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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan nikmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan

Panduan Praktek Kerja Profesi Puskesmaser (PKPA) ini dengan baik.

PKPA Farmasi Komunitas 2 (satu) merupakan PKPA yang akan

dilaksanakan di PUSKESMAS. Tujuan dari PKPA Farmasi Komunitas 2

adalah untuk membekali mahasiswa calon Puskesmaser dengan

pengetahuan dan kemampuan tentang peran, fungsi dan tanggung jawab

Puskesmaser di lingkup Puskesmas. Capaian yang diharapkan setelah

pelaksanaan PKPA adalah mahasiswa memiliki wawasan, pengetahuan,

keterampilan dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian,

sehingga siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang

profesional.

Buku ini merupakan buku panduan pelaksanaan PKPA Farmasi

Komunitas 2 di Puskesmas. Kegiatan PKPA ini disesuaikan dengan

Standar Kompetensi Puskesmaser Indonesia yang harus dikuasai oleh

seorang Puskesmaser. Semoga Mahasiswa PSPPA Fakultas Farmasi

Universitas Muhammadiyah Kudus dapat melaksanakan kegiatan PKPA

dengan baik dan ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat dalam

pengabdiannya kelak sebagai seorang Puskesmaser.

Kudus, September 2020
Tim Dosen PSPPA
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VISI DAN MISI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUDUS

VISI
Menjadi Universitas yang unggul dan Inovatif dalam pengembangan Ilmu
pengetahuan, teknologi dan budaya berdasarkan nilai-nilai islami untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat nasional dan
internasional pada tahun 2043.

MISI
1. Menyelenggarakan sistem catur dharma pendidikan, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat serta Al Islam Kemuhammadiyahan
berlandaskan keilmuan kuat, bersinergi kewirausahaan dengan dunia
usaha dan interdisipliner di tingkat nasional dan internasional.

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
berkelanjutan diakui pada tingkat nasional dan internasional.

3. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan
seni islami serta lulusan yang diakui di tingkat nasional dan
internasional.

4. Mengembangkan unit-unit bisnis berbasis ilmu pengetahuan, teknologi,
managemen dan seni.

5. Menjalin kerjasama antara industri, pemangku kepentingan, dan
pengguna lulusan untuk kesejahteraan, kebanggaan, persyarikatan,
keunggulan budaya dan peradaban bangsa.

TUJUAN
1. Tercapainya kepercayaan industri, pemangku kepentingan,

persyarikatan dan pengguna lulusan berdaya saing nasional dan
internasional.

2. Menghasilkan karya multidisiplin dalam penelitian, pengabdian
kepada masyarakat dan atmosfer akademik islami bertaraf nasional dan
internasional.

3. Menghasilkan produk inovatif dan lulusan profesional islami, yang
bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan
mendukung pengembangan budaya wirausaha serta berkontribusi
meningkatkan ekonomi nasional.

4. Terbangunnya unit-unit wirausaha mandiri berbasis produk inovasi,
manajemen dan IPTEKS serta budaya yang bermanfaat peningkatan
kualitas hidup masyarakat.

5. Terwujudnya kuantitas dan kualitas pelayanan melalui kolaborasi
industri, stakeholders dan pengguna lulusan berbasis kemitraan,
kebudayaan dan pendidikan berkelanjutan
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SASARAN
1. Terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang

berkualitas dengan menyusun kurikulum yang dapat mengarahkan
pada pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan yang telah ditetapkan

2. Meningkatnya SDM dan sarana prasarana yang mendukung
penyelenggaraan pendidikan

3. Meningkatnya kualitas manajemen dan/atau tata kelola yang bermutu
untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian
kepada masyarakat dan Al Islam Kemuhammadiyahan.

4. Meningkatnya kompetensi lulusan yang memiliki akhlaq Islami
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah

untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang diakui ditingkat nasional
dan internasional

6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat
demi perwujudan integrasi nilai –nilai Al Islam Kemuhammadiyahan
dalam kehidupan masyarakat

7. Terciptanya unit-unit bisnis mandiri dilingkungan Universitas
Muhammadiyah Kudus

8. Meningkatnya jejaring , kerjasama dan kemitraan baik dengan lembaga
pemerintah , swasta dan dunia usaha dalam rangka peningkatan kualitas
pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al Islam
kemuhammadiyahan
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VISI DAN MISI FAKULTAS FARMASI

VISI
Menjadi Fakultas Farmasi yang unggul dan Inovatif dalam pengembangan
Ilmu pengetahuan, teknologi (IPTEK) dan budaya berdasarkan nilai-nilai
islami dengan keunggulan dalam bidang farmasi klinik dan herbal di
tingkat nasional dan internasional pada tahun 2043.

MISI
1. Menyelenggarakan pendidikan berpusat pada peserta didik, dengan

mengoptimalkan pemanfaatan teknologi berorientasi pada keunggulan
dalam bidang farmasi klinik dan herbal serta penguasaan IPTEK dan
budaya.

