiologi dasar, Protista prokariotik, Protista Eukariotik, 

Virus, Protozoologi, Helmintologi, Teknik Sterilisasi dan 

Aseptis, Pengenalan medium biakan mikroba, Isolasi dan 

identifikasi mikroorganisme, metabolisme mikroorganisme, 

mikroorganisme dan Penyakit infeksi, Pengendalian 

Mikroorganisme, Immunodiagnosis dan vaksin.  

Dosen Pengampu: Sri Agung Fitri Kusuma, M Si 

 

4. Bioteknologi Farmasi 2(2-0) (P10A.6403) 

(P10A.3403) 

Mata kuliah ini memberi gambaran mengenai pengertian, 

fungsi, manfaat bioteknologi dalam pengembangan obat.  

Materi yang diberikan meliputi pengenalan bioteknologi 

farmasi, teknologi DNA rekombinan, replikasi DNA dan 

aplikasi Polymerase Chain Reaction (PCR), teknologi protein, 

teknologi mikrobial, bioteknologi pada tanaman, bioteknologi 

pada hewan, deteksi dan diagnosis penyakit pada manusia: tipe 

penyakit pada manusia dan deteksi penyakit secara genetik, 
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produk medis: pencarian obat baru, vaksin, dan antibodi 

monoklonal, terapi gen, obat-obatan regeneratif: transplantasi 

sel dan jaringan, rekayasa jaringan, teknologi sel punca, dan 

kloning. 

Pengampu: Dr.med. Melisa I.B., Apt.; Dr. Tiana Milanda, 

M.Si., Apt.; Dr. Tina Rostinawati, M.Si., Apt; Sri 

Agung F.K., M.Si., Apt.; Dra. Sulistiyaningsih, 

M.Kes., Apt.; Arif Satria W.K., M.Si., Apt. 

 

5. Botani Farmasi 2(2-0) (P10A.2421) 

Mata kuliah ini berisi tentang pengenalan tumbuhan Obat yang 

mencakup Pencirian, Identifikasi, Penamaan dan Klasifikasi 

dengan menggunakan pendekatan morfologi, anatomi, 

fitokimia dan pengenalan simplisia yang menjadi sumber 

bahan obat.  

Pengampu: Ade Zuhrotun, M.Si., Apt.; Ami Tjitraresmi,M.Si., 

Apt.;Zelika Mega R, M.Si., Apt. 

 

6. Praktikum Botani Farmasi 1(0-1) (P10A.2428) 

Praktikum ini membahas mengenai praktik analisis 

mikroskopik dan makroskopik bahan baku obat bahan Alam. 

Mata kuliah ini mencakup pengenalan mikroskop dan alat 

perbesaran biologi, pengenalan morfologi sel dan jaringan 
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tumbuhan sebagai bahan segar dan bentuk simplisia, 

pengenalan berbagai fragmen spesifik berbagai simplisa 

tumbuhan obat, pengamatan pewarnaan spesifik simplisiayang 

mengandung metabolit tertentu, dan analisis campuran 

simplisia.  

Pengampu: Ade Zuhrotun, M.Si., Apt.; Ami Tjitraresmi,M.Si., 

Apt.;Zelika Mega R, M.Si., Apt., Dr. Yasmiwar 

Susilawati, M.Si., Apt, Yoppi Iskandar, M.Si., Apt., 

Raden Bayu Indradi, M.Si., Apt 

 

7. Farmakognosi farmasi bahan alam sediaan liquid dan 

semisolid 3(2-1) (P10A.3404) 

Mata kuliah ini memberi gambaran mengenai pengertian, 

fungsi, manfaat Farmakognosi dan Farmasi Bahan Alam 

dalam pengembangan obat dari bahan alam.  Materi yang 

diberikan meliputi simplisia, metode ekstraksi dan skrining 

fitokimia, teknologi proses pembuatan obat herbal, 

standardisasi  obat herbal, kandungan metabolit sekunder 

dalam simplisia (flavonoid, kuinon, tanin dan polifenol, 

minyak atsiri) yang meliputi penggolongan, biosintesis, 

sistematika, kandungan kimia, kaitan dengan farmakologi dan 

contoh penggunaan tumbuhan dalam pengobatan. 
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Pengampu: Dr. Yasmiwar Susilawati, M.Si., Apt., Dr. Yoppi 

Iskandar, M.Si., Apt., Ami Tjitraresmi, M.Si., 

Apt., Ferry Ferdiansyah, M.Si., Apt. 

 

8. Praktikum Farmakognosi dan Farmasi Bahan Alam 

Sediaan Semi Solid dan Liquid (P10A.3411) 

Materi praktikum Farmakognosi dan Farmasi Bahan Alam 

Sediaan Semi Solid dan Liquid ini berisi pokok bahasan 

tentang preformulasi sediaan suspensi ekstrak,  pemeriksaan 

simplisia (organoleptik, makroskopik, mikroskopik, 

histokimia, skrining fitokimia), proses pembuatan ekstrak, 

pengujian mutu ekstrak sesuai Farmakope Herbal Indonesia 

dan Materia Medika Indonesia, evaluasi sediaan (KLT marker 

dalam sediaan), pengemasan sediaan, uji efektivitas sediaan. 

Pengampu: Dr. Yasmiwar Susilawati, M.Si., Apt., Dr. Yoppi 

Iskandar, M.Si., Apt., Ami Tjitraresmi, M.Si., Apt., 

Ferry Ferdiansyah, M.Si., Apt. 

 

9. Farmakognosi Farmasi Bahan Alam (sediaan solid) 

2(1-1) (P10A.4405) 

Mata kuliah ini memberi gambaran mengenai pengertian, 

fungsi, manfaat Farmakognosi dan Farmasi Bahan Alam 

dalam pengembangan obat dari bahan alam.  Materi yang 
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diberikan meliputi simplisia, metode ekstraksi dan skrining 

fitokimia, teknologi proses pembuatan obat herbal, 

standardisasi  obat herbal, kandungan metabolit sekunder 

dalam simplisia (flavonoid, kuinon, tanin dan polifenol, 

minyak atsiri) yang meliputi penggolongan, biosintesis, 

sistematika, kandungan kimia, kaitan dengan farmakologi dan 

contoh penggunaan tumbuhan dalam pengobatan. 

Pengampu: Dr. Yoppi Iskandar, M.Si., Apt., Dr. Yasmiwar 

Susilawati, M.Si., Apt., Dudi Runadi, M.Si., Apt., 

Ferry Ferdiansyah, M.Si. 

 

10. Praktikum Farmakognosi dan Farmasi Bahan Alam 

Sediaan Solid (P10A.4406) 

Materi praktikum Farmakognosi dan Farmasi Bahan Alam 

Sediaan Solid ini berisi pokok bahasan tentang preformulasi 

sediaan tablet  ekstrak, pemeriksaan simplisia (organoleptik, 

makroskopik, mikroskopik, histokimia, skrining fitokimia), 

proses pembuatan ekstrak, pengujian mutu ekstrak sesuai 

Farmakope Herbal Indonesia dan Materia Medika Indonesia, 

evaluasi sediaan (KLT marker dalam sediaan), pengemasan 

sediaan, uji aktivitas sediaan tablet ekstrak. 

 

11. Fitokimia 1 (1-0) (P10A.4412) 
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Mata kuliah ini membahas tentang pengertian, sifat, 

penggolongan, metode ekstraksi, pemisahan, identifikasi dan 

analisis senyawa karbohidrat, senyawa nitrogen, senyawa 

fenolat, dan asam organik, lipid dan senyawa sejenis,  

terpenoid, dari tumbuhan. 

Pengampu: Ami Tjitraresmi, S.Si., M.Si., Dr. Yoppi Iskandar,  

M.Si. Dr. Yasmiwar Susilawati,  M.Si, Ferry 

Ferdiansyah, M.Si., Dudi Runadi, M.Si. 

 

12. Praktikum Fitokimia 1 (0-1) (P10A.5415) 

Materi Praktikum Fitokimia ini berisi bahasan dan praktik 

mengenai berbagai rangkaian metode isolasi dan identifikasi 

senyawa metabolit sekunder dari tumbuhan, yang meliputi 

pengolahan simplisia, berbagai cara ekstraksi, fraksinasi 

ekstrak, isolasi senyawa identitas, pengujian kemurnian dan 

analisis senyawa hasil isolasi secara kualitatif (uji dilakukan 

menggunakan KLT dengan membandingkan senyawa hasil 

isolasi dengan senyawa baku). 

Pengampu: Ami Tjitraresmi, S.Si., M.Si., Dr. Yoppi Iskandar,  

M.Si. Dr. Yasmiwar Susilawati,  M.Si, Ferry 

Ferdiansyah, M.Si., Dudi Runadi, M.Si. 

 

 



Halaman | 82  
 

13. Etnofarmasi 2(2-0) (P10A.4416) 

Mata kuliah ini diberikan untuk mencapai kompetensi utama 

penguasaan etnofarmasi dalam kaitan dengan pencarian obat 

herbal yang mempunyai kualitas farmasetika berdasarkan 

kearifan lokal masyarakat etnik tertentu. 

Pengampu: Prof. Moelyono MW., MS., Apt. 

 

14. Farmasi Bahari 2(2-0) (P10A.5411) 

Mata kuliah ini membahas tentang potensi bahan alam bahari 

dalam bidang farmasi mencakup potensi makro dan mikro 

algae, mangrove dan tumbuhan pesisir, potensi hewan laut, 

serta karang lunak (soft coral). Dibahas juga mengenai ekologi 

kelautan, metabolit sekunder dari organisme laut dan prospek 

pengembangan  dalam farmasi yang meliputi obat, bahan baku 

obat, kosmetika, dan bahan makanan. 

Pengampu: Prof. Moelyono Moektiwardoyo, Apt.; Dr. 

Yasmiwar Susilawati, M.Si., Apt. 

 

 

15. Aromaterapi dan Hidroterapi 2(2-0) 

Mata kuliah ini diberikan untuk mencapai kompetensi utama 

penguasaan materi aromaterapi dan hidroterapi serta 

penerapannya dalam bidang farmasi 
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Pengampu: Dr. Yasmiwar Susilawati, M.Si., Apt., Ferry 

Ferdiansyah, M.Si., Apt., Zelika Mega R., M.Si., 

Apt. 