2. Menyelenggarakan penelitian kefarmasian yang temuannya bermanfaat
bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat bebasis farmasi
klinik dan herbal serta penguasaan IPTEK dan budaya.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada
pemberdayaan masyarakat bebasis farmasi klinik dan herbal serta
penguasaan IPTEK dan budaya.

4. Menyelenggarakan Al Islam Kemuhammadiyahan terintegrasi dan
internalisasi dalam tridharma Perguruan Tinggi.

5. Menjalin kerjasama dengan stakeholders dalam bidang kefarmasian di
tingkat nasional dan internasional.

6. Mengembangkan sarana prasarana kefarmasian bidang farmasi klinik
dan herbal.

TUJUAN
1. Terselenggaranya pendidikan berpusat pada peserta didik, dengan

mengoptimalkan pemanfaatan teknologi berorientasi pada bidang
farmasi klinik dan herbal serta penguasaan IPTEK dan budaya.

2. Terselenggaranya penelitian kefarmasian yang temuannya bermanfaat
bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat berbasis farmasi
klinik dan herbal serta penguasaan IPTEK dan budaya.

3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada
pemberdayaan masyarakat bebasis farmasi klinik dan herbal serta
penguasaan IPTEK dan budaya.

4. Terselenggaranya Al Islam Kemuhammadiyahan yang terintegrasi dan
terinternalisasi dalam aspek tri dharma perguruan tinggi

5. Terjalinnya kerjasama dengan stakeholders dalam bidang kefarmasian di
tingkat nasional dan internasional.
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6. Berkembangnya sarana prasarana kefarmasian bidang farmasi klinik dan
herbal

SASARAN
1. Terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang

berkualitas ditiap-tiap program studi dengan menyusun kurikulum
bidang farmasi klinik dan herbal serta penguasaan IPTEK dan budaya

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
kefarmasian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan
masyarakat berbasis farmasi klinik dan herbal serta penguasaan IPTEK
dan budaya

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat
berorientasi pada pemberdayaan masyarakat bebasis farmasi klinik dan
herbal serta penguasaan IPTEK dan budaya

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Al Islam
Kemuhammadiyahan yang terintegrasi dan terinternalisasi dalam aspek
tri dharma perguruan tinggi

5. Meningkatnya jejaring, kerjasama dan kemitraan baik dengan lembaga
pemerintah, swasta dan dunia usaha nasional dan internasional dalam
rangka peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat

6. Meningkatnya sarana prasarana dalam tridarma yang mendukung
keunggulan bidang farmasi klinik dan herbal serta penguasaan IPTEK
dan budaya.
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VISI DAN MISI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER

VISI

Menjadi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker yang unggul dan
Inovatif dalam pengembangan Ilmu pengetahuan, teknologi (IPTEK), dan
budaya berdasarkan nilai-nilai islami dengan keunggulan dalam bidang
farmasi klinik dan herbal di tingkat nasional dan internasional.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berpusat pada peserta didik, dengan
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi berorientasi pada keunggulan
dalam bidang farmasi klinik dan herbal serta penguasaan IPTEK dan
budaya.

2. Menyelenggarakan penelitian kefarmasian yang temuannya bermanfaat
bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat bebasis farmasi
klinik dan herbal serta penguasaan IPTEK dan budaya.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada
pemberdayaan masyarakat bebasis farmasi klinik dan herbal serta
penguasaan IPTEK dan budaya.

4. Menyelenggarakan Al Islam Kemuhammadiyahan terintegrasi dan
internalisasi dalam tridharma Perguruan Tinggi.

5. Menjalin kerjasama dengan stakeholders dalam bidang kefarmasian di
tingkat nasional dan internasional.

TUJUAN

1. Terselenggaranya pendidikan berpusat pada peserta didik, dengan
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi berorientasi pada bidang
farmasi klinik dan herbal serta penguasaan IPTEK dan budaya.

2. Terselenggaranya penelitian kefarmasian yang temuannya bermanfaat
bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat berbasis farmasi
klinik dan herbal serta penguasaan IPTEK dan budaya.

3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada
pemberdayaan masyarakat bebasis farmasi klinik dan herbal serta
penguasaan IPTEK dan budaya.
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4. Terselenggaranya Al Islam Kemuhammadiyahan yang terintegrasi dan
terinternalisasi dalam aspek tri dharma perguruan tinggi

5. Terjalinnya kerjasama dengan stakeholders dalam bidang kefarmasian di
tingkat nasional dan internasional.

SASARAN

1. Terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang
berkualitas ditiap-tiap program studi dengan menyusun kurikulum
bidang farmasi klinik dan herbal serta penguasaan IPTEK dan budaya

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah
kefarmasian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan
kesejahteraan masyarakat berbasis farmasi klinik dan herbal serta
penguasaan IPTEK dan budaya

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat
berorientasi pada pemberdayaan masyarakat bebasis farmasi klinik
dan herbal serta penguasaan IPTEK dan budaya

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Al Islam
Kemuhammadiyahan yang terintegrasi dan terinternalisasi dalam
aspek tri dharma perguruan tinggi

5. Meningkatnya jejaring, kerjasama dan kemitraan baik dengan
lembaga pemerintah, swasta dan dunia usaha nasional dan
internasional dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan,
penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan

secara mandiri ataupun bersama-sama dalam suatu organisasi untuk

memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan

menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan,

keluarga, kelompok dan masyarakat. Dalam penyelenggaraan upaya

kesehatan diperlukan sarana pelayanan kesehatan. Di dalam Peraturan

Pemerintah RI no.51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian.

Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayanan kefarmasian di

samping Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit.

Puskesmas sebagai tempat pengabdian profesi menjadi pelayanan

kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi Pelayanan kefarmasian

dari pengelolaan obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang

komprehensif (pharmaceutical care) dalam pengertian yang

lebih luas mencakup pelaksaaan pemberian informasi untuk

mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring

penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan

terjadinya kesalahan pengobatan (medication error). Oleh karena itu,

telah menjadi konsekuensi bagi apoteker untuk senantiasa

meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, serta sikap perilaku agar

dapat berinteraksi langsung dengan pasien dan mampu melaksanakan

pekerjaan kefarmasian sesuai standar Profesinya.

Praktek Kerja Profesi Apoteker merupakan media yang sangat

penting bagi mahasiswa profesi apoteker untuk menerapkan ilmu serta

untuk mengembangkannya dalam melaksanakan pekerjaan

kefarmasian. Metode serta mekanisme pelaksanaan PKPA di

Puskesmas yang sistematis akan sangat membantu mahasiswa profesi

apoteker dalam memahami peran, fungsi, serta tanggung jawab
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apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan. Dengan demikian, PKPA

merupakan pelatihan yang sangat strategis bagi mahasiswa profesi

apoteker untuk menjadi calon apoteker yang handal dimasa depan.

B. Tujuan PKPA

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi

dan tanggung jawab apoteker

2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan,

keterampilan, sikap perlaku (profesionalism) serta wawasan dan

pengalaman nyata (reality) untuk melakukan praktik profesi dan

pekerjaan kefarmasian di apotek

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan

mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi apoteker

di apotek

4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (problem-solving)

praktik dan pekerjaan kefarmasian di apotek

5. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar

berkomunikasi dan berinteraksi dalam lingkup apotek

C. Sasaran

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas

Farmasi Universitas Muhammadiyah Kudus.

D. Manfaat PKPA

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker

dalam pengelolaan Puskesmas

2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan

kefarmasian di Puskesmas

3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di puskesmas

4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang

profesional.
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BAB II
PELAKSANAAN PKPA

A. Ketentuan Umum

1. Peserta PKPA adalah mahasiswa program studi pendidikan profesi

apoteker (PSPPA) yang telah memenuhi persyaratan untuk

mengikuti PKPA

2. Dosen Pembimbing adalah Dosen Program Studi Pendidikan

Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah

Kudus yang memenuhi syarat untuk menjadi pembimbing PKPA.

Bimbingan dilakukan oleh Pembimbing dari Universitas

Muhammadiyah Kudus dan pembimbing lahan yang ditunjuk oleh

Universitas Muhammadiyah Kudus dengan kualifikasi yang

ditentukan oleh Universitas Muhammadiyah Kudus. Sistem

bimbingan di bawah koordinasi oleh Koordinator Mata Kuliah.

Kriteria Pembimbing Akademik :

a. Menyatakan kesediaan diri untuk menjadi seorang preseptor

b. Dosen Universitas Muhammadiyah Kudus

c. Pendidikan minimal S2 Farmasi + Apoteker dengan basis

pendidikan apoteker.

d. Memiliki sertifikat kompetensi apoteker yang masih berlaku

(Serkom, STRA, SIPA jika ada)

e. Pengalaman Mengajar minimal 2 tahun

f. Memiliki NIDN/NIDK

g. Telah mengikuti/lulus pelatihan preseptor yang diadakan oleh PP

IAI

h. Menyediakan waktu untuk melakukan bimbingan

i. Antusias dalam membimbing

j. Empati

k. Memiliki kredibilitas yang baik dalam pengetahuan, ketrampilan

dan sikap
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l. Memiliki motivasi sebagai pendidik

b. Telah ditunjuk Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker

Universitas Muhammadiyah Kudus

3. Preceptor adalah pembimbing lapangan/Preceptor yang berasal dari

tempat/wahana PKPA yang telah memenuhi persyaratan yang

ditetapkan.

Kriteria Pembimbing Preceptorship :

a. Menyatakan kesediaan diri untuk menjadi preseptor

b. Lulus Profesi Apoteker atau lebih tinggi

c. Berpengalaman dan atau ahli dalam bidangnya minimal 5 tahun

d. Memiliki sertifikasi dalam bidang khusus (Serkom, STRA, SIPA)

e. Telah mengikuti/lulus pelatihan preseptor yang diadakan oleh PP

IAI

f. Terbuka bagi praktisi yang pernah membimbing maupun yang

belum pernah membimbing praktik

g. Memiliki pengalaman bekerja minimal 3 tahun

h. Menyediakan waktu untuk melakukan bimbingan

i. Antusias dalam membimbing

j. Empati

k. Memiliki kredibilitas yang baik dalam pengetahuan, ketrampilan

dan sikap

l. Memiliki motivasi sebagai pendidik

m. Telah ditunjuk Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker

Universitas Muhammadiyah Kudus

4. Wahana PKPA adalah tempat yang telah ditentukan dan memenuhi

persyaratan sebagai tempat PKPA mahasiswa PSPPA

5. Membuat laporan akhir secara tertulis terkait pencapaian

kompetensi.