 

 

16. Herbal Medisin 2(2-0) (O10A.7414) 

Mata kuliah Herbal Medicine mempelajari hal-hal yang 

berkaitan dengan tumbuhan obat serta obat herbal dengan 

segala aspeknya, utamanya dalam segi botani, farmakognosi, 

fitokimia, dan farmakologi dalam pemeliharaan kesehatan 

serta pengobatan. 

Pengampu: Dr. Yoppi Iskandar, M.Si., Apt. 
 

 
Skripsi  

 
Penulisan Skripsi 

 
Pada akhir Program Studi Sarjana Farmasi, mahasiswa 

diwajibkan membuat Tugas Akhir berupa penelitian dengan beban 
6 SKS yang terbagi menjadi mata kuliah Usulan Penelitian dan 
Seminar 2 SKS (0-2), Penelitian dan Seminar Hasil Penelitian 
(termasuk di dalamnya penyusunan skripsi) 2 SKS (0-2) serta 
Sidang Sarjana Komprehensif 2 SKS (0-2). 

 
 

1. Usulan Penelitian dan Seminar 
 
Mahasiswa dapat menempuh mata kuliah Usulan Penelitian dan 
Seminar, apabila  : 
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a. Sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 110 SKS, yang 
dibuktikan dengan surat keterangan dari dosen wali dan KKS. 

b. IPK ≥ 2,00 dan nilai mutu D maksimum 20%. 
c. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku untuk 

semester yang bersangkutan. 
d. Memiliki KRS yang mencantumkan Usulan Penelitian dan 

Seminar sebagai salah satu mata kuliah. 
e. Mendaftarkan diri ke SBA dengan mencantumkan minat 

penelitian. 
 

2. Pembimbing Skripsi : 
 

Ketua Program Studi Sarjana Farmasi akan menentukan 
pembimbing skripsi berdasarkan minat penelitian mahasiswa. 
Jika pembimbing lebih dari 1  orang, maka pembimbing utama 
maupun pembimbing pendamping ditentukan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Apabila untuk skripsi tersebut 
diperlukan penelitian lapangan, maka program studi dapat 
menetapkan seorang pembimbing dari instansi/lembaga tempat 
mahasiswa melakukan kegiatan penelitian. 
 
Persyaratan untuk melakukan Seminar Usulan Penelitian adalah 
: 
a. Mengikuti seminar di Program Studi Sarjana Farmasi 

sekurang-kurangnya 10 kali. 
b. Menyerahkan makalah usulan penelitian yang telah 

ditandatangani seluruh pembimbing. 
c. Menyerahkan Bab 1, Bab 2 dan Bab 3 dari skripsi yang telah 

ditandatangani seluruh pembimbing. 
Seminar dilakukan sekurang-kurangnya 1 bulan setelah 

mendaftar di SBA. 
 

 
3.  Penelitian dan Seminar Hasil Penelitian : 

 
Mahasiswa dapat menempuh mata kuliah Penelitian dan 
Seminar Hasil Penelitian apabila telah menyelesaikan semua 
ketentuan pada mata kuliah Usulan Penelitian dan Seminar. 
 
Apabila penelitian  tidak dapat diselesaikan dalam satu semester, 
maka : 
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a. Mahasiswa masih diperkenankan menyelesaikannya pada 
semester berikutnya, dengan mencantumkan kembali mata 
kuliah Penelitian dan Seminar Hasil Penelitian pada KRS 
(topik penelitian dan pembimbing tetap sama). 

b. Pada akhir semester yang bersangkutan, mata kuliah tersebut 
diberi huruf K, sehingga tidak digunakan untuk perhitungan IP 
dan IPK. 

 
Apabila skripsi tidak dapat diselesaikan dalam dua semester 
berturut-turut, maka : 
a. Mata kuliah Penelitian dan Seminar Hasil Penelitian tersebut 

diberi huruf mutu E, kecuali pada kasus tertentu yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara akademik. 

b. Mahasiswa diharuskan menempuh kembali penelitian 
tersebut dengan judul yang berbeda (pembimbing dapat 
berubah atau sama). 

 
Ujian dilakukan terhadap materi hasil penelitian dalam suatu 
Seminar Hasil Penelitian. Persyaratan untuk melakukan seminar 
hasil penelitian adalah : 
a. Lulus semua mata kuliah dan memenuhi beban studi 

kumulatif yang dipersyaratkan, yang dibuktikan dengan surat 
keterangan dari dosen wali dan KKS. 

b. IPK ≥ 2,00 dan nilai mutu D maksimum 20%. 
c. Menyerahkan skripsi, makalah penelitian, dan poster yang 

telah disetujui/ditandatangani seluruh pembimbing. 
d. Telah mengikuti Kuliah Lapangan dan menyerahkan 

laporannya.  
e. Memiliki KRS yang mencantumkan Penelitian dan Seminar 

Hasil Penelitian sebagai salah satu mata kuliah. 
f. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku  
g. Mengikuti Seminar Usulan Penelitian dan/atau Seminar Hasil 

Penelitian di Program Studi Sarjana Farmasi sekurang-
kurangnya 25 kali. 

h. Menyerahkan surat keterangan bebas alat dari semua 
laboratorium di Fakultas Farmasi. 

i. Menyerahkan surat bebas pinjaman buku dari Perpustakaan 
Fakultas Farmasi maupun Perpustakaan Universitas 
Padjadjaran. 

j. Menyelesaikan persyaratan administratif yang diatur oleh 
fakultas maupun universitas. 
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Seminar hasil penelitian dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga 
bulan setelah seminar usulan penelitian.  