15

B. Tata Tertib

1. Setiap mahasiswa wajib mengikuti semua rangkaian PKPA mulai

dari pembekalan, kegiatan PKPA, penyusunan tugas dan laporan

serta evaluasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan

2. Setiap mahasiswa PKPA wajib mematuhi seluruh peraturan dan

SOP yang ditetapkan oleh Prodi dan tempat/wahana PKPA.

3. Setiap mahasiswa diwajibkan hadir maksimal 15 menit sebelum

pelaksanaan PKPA

4. Wajib berpakaian dan berpenampilan rapi, sopan serta mengenakan

jas praktek PKPA dan tanda pengenal yang sudah ditentukan.

5. Bersikap ramah, sopan, simpatik dan dapat menjalin hubungan baik

kepada semua orang di tempat/wahana PKPA.

6. Selama PKPA dilaksanakan dilarang merokok, minum-minuman

keras dan perbuatan lain yang mencemarkan nama baik almamater

dan institusi tempat/wahana PKPA.

7. Pada saat pelaksanaan PKPA mahasiswa dilarang mengaktifkan

handphone yang dapat mengganggu suasana PKPA kecuali

penggunaan handphone untuk kepentingan browsing yang relevan

dengan materi PKPA saat itu.

8. Menjaga kedisiplinan serta menciptakan iklim yang kondusif

selama PKPA.

9. Apabila mahasiswa berhalangan hadir atau meninggalkan tempat

PKPA harus seijin dosen pembimbing dan Pembimbing tempat

PKPA serta wajib menggantinya sesuai waktu yang ditinggalkan.

10. Setiap mahasiswa wajib mengisi daftar hadir, buku monitoring, dan

lembar kerja pada Log Book.

11. Semua mahasiswa harus melaksanakan tugas-tugas PKPA dengan

sepenuh hati dan rasa tanggung jawab.

12. Permasalahan yang muncul selama PKPA yang belum tercantum

pada butir- butir di atas akan diatur tersendiri.
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C. Metode

Metode PKPA untuk mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi

Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Kudus adalah

PKPA berbasis Competent based Internship (CBI), yaitu suatu metode

pembimbingan PKPA dimana mahasiswa peserta PKPA terlibat

langsung dalam dinamika nyata praktek profesi apoteker secara

sistematis dan terarah, dengan menyeimbangkan aspek knowledge, skill

dan attitude sehingga mahasiswa mampu menyerap materi serta

ketrampilan dalam waktu singkat, meningkatkan rasa percaya diri dan

kemandirian dalam melaksanakan praktek kefarmasian.

D. Mekanisme PKPA
1. Pembekalan, merupakan tahap awal proses PKPA sebagai pengantar

pelaksanaan PKPA yang dilaksanakan oleh Praktisi dibidangnya

masing-masing.

2. Pre tes, merupakan eksplorasi awal kesiapan mahasiswa PKPA

3. Orientasi lapangan, merupakan tahap pemanasan dimana mahasiswa

PKPA diberi kesempatan untuk melihat dan memahami tempat

PKPA secara langsung meliputi struktur organisasi, lay out, sistem

kerja, standard operating procedure (SOP dll), sebelum ikut terlibat

didalamnya yang dipandu oleh Preceptor masing-masing

tempat/wahana PKPA.

4. Praktek kerja merupakan tahap inti dari proses-proses dimana

mahasiswa akan terlibat langsung dalam pembelajaran klinik

pelaksanaan pelayanan kefarmasian di tempat PKPA.

5. Diskusi, merupakan forum komunikasi, konfirmasi, klarifikasi, dan

pemecahan masalah PKPA sekaligus refreshing materi. Pada sesi ini

mahasiswa PKPA akan mempresentasikan hasil tugas individu dan

kelompok serta menyampaikan hal-hal yang belum dipahami yang

ditemukan di lapangan, dengan didampingi oleh Preceptor sebagai
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nara sumber.

6. Tugas-tugas (individu dan kelompok), merupakan alat bantu untuk

mempermudah mahasiswa PKPA dalam memahami materi PKPA

7. Post test, (oleh Preceptor dan dosen akademisi) merupakan tahap

evaluasi untuk menilai sejauh mana materi PKPA diserap olah

mahasiswa. Evaluasi dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis.

8. Try out UKAI internal adalah evaluasi CBT (Computer based test)

yang dilakukan berdasarkan lahan PKPA yang sudah dilalui untuk

mengukur kompetensi mahasiswa PSPPA dalam melaksanakan

pembelajaran di tempat/wahana PKPA. Khusus Try Out ke 3

disertai dengan ujian OSCE.
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BAB III
SISTEM PENILAIAN PKPA

Nilai PKPA meliputi nilai ujian komprehensif, nilai laporan hasil

PKPA dan nilai dari tempat PKPA dengan komposisi sebagai berikut:

No Komponen Penilaian Persentase (%)

1. Pelaksanaan PKPA oleh Preseptor 40
2. LaporanHasilPKPA 20
3. Studi Kasus / Penugasan 20
4. Try Out UKAI Internal 20

Komponen Penilaian

1. Pelaksanaan PKPA (40%) terdiri:
a. Penguasaan Materi PKPA : 20 %

b. Sikap dan Perilaku : 20 %
2. Laporan hasil PKPA (20%)
a. Laporan PKPA : 10 %
b. Seminar PKPA : 10 %

3. Studi Kasus / Penugasan (20%)
a. Tugas Mandiri : 10 %
b. Tugas Kelompok : 10 %

4. Try Out UKAI Internal (20%)
a. CBT (Computer based test) : 10 %
b. OSCE : 10 %

RENTANG NILAI:

No Nilai Bobot Nilai Grade Keterangan
1 81 – 100 4 A Sangat Baik
2 71 – 80 3 B Baik
3 56 – 70 2 C Cukup
4 41 – 55 1 D Kurang
5 < 40 0 E Buruk



19

BAB IV

SILABUS MATA KULIAH

A. Tujuan mata kuliah :

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peran, fungsi dan
tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di
Puskesmas;

2. Membekali mahasiswa sebagai calon Apoteker agar memiliki
wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk
melakukan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas;

3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk ikut aktif
mempelajari strategi dan pengembangan Puskesmas.

4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja. dan
memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan
kefarmasian di Puskesmas.

5. Membekali calon Apoteker agar dapat menyelesaikan permasalahan
terkait pekerjaan kefarmasian di Puskesmas

B. Deskripsi mata kuliah

Mata Kuliah ini merupakan praktek kerja lapangan secara langsung di

Puskesmas yang meliputi berbagai aspek, antara lain. : aspek legalitas

dan organisasi yang meliputi Peraturan perundang – undangan yang

terkait dengan Puskesmas; Sumpah dan kode etik profesi Apoteker

terkait bidang kefarmasian; struktur organisasi Puskesmas. Selain itu,

PKPA di Puskesmas juga mempelajari peran Apoteker dalam bidang

aspek pengelolaan sumber daya, aspek manajerial, administrasi, asuhan

kefarmasian (Pharmaceutical Care) di Puskesmas dan promosi

Kesehatan

C. Metode pembelajaran

Metode PKPA untuk mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi

Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Kudus adalah

PKPA berbasis Competent based Internship (CBI), yaitu suatu metode

pembimbingan PKPA dimana mahasiswa peserta PKPA terlibat langsung



20

dalam dinamika nyata praktek profesi apoteker secara sistematis dan terarah,

dengan menyeimbangkan aspek knowledge, skill dan attitude sehingga

mahasiswa mampu menyerap materi serta ketrampilan dalam waktu singkat,

meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian dalam melaksanakan

praktek kefarmasian. Alokasi waktu yang diberikan ialah 4 minggu.



Nama Mata Kuliah : FARMASI KOMUNITAS-2 (PUSKESMAS)
SKS : 4 sks
Alokasi Waktu : 4 minggu (1 X 40 jam/minggu)

CPMK Sub CPMK
Strategi

Pembelajaran
Alokasi
Waktu Pengalaman Belajar Indikator Evaluasi

Mahasiswa mampu
memahami:
1. Tugas, peran dan

fungsi Apoteker
di Puskesmas,
serta struktur
organisasi
Puskesmas

2. Mahasiswa
mampu
mengaplikasikan
pengelolaan
administrasi
Puskesmas

1. Tugas, peran, fungsi
Apoteker di
Puskesmas :
a. Definisi
Puskesmas

b. Standar pelayanan
Puskesmas

c. Tata cara pendirian
intalasi farmasi di
Puskesmas

d. Tugas, fungsi,
wewenang dan
tanggungjawab
Apoteker

e. Struktur organisasi
Puskesmas

f. Lay out instalasi
farmasi di
Puskesmas

g. Kompetensi

OBSERVASI
LITERASI
DISKUSI

1 x 40
jam

1. Mahasiswa
mencari informasi
dari berbagai
sumber bacaan dan
internet tentang
materi

2. Mahasiswa
mengamati
langsung

Mahasiswa
mampu
menjelaskan
kembali hasil
diskusi dan
pengamatan

1. Tugas
2. Pre-test
atau
post-
test

3. Seminar
4. Laporan
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apoteker di
Puskesmas

2. Pengelolaan
administrasi meliputi
pengelolaan obat,
SDM, resep, dan
perpajakan

Mahasiswa mampu
mengaplikasikan
pelayanan
kefarmasian di
Puskesmas

1. Penerimaan resep
2. Skrining resep
3. Kalkulasi dosis
4. Penyiapan/Peracikan

obat
5. Pembuatan Etiket
6. Penyerahan Obat
7. Pemberian Informasi

Obat/ KIE
(Konseling,
informasi, dan
edukasi)