  
 

4.  Sidang Sarjana Komprehensif : 
 
Ujian dilakukan terhadap materi kuliah  dari keempat Kelompok 
Bidang Ilmu (Farmasetika dan teknologi farmasi,  Farmakologi 
dan Farmasi Klinik, Biologi Farmasi, serta Analisis Farmasi dan 
kimia medisinal) dalam suatu Sidang Sarjana Komprehensif. 
Untuk mengikuti Sidang Sarjana Komprehensif, mahasiswa 
harus sudah melaksanakan dan lulus Seminar Hasil Penelitian. 
 
Huruf mutu Sidang Sarjana Komprehensif sekurang-kurangnya 
adalah C. 
 

 
Predikat Kelulusan 

 
Predikat/Yudisium  kelulusan  didasarkan  pada IPK akhir, 

yaitu rata-rata gabungan angka mutu (AM) perangkat mata kuliah 
dengan angka mutu  (AM) tesis. 

 
Predikat Kelulusan Program Studi Sarjana Farmasi 

   
 

IPK 2,00 – 2,75 Memuaskan 
IPK 2,76 – 3,50 Sangat Memuaskan 
IPK 3,51 – 4,00 Dengan Pujian 

 
Catatan :  
• Penetapan predikat kelulusan ”Dengan Pujian” dilakukan 

dengan memperhatikan masa studi, yaitu masa studi minimum 
ditambah 1 tahun serta memiliki karya yang dipublikasikan. 

• Mahasiswa dengan IPK 3,51-4,00, tetapi masa studi melebihi 
masa studi terjadwal ditambah 1 tahun dan/atau tidak memiliki 
karya yang dipublikasikan, maka predikat kelulusannya menjadi 
sangat memuaskan. 
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Evaluasi Hasil Belajar  

 
Nilai akhir suatu mata kuliah yang diperoleh mahasiswa 

dinyatakan dengan dua bentuk, yaitu huruf mutu dan angka mutu 
sesuai pedoman penilaian UNPAD, yang dibagi ke dalam peringkat 
berikut: 

 
Huruf Mutu Angka Mutu 

(HM) (AM) 
A 4 
B 3 
C 2 
D 1 
E 0 

 
 Seorang mahasiswa dinyatakan memperoleh huruf T apabila: 
1. Belum mengikuti evaluasi akhir semester; 
2. Setelah evaluasi pada butir (1) dipenuhi mahasiswa dalam waktu 2 

minggu terhitung sejak ujian akhir semester mata kuliah 
bersangkutan  huruf T harus diganti menjadi nilai A, B, C, D, atau 
E; 

3. Apabila evaluasi pada butir (1) tidak dipenuhi dalam batas waktu 2 
minggu, maka huruf mutunya menjadi E; atau dosen pengasuh 
mata kuliah dapat mengolah sesuai dengan bobot masing-masing 
bagian evaluasi yang ditetapkan, sehingga menghasilkan huruf 
mutu lain; 

4. Huruf T tidak dapat diubah menjadi Huruf K, kecuali apabila 
mahasiswa tidak dapat menempuh ujian akhir semester susulan 
atas dasar alasan yang dapat dibenarkan (sakit, mengalami 
kecelakaan, atau musibah yang memerlukan perawatan lama). 

Suatu mata kuliah dapat dinyatakan dengan huruf K apabila: 
1. Mahasiswa mengundurkan diri dari kegiatan perkuliahan setelah 

lewat batas waktu perubahan KRS (2 minggu setelah kegiatan 
akademik berjalan) dengan alasan yang dapat dibenarkan dan 
dibuktikan dengan Surat Keterangan Dekan; 

2. Mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian akhir semester  
3. Mahasiswa tidak dapat menyelsaikan tugas akhir dalam satu 

semester. 
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4. Mahasiswa tidak mengikuti kegiatan belajar dalam jangka waktu 
lama karena sakit, atau mengalami kecelakaan yang disertai 
dengan surat keterangan dari yang berwenang  

5. Mata kuliah yang memiliki huruf K, tidak digunakan untuk 
penghitungan IP atau IPK;  

6. Bagi mahasiswa yang memperoleh huruf K bagi seluruh beban 
studi dalam semester yang bersangkutan, diperhitungkan dalam 
batas waktu studi dan tidak dianggap sebagai penghentian  studi 
untuk sementara. 

7. Nilai K itu dapat berubah menjadi A, B, C, D, atau E setelah 
mengikuti kuliah kembali 

 
  

  
Perbaikan Huruf Mutu 

 
Perbaikan huruf mutu dapat dilaksanakan pada semester  

reguler (Semester Gasal dan Semester Genap) atau pada 
Semester Antara (Juli-Agustus). 
1. Perbaikan huruf mutu pada  Semester Reguler  

a. Huruf mutu E harus diperbaiki dengan menempuh kembali mata 
kuliah yg bersangkutan pada semester berikutnya atau pada 
kesempatan pertama  

b. Huruf mutu yang digunakan untuk penghitungan IP dan IPK 
adalah huruf mutu yang terakhir. 

2. Perbaikan Huruf Mutu pada Semester Non Reguler 
(Semester Antara) 
a. Huruf mutu E, D, C dan B dapat diperbaiki dengan menempuh 

kembali mata kuliah yang bersangkutan, biar konsultan yang 
mebelirmahdengan mencantumkan dalam KRS dan 
mengikuti seluruh kegiatan pada Semester Antara; 

b. Jika huruf mutu yang diperoleh dari Semester Antara lebih 
rendah dari huruf mutu yang telah ada, maka yang digunakan 
untuk menghitung IPK adalah huruf mutu terakhir; 

c. Hasil perbaikan pada Semester Antara  dapat berupa huruf 
mutu A, B, C, D atau E. 

   
Jumlah Huruf Mutu D 

 
Untuk dapat dinyatakan berhak mengikuti Sidang 

Komprehensif, persyaratannya adalah sebagai berikut: 
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1. Program Sarjana: 
Jumlah huruf mutu D  maksimum 20% dari total beban studi 
kumulatif .  
 
 

Bimbingan dan Konseling 
 
Bimbingan dan Konseling bertujuan memberikan bantuan 

bimbingan dan konseling kepada mahasiswa Universitas 
Padjadjaran yang memiliki masalah baik akademis maupun non 
akademis agar mampu mengatasi masalah yang dihadapi, serta 
dapat mengembangkan kemampuan dan pemahaman diri dalam 
upaya menyelesaikan studinya.  
  Prosedur  pelayanan Bimbingan dan Konseling adalah sebagai 
berikut : 
1. Mahasiswa dapat mendatangi TBK Fakultas atas keinginan sendiri 

atau atas anjuran dosen wali; dosen wali akan memberi surat 
pengantar untuk ke TBK; 

2. Pelayanan mahasiswa di TBK Universitas hanya diperkenankan 
atas dasar pertimbangan Pimpinan Fakultas yang akan memberi 
surat pengantar, kecuali dalam keadaan tertentu  yang dianggap 
darurat; 

3. Pelayanan bagi mahasiswa yang terkena anjuran alih program 
studi, berlaku prosedur berikut : 
1. Mengajukan Surat permohonan dari Mahasiswa/Orang 

Tua/Wali untuk mendapatkan pelayanan bimbingan dan 
konseling 

2. Menyertakan Transkrip Akademik mahasiswa yang 
bersangkutan 

3. Mengajukan Surat pengantar permohonan “Test Psikologi” 
atas nama mahasiswa yang bersangkutan dari Pimpinan 
Fakultas (Dekan/PD I/PD III)/Pimpinan Universitas 
(Rektor/PR I / PR III) kepada TPBK Universitas 

4. Hasil temuan dan hasil pemeriksaan “Test Psikologi” atas 
nama mahasiswa yang bersangkutan dari TPBK Universitas 
 
 
Kegiatan perwalian 
 
Untuk membantu kelancaran belajar mahasiswa, Fakultas 

Farmasi menetapkan Dosen wali yang akan membimbing mahasiswa 
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selama menempuh studi Program Studi Sarjana Farmasi. Jumlah 
mahasiswa yang dibimbing dosen wali  tertentui sesuaikan dengan 
kemampuan Fakultas Farmasi.  

Dengan ketentuan sebagai berikut :  
1. Pada dasarnya, tiap tenaga pengajar dapat menjadi dosen wali 

yang   membimbing mahasiswa untuk keseluruhan program  
2. Dosen wali wajib tetap berhubungan dengan mahasiswa secara 

periodik untuk memantau perkembangan studinya, sekurang-
kurangnya pada awal, pertengahan, dan akhir semester; Dosen wali  
wajib memiliki, mengisi, dan menyimpan buku Berkas Informasi 
Mahasiswa (BIM), baik untuk kepentingan  bimbingan akademik 
maupun bimbingan pribadi. 
 Secara ringkas tugas dosen wali adalah : 

1. Membantu mahasiswa menyusun rencana studi, baik satu program 
studi penuh maupun program semesteran; 

2. Memberi pertimbangan kepada mahasiswa bimbingannya dalam 
menentukan beban studi dan jenis mata kuliah yang akan ditempuh, 
sesuai dengan IPK yang diperoleh semester sebelumnya; 

3. Melakukan pemantauan terhadap kemajuan  studi mahasiswa yang 
dibimbingnya 

Pada awal semester, dosen wali mengadakan pertemuan 
dengan mahasiswa untuk membicarakan rencana studi keseluruhan 
program yang ditempuh. Hal-hal yang dibicarakan adalah : 
1. Perkiraan jumlah semester yang akan ditempuh mahasiswa untuk 

menyelesaikan keseluruhan program; 
2. Arah studi mahasiswa; 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan pengambilan 
mata kuliah, yaitu: 
1. Mata kuliah yang merupakan prasyarat bagi mata kuliah berikutnya; 
2. Mata kuliah yang hanya disajikan pada salah satu  semester 

(semester ganjil atau semester genap saja) atau  disajikan tiap 
semester; 