8. Melakukan
pelayanan alkes dan
vaksin

PRAKTEK
LITERASI
DISKUSI

1 x 40
jam

1. Mahasiswa mencari
informasi dari
berbagai sumber
bacaan dan internet
tentang materi

2. Mahasiswa praktek
langsung terkait
pelayanan
kefarmasian

3. Mahasiswa
melakukan PIO atau
review jurnal
mengenai
swamedikasi di
masyarakat desa
(Jurnal penelitian
dengan judul
Gambaran
Pengetahuan dan
Perilaku
Swamedikasi
Influenza pada

Mahasiswa
mampu
melakukan
pelayanan
obat, vaksin,
dan alkes
kepada pasien

1. Tugas
2. Pre-test
atau
post-
test

3. Seminar
4. Laporan
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Masyarakat Di Desa
Pladen, Kecamatan
Jekulo, Kudus)

Mahasiswa mampu
mengaplikasikan
pengelolaan sediaan
farmasi, meliputi
obat, BMHP, alkes
dan Vaksin

1. Perencanaan
2. Pengadaan
3. Penyimpanan
4. Pengawasan

inventory
5. Pengawasan obat

kadaluarsa dan
rusak

6. Pemusnahan

PRAKTEK
LITERASI
DISKUSI

1 x 40
jam

1. Mahasiswa mencari
informasi dari
berbagai sumber
bacaan dan internet
tentang materi

2. Mahasiswa praktek
langsung terkait
pelayanan
pengelolaan sediaan
farmasi

Mahasiswa
mampu
melakukan
pekerjaan
mengelola
sediaan
farmasi

1. Tugas
2. Pre-test
atau
post-
test

3. Seminar
4. Laporan



24

Mahasiswa mampu
melakukan promosi
kesehatan dan
mengaplikasikan
PTO

1. Melakukan
penyuluhan terkait
terapi obat/sediaan
farmasi

2. Pemantauan terapi
obat

3. Evaluasi
penggunaan obat
yang rasional

4. DRP (Drug related
problem)

PRAKTEK
LITERASI
DISKUSI

1 x 40
jam

1. Mahasiswa mencari
informasi dari
berbagai sumber
bacaan dan internet
tentang materi

2. Mahasiswa praktek
langsung terkait
promosi ksehatan
dan PTO

Mahasiswa
mampu
melakukan
promosi
kesehatan dan
PTO

1. Tugas
2. Pre-test
atau
post-
test

3. Seminar
4. Laporan
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BAB V
CAPAIAN PEMBELAJARAN

PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER (PKPA)
DI PUSKESMAS

A. CapaianPembelajaranProgramStudi

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa

Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi.

2. Bersifat terbuka terhadap perubahan dan kemajuan IPTEK

serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terkait

bidang kesehatan khususnya kefarmasian.

3. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan pengetahuan serta

metodologi bidang kesehatan sehingga mampu menemukan,

memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian

masalah di bidang kesehatan khususnya kefarmasian.

4. Mampu mengaplikasikan pengetahuan, ketrampilan dan

teknologi dalam bidang kefarmasian untuk kegiatan

pengelolaan, produksi, pengawasan mutu, pendistribusian

serta pelayanan kefarmasian kepada masyarakat.

5. Mampu melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat dalam mengimplementasikan pengetahuan dan

teknologi dibidang kefarmasian

B. Capaian Pembelajaran Farmasi Komunitas-2 (Puskesmas)

1. Mampu mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab

apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di

Puskesmas.

2. Mampu membuat keputusan yang tepat dalam menentukan

pilihan terapi obat pada pasien dan atau masyarakat

3. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan
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kefaramsian di Puskesmas

4. Mampu menerapkanmanajemen praktis di Puskesmas

5. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang

profesional di Puskesmas

6. Mampu berkontribusi bagi pengembangan profesi;

7. Mempu memproduksi sediaan farmasi berbasis sumber daya

alam lokal;

8. Mampu melakukan dispensing obat dan pelayanan

swamedikasi pada masyarakat;

9. Mampu melakukan fungsi manajerial baik pada komunitas

maupun industri

10. Mampu bekerja sama dengan profesi kesehatan lain dalam

meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir dan pulau

terluar;

11. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja

dengan teman sejawat profesi, profesi kesehatan lain dan

masyarakat;

12. Bertanggung jawab atas pekerjaan kefarmasian yang

diberikan sesuai dengan Undang-Undang dan kode etik

keprofesian;

13. Mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara

mandiri dan continue (Life Long Learner).