3. Bobot SKS mata kuliah, dengan pengertian bahwa makin besar 
bobot SKS-nya akan makin berat; 

4. Bentuk mata kuliah yang berbeda  (kuliah, praktikum laboratorik, 
seminar, praktikum klinik, dsb.) yang jumlah jam kegiatan belajarnya 
tidak sama; 

5. Persyaratan minimal kehadiran 100% pada praktikum laboratorik 
dan 80% pada kuliah (20% ketidakhadiran harus disertai alasan 
yang dapat dibenarkan). 
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6. Beban studi semesteran, karena jika terlalu banyak bisa 
menyebabkan IP rendah yang dapat menurunkan IPK; hal ini akan 
menentukan beban studi semesteran yang boleh diambil pada 
semester berikutnya; 

7. Mata Kuliah Pilihan yang tersedia pada program studi.   
 Setelah membicarakan rencana studi keseluruhan program, 
dilanjutkan dengan rencana studi Semester I. Pada dasarnya untuk 
Semester I tiap mahasiswa diberi kesempatan yang sama, yaitu 18-21 
SKS, yang merupakan beban normal untuk tiap semester. 
1. Pengisian KRS pada tiap semester dilakukan oleh mahasiswa 

dengan persetujuan Dosen wali. Dosen wali memberi pertimbangan 
dan saran untuk pengambilan beban studi semesteran berdasar IPK 
akhir semester sebagai pedoman, di samping memperbaiki rencana 
studi keseluruhan program dengan menandatangani dan 
menyatakan persetujuannya bersama mahasiswa; 

2. Beban studi semesteran tidak harus merupakan jumlah SKS 
maksimal yang diperkenankan atas dasar IPK akhir semester,  
khususnya apabila mata kuliah yang akan ditempuh meliputi 
kegiatan penelitian dan penulisan skripsi atau kegiatan klinik dan 
lapangan (1 SKS = 4-5 jam), karena jumlah jam kegiatan belajar 
akan lebih besar daripada kegiatan kuliah (1 SKS =50 menit tatap 
muka dan 60 menit kegiatan terstruktur tak terjadwal, 60 menit untuk 
kegiatan mandiri); 

3. Dosen wali wajib memperhatikan jumlah huruf mutu D yang 
diperoleh mahasiswa agar tidak melampaui ketentuan yang berlaku 
pada akhir keseluruhan program (tidak melebihi 20% dari beban 
studi kumulatif); 

4. Sampai batas-batas tertentu kesulitan pribadi dapat ditampung 
dosen wali, tetapi apabila tidak dapat diselesaikan, disarankan untuk 
dirujuk ke dosen konselor TPBK Fakultas Farmasi; 

5. Dalam hal dosen wali tidak dapat menjalankan tugasnya dalam 
jangka waktu yang cukup lama, maka Pimpinan Fakultas Farmasi 
wajib menunjuk penggantinya. 

Untuk membantu kelancaran belajar mahasiswa pada program 
Magister, ketua tim pembimbing atau ketua tim promotor menjalankan 
tugas selaku dosen wali. 
 
Penghentian Studi untuk Sementara 

 
Mahasiswa dapat menghentikan studi untuk sementara dengan 

Ijin Dekan mengacu pada ketentuan berikut: 
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1. Untuk mahasiswa Program Studi Sarjana Farmasi, jumlah 
maksimum penghentian studi untuk sementara  adalah dua 
semester, baik secara berturut-turut maupun secara terpisah.  

2. Mekanisme pengajuan ijin penghentian studi sementara 
a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Ketua 

Program Studi, yang diketahui Dosen Wali/Pembimbing 
Akademik dengan membubuhkan tanda tangan.  

b. Surat permohonan diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu 
setelah kegiatan perkuliahan.  

c. Setelah mempertimbangkan segi akademik (IPK dan jumlah 
tabungan kredit), Ketua Program Studi meneruskan permohonan 
itu kepada Dekan 

d.  Apabila mendapat izin Dekan, maka selama periode 
penghentian studi sementara, mahasiswa dibebaskan dari UKT. 

e. Penghentian studi sementara tidak diperhitungkan dalam batas 
waktu maksimal masa studi mahasiswa. 

f. Alur prosedur untuk memperoleh Surat Ijin Penghentian Studi 
Untuk Sementara (IPSUS) dapat dilihat pada Lampiran. 

g. Mahasiswa yang mendapat ijin penghentian studi sementara, 
tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik. 

3. Penghentian studi sementara tanpa ijin Dekan, dikenakan sanksi 
sebagai berikut : 
a. Untuk mendaftar kembali harus mengajukan permohonan tertulis 

kepada Rektor, melalui Dekan. 
b. Periode penghentian studi sementara tanpa ijin Dekan 

diperhitungkan dalam batas waktu maksimal program studinya.  
c. Membayar uang kuliah dan uang praktikum yang terutang, dan 

untuk pembayaran semester berikutnya dikenakan sesuai 
dengan tarif mahasiswa baru.   

6.   Menghentikan studi dua semester berturut-turut atau secara terpisah, 
dengan alasan seperti tersebut pada butir 4. (2) setelah semester 
sebelumnya memperoleh huruf K bagi seluruh beban 
semesterannya, dianggap menghentikan studi untuk sementara atas 
ijin Dekan/selama dua semester; dengan demikian mahasiswa 
bersangkutan tidak diperkenankan lagi menghentikan studinya untuk 
sementara. 