14. Mampu berkontribusi dalam evaluasi dan pengembangan

kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu

pendidikan profesi atau pengembangan praktek kerja profesi

Apoteker;

15. Mampu mendokumentasikan dan mengevaluasi data dan

informasi untuk keperluan pengembangan pekerjaan

kefarmasian.
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C. Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Mahasiswa mampu membuat keputusan profesi pada

pekerjaan kefarmasian di Puskesmas berdasarkan ilmu

pengetahuan, standar praktek kefarmasian, perundang-

undangan yang berlaku dan etika profesi farmasi

2. Mampu mempraktekkan asuhan kefarmasian agar tercapai

tujuan terapi bagi pasien

3. Mahasiswa mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan

pasien dan karyawan Puskesmas lainnya

4. Mampu menyusun rencana pengelolaan perbekalan farmasi

dan alat kesehatan, keuangan, pengembangan sumber daya

manusia dan administratif.

5. Mampu menyusun rencana pengembangan praktek

kefarmasian yang berorientasi pada layanan kefarmasian
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BAB VI
STANDAR KOMPETENSI APOTEKER INDONESIA

A. SembilanKompetensiApoteker Indonesia

1. Mampu Melakukan Praktik Kefarmasian secara Profesional Dan

Etik

2. Mampu Menyelesaikan Masalah Terkait dengan Penggunaan

Sediaan Farmasi

3. Mampu Melakukan Dispensing Sediaan Farmasi dan Alat

Kesehatan

4. Mampu Memformulasi dan Memproduksi Sediaan Farmasi dan

Alat Kesehatan sesuai Standar yang Berlaku.

5. Mempunyai Keterampilan Komunikasi dalam Pemberian

Informasi Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan

6. Mampu Berkontribusi Dalam Upaya Preventif dan Promotif

Kesehatan Masyarakat

7. Mampu Mengelola Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan sesuai

Standar yang Berlaku

8. Mempunyai Ketrampilan Organisasi dan Mampu Membangun

Hubungan Interpersonal Dalam Melakukan Praktik Profesionai

Kefarmasian

9. Mampu mengikuti Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi yang Berhubungan dengan Kefarmasian

B. KompetensiApoteker Indonesia,UnitdanElemen

1. Mampu Melakukan Praktik Kefarmasian secara Profesional

DanEtik

1.1. Menguasai Kode Etik yang Berlaku dalam Praktik

Profesi

1.1.1. ArtikulasiKodeEtik dalamPraktikProfesi
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1.2. Mampu menarapkan Praktik Kefarmasian secara

Legal dan Profesional sesuai Kode Etik Apoteker

Indonesia.

1.2.1. Perilaku profesional sesuai dengan Kode Etik

Apoteker Indonesia

1.2.2. Integritas personal danprofessional

1.3. Memiliki KeterampilanKomunikasi

1.3.1. Mampu menerapkan prinsip-prinsip Komunikasi

Terapetik

1.3.2. Mampu mengelola Informasi yang ada dalam diri

untuk dikomunikasikan

1.3.3. Mampumemfasilitasi proses komunikasi

1.4. Mampu Berkomunikasi dengan Pasien

1.4.1. Mampumenghargai pasien

1.4.2. Mampu melaksanakan tahapan komunikasi dengan

pasien

1.5. MampuBerkomunikasi denganTenagaKesehatan

1.5.1. Mampu melaksanakan tahapan komunikasi dengan

tenaga kesehatan

1.5.2. Mampu Berkomunikasi SecaraTertulis

1.5.3. Pemahaman Rekam Medis (Medical Record) atau

Rekam Kefarmasian/ Catatan Pengobatan

(Medication Record) Mampu komunikasi tertulis

dalam Rekam Medis (Medical Record) atau Rekam

Kefarmasian/ Catatan Pengobatan (Medication

Record) secara benar.

1.6. Mampu Melakukan Konsultasi/Konseling Sediaan

farmasi dan Alat Kesehatan (Konseling Farmasi)
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1.6.1. Melakukan persiapan konseling sediaan farmasi

dan alat kesehatan

1.6.2. Melakukan konseling farmasi

1.6.3. Membuat dokumentasi dari kegiatan konseling

2. Mampu Menyelesaikan Masalah Terkait dengan

Penggunaan Sediaan Farmasi

2.1. MampuMenyelesaikan Masalah Penggunaan obat yang

rasional

2.1.1. Mampu melakukan penelusuran riwayat

pengobatan pasien (PatientMedication History)

2.1.2. Mampu melakukan tinjauan penggunaan obat

pasien

2.1.3. Melakukan analisis masalah sehubungan obat

(dtps/drugtherapy problem)