7. Penghentian studi untuk sementara tidak boleh dilakukan pada: 
a. Semester I, dan/atau 
b. Semester II, dan/atau  
c. Satu dan/atau dua semester menjelang batas waktu studi yang 

diperkenankan. Dengan demikian, mahasiswa tidak 
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diperkenankan menghentikan studi untuk sementara, baik 
dengan maupun tanpa ijin:  semester  XIII  dan/atau semester XIV 
pada Program Studi Sarjana Farmasi. Mahasiswa yang 
menghentikan studi untuk sementara tanpa izin dalam semester-
semester di atas dianggap mengundurkan diri. 

 
Sanksi Akademik 

 
Sanksi akademik dapat berupa peringatan akademik 

dan/atau pemutusan studi. Sanksi pemutusan studi 
diusulkan/diajukan oleh program studi/fakultas dan diputuskan oleh  
Rektor. 
 
Peringatan Akademik 

 
Peringatan akademik berbentuk surat dari Pembantu Dekan I 

yang ditujukan kepada orang-tua/wali untuk memberitahukan 
adanya kekurangan prestasi akademik mahasiswa atau 
pelanggaran ketentuan lainnya.  Hal ini dilakukan untuk 
memperingatkan mahasiswa agar tidak mengalami pemutusan 
studi. 

 
1. Peringatan Akademik pada Program Studi Sarjana Farmasi 

 
Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang pada 
akhir semester dua dan semester-semester sesudahnya 
memiliki IPK di bawah 2,00 dan atau jumlah tabungan sks kurang 
dari 50% dari total sks yang seharusnya ditempuh. 
 

.  
 

Pemutusan Studi 
 

Dengan ditetapkannya Pemutusan Studi berarti 
mahasiswa dikeluarkan dari Univesitas Padjadjaran karena 
prestasinya tidak sesuai peraturan yang berlaku, kelalaian 
administratif, dan/atau kelalaian mengikuti kegiatan 
pembelajaran.Laporan kondisi mahasiswa yang harus diberikan 
peringatan akademik sebagai akibat melakukan kelalaian, 
dilampiri bukti prestasi akademik dan/atau bukti kelalaian 
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1. Surat peringatan kepada mahasiswa yang bersangkutan dari 
Pimpinan Fakultas (Dekan/PD I)  

2. Surat Permohonan Pertimbangan atas mahasiswa yang 
melakukan pelanggaran hukum dari Pimpinan Fakultas 
(Dekan/PD I) kepada Senat Fakultas 

3. Surat Keputusan melanggar/tidak melanggar Hukum atas nama 
mahasiswa yang bersangkutan dari Senat Fakultas 

4. Surat permohonan Pemutusan Studi atas nama mahasiswa yang 
bersangkutan dari Pimpinan Fakultas (Dekan/PD I) kepada 
Pimpinan Universitas (Rektor/PR I) 

5. Surat Persetujuan/Penolakan Pemutusan Studi mahasiswa yang 
bersangkutan dari Pimpinan Universitas (Rektor/PR I) 

6. Transkrip Akademik yang telah ditempuh oleh mahasiswa yang 
bersangkutan selama di Universitas Padjadjaran, ditandatangani 
oleh Pimpinan Fakultas (Dekan/PD I) 

 
 
 
Pemutusan Studi Pada Program Studi Sarjana Farmasi 

 
Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa yang 

mengalami salah satu kondisi di bawah ini: 
1. Pada akhir semester keempat memiliki: 

a. Indeks Prestasi Kumulatif  (IPK) di bawah 2,00, dan/atau; 
b. Tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf  

mutu D ke atas) tidak mencapai 48 SKS. 
2. Pada akhir semester VI memiliki : 

a. Indeks Prestasi Kumulatif  (IPK) di bawah 2,00, dan/atau; 
b. Tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf  

mutu D ke atas) tidak mencapai 72 SKS. 
3. Melebihi batas waktu studi kumulatif yang ditetapkan. 

 
 
Sanksi Akademik Lain 
 

Sanksi lain dikenakan kepada mahasiswa yang telah 
melakukan pendaftaran atau pendaftaran kembali secara 
administratif, tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar 
pada semester bersangkutan tanpa alasan yang dapat  
dibenarkan, baik yang tidak mengisi KRS maupun yang 
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mengisi KRS tetapi mengundurkan diri setelah lewat batas 
waktu perubahan KRS. 

 
1.Tidak Mengisi KRS dan Tidak Mengikuti Kegiatan 

Belajar-Mengajar pada Semester I dan/atau Semester II 
 

Mahasiwa yang telah mendaftarkan secara administratif 
pada semester I dan/atau semester II, baik mengisi KRS 
tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar maupun 
sama sekali tidak mengisi KRS, tanpa alasan yang dapat 
dibenarkan, dianggap mengundurkan diri dan dikenai 
sanksi pemutusan studi. 
 

2. Tidak Mengisi KRS  
 

Mahasiwa yang telah mendaftarkan atau mendaftarkan 
kembali secara administratif, tetapi tidak mengisi KRS 
(tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar) tanpa alasan 
yang dapat dibenarkan, dikenakan sanksi berikut: 
1. Diberi peringatan keras secara tertulis oleh Pembantu 

Dekan I agar tidak mengulangi lagi; 
2. Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas 

waktu maksimal penyelesaian studinya; 
3. Apabila perbuatan ini diulangi lagi, baik pada semester 

berikutnya maupun pada semester lain, mahasiswa 
dikenai sanksi pemutusan studi. 
 

3. Mengundurkan Diri Sesudah Masa Perubahan KRS 
 

Mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu atau 
beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu 
perubahan KRS tanpa alasan yang dapat dibenarkan 
(misalnya, sakit, kecelakaan, atau musibah) dikenakan 
sanksi akademik berikut : 
1. Mata kuliah  yang ditinggalkan dinyatakan tidak lulus 

(diberi huruf mutu E); 
2. Huruf mutu E tersebut digunakan  dalam penghitungan 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK); 
3. Diberi peringatam secara tertulis oleh Pembantu Dekan 

I agar tidak mengulangi kembali; 
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4. Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas 
waktu maksimal penyelesaian studinya; 

5. Apabila perbuatan ini diulangi lagi, baik pada semester 
berikutnya maupun pada semester lain, mahasiswa 
dikenai sanksi pemutusan studi 

 
 Sanksi Pelanggaran  
 

Apabila mahasiswa melakukan pelanggaran, setelah 
dibicarakan dengan Senat Fakultas, akan dikenai sanksi 
khusus, sedangkan penanganan masalah pidananya akan 
diserahkan kepada yang berwajib. Jenis pelanggaran tersebut 
adalah seperti dibawah ini  
 
1. Pelanggaran Hukum 
 

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum, baik yang 
berupa tindak pidana maupun penyalahgunaan obat, 
narkotika, dan sejenisnya, serta penggunaan minuman 
keras dan sejenisnya, dan telah ditetapkan bersalah secara 
hukum oleh pengadilan, akan dikenakan sanksi berupa 
skorsing sampai dengan pemutusan studi oleh Rektor 
sesuai dengan putusan tersebut. 
 

2. Pelanggaran Etika Moral dan Etika Profesi 
 

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika moral, 
profesi (memeriksa pasien/klien tanpa supervisi, membuat 
resep, melakukan konsultasi tanpa supervisi, 
membocorkan rahasia jabatan, dsb.), memalsukan tanda 
tangan dan sejenisnya, akan dikenakan sanksi berupa 
skorsing oleh dekan sampai dengan pemutusan studi oleh 
rektor. 
 

3. Pelanggaran Etika Akademik 
 

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika akademik, 
antara lain  menyontek, menjiplak (makalah, laporan, tugas 
akhir, skripsi, tesis, disertasi, dsb.), membocorkan soal 
atau sejenisnya akan dikenai sanksi berupa skorsing 
sampai dengan pemutusan studi.  
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Pada hal-hal tertentu, fakultas dapat mengeluarkan 
keputusan tersendiri asal tidak bertentangan dengan 
ketentuan hukum atau peraturan di atasnya. 

 
Sanksi Lain  
 

Tindakan-tindakan yang dilakukan mahasiswa di lingkungan 
kampus yang termasuk kejahatan atau pelanggaran dan diancam 
pidana. 

Pada dasarnya setiap mahasiswa memiliki hak untuk 
melakukan berbagai  aktivitas sebagai bagian dari civitas 
akademika, namun demikian sebagaimana dalam kehidupan 
manusia pada umumnya harus dihindari melakukan perbuatan-
perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Perbuatan-
perbuatan tersebut antara lain:  
1. Tawuran antar mahasiswa baik yang dilakukan di dalam maupun 

di luar lingkungan kampus yang menimbulkan kerusakan barang 
milik orang lain dan atau korban luka-luka. Pelaku perbuatan 
yang mengakibatkan kerusakan atau korban luka-luka dapat 
dikenakan ketentuan Pasal 406 KUHP tentang perusakan 
barang dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Ketentuan 
dalam Pasal 406 dan Pasal 351 KUHP juga dapat dikenakan 
terhadap aktivitas demo yang tidak tertib dan menimbulkan 
kerusuhan sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan 
barang milik orang lain dan atau korban luka-luka.  

2. Minum-minuman keras baik di dalam maupun di luar lingkungan 
kampus yang mengganggu keamanan umum. Ketentuan yang 
dapat dikenakan adalah Pasal 492 tentang pelanggaran 
keamanan umum. 

3. Menggunakan narkotika baik untuk diri sendiri maupun 
memberikan narkotika kepada orang lain baik di dalam maupun 
di luar lingkungan kampus. Ketentuan yang dapat dikenakan 
adalah Pasal 84 dan Pasal 85 UU No. 22 Tahun 1997 tentang 
Narkotika.  

 
Wisuda dan Gelar Akademik 

 
1. Untuk dapat mengikuti wisuda, mahasiswa program sarjana, 

harus telah dinyatakan lulus. 
2. Mahasiswa program sarjana wajib menyerahkan artikel ilmiah 

yang telah diterbitkan pada jurnal. 
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3. Kepada lulusan program sarjana diberikan hak menggunakan 
gelar akademik Sarjana Farmasi (S.Farm.) 
 

 