2.1.4. Mampu memberikan dukungan kemandirian

pasien dalampenggunaanobat

2.1.5. Mampu monitoring parameter keberhasilan

pengobatan

2.1.6. Mampuevaluasihasilakhir terapi obatpasien

2.2. MampuMelakukan Telaah Penggunaan Obat Pasien

2.2.1. Melakukan tindak lanjut hasil monitoring

pengobatanpasien

2.2.2. Melakukan intervensi/tindakanapoteker

2.2.3. Membuat dokumentasi obat pasien

2.3. MampuMelakukan Monitoring Efek Samping Obat

2.3.1. Melakukan sosialisasi pentingnya pelaporan efek

samping obat
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2.3.2. Mengumpulkan informasi untuk pengkajian efek

samping obat

2.3.3. Melakukankajiandatayang terkumpul

2.3.4. Memantau keluaran klinis (outcome clinic) yang

mengarah ke timbulnyaefeksamping

2.3.5. Memastikanpelaporanefek sampingobat

2.3.6. Menentukan alternatif penyelesaian masalah efek

sampingobat

2.3.7. Membuat dokumentasiMESO

2.4. MampuMelakukan Evaluasi Penggunaan Obat

2.4.1. Menentukanprioritasobatyangakandievaluasi

2.4.2. Menetapkan indikator dan kriteria evaluasi serta

standar pembanding

2.4.3. Menetapkan data pengobatan yang relevan dengan

kondisi pasien

2.4.4. Melakukan analisis penggunaan obat dari data

yang telah diperoleh

2.4.5. Mengambil kesimpulan dan rekomendasi alternatif

intervensi

2.4.6. Melakukan tindak lanjut dari rekomendasi

2.4.7. Membuat dokumentasi evaluasi penggunaan obat

2.5. Mampu Melakukan Praktik Therapeutic Drug

Monitoring (TDM)*

2.5.1. Melakukan persiapan kelengkapan pelaksanaan

TDM

2.5.2. Melakukan analisis kebutuhan dan prioritas

golonganobat

2.5.3. Melakukan assessment kebutuhan monitoring

terapiobatpasien
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2.5.4. Melakukan praktikTDM

2.5.5. MelakukanevaluasipelaksanaanpraktikTDM

2.5.6. Membuat dokumentasi praktikTDM

2.6. Mampu Mendampingi Pengobatan Mandiri

(Swamedikasi) oleh Pasien

2.6.1. Mampu melakukan pendampingan pasien dalam

pengobatan mandiri

2.6.2. Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait

pengobatanmandiri

2.6.3. Melaksanakan pelayanan pengobatan mandiri

kepadamasyarakat

2.6.4. Membuat dokumentasi pelayanan pendampingan

pengobatan mandiri oleh pasien

3. Mampu Melakukan Dispensing Sediaan Farmasi dan Alat

Kesehatan

3.1. MampuMelakukan Penilaian Resep

3.1.1. Memeriksa Keabsahan resep

3.1.2. Melakukan Klarifikasi Permintaan obat

3.1.3. Memastikan Ketersediaan Obat

3.2. Melakukan Evaluasi Obat Yang Diresepkan

3.2.1. Mempertimbangkanobat yangdiresepkan

3.2.2. Melakukan telaah obat yang diresepkan terkait

dengan riwayat pengobatan dan terapi terakhir

yang dialami pasien

3.2.3. Melakukan upaya optimalisasi terapi obat

3.3. Melakukan Penyiapan Dan Penyerahan Obat Yang

Diresepkan

3.3.1. Menerapkan standar prosedur operasional
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penyerapan danpenyerahanobat

3.3.2. Membuat dokumentasidispensing

3.3.3. Membangun kemandirian pasien terkait dengan

kepatuhan penggunaanobat

4. Mampu Memformulasi dan Memproduksi Sediaan Farmasi

dan Alat Kesehatan sesuai Standar yang Berlaku

4.1. Mampu Melakukan Persiapan Pembuatan/Produksi

Obat

4.1.1. Memahamistandardalam formulasidanproduksi

4.1.2. Memastikan jaminan mutu dalam pembuatan

sediaan

4.1.3. Memastikan ketersediaan peralatan pembuatan

sediaanfarmasi

4.1.4. Melakukanpenilaianulang formulasi

4.2. Mampu Membuat Formulasi dan Pembuatan/Produksi

Sediaan Farmasi

4.2.1. Mempertimbangkan persyaratan kebijakan dan

peraturan pembuatandanformulasi

4.2.2. Melakukan persiapan dan menjaga dokumentasi

obat

4.2.3. Melakukanpencampuran zat aktifdanzat tambahan

4.2.4. Menerapkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik

penyiapan pembuatanobatnonsteril

4.2.5. Menerapkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik

penyiapan produk steril

4.2.6. Melakukan pengemasan, label/penandaan dan

penyimpanan

4.2.7. Melakukankontrolkualitassediaan farmasi
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4.3. Mampu Melakukan iv-Admixture dan Mengendalikan

Sitostatika/Obat Khusus*

4.3.1. Melakukan persiapan penatalalaanaan

sitostatika/obat khusus

4.3.2. Melakukan iv-admixture (rekonstitusi dan

pencampuran) sitostatika / obat khusus

4.3.3. Melakukan pengamanan sitostatika

4.4. Mampu Melakukan Persiapan Persyaratan Sterilisasi

Alat Kesehatan

4.4.1. Mampu memastikan persyaratan infrastruktur

sterilisasi

4.4.2. Memastikan bahan dasar alat kesehatan yang akan

disterilkan

4.4.3. Memastikankualitaspemilihanbahansterilisasi

4.5. Mampu Melakukan Sterilisasi Alat Kesehatan Sesuai

Prosedur Standar

4.5.1. Memahami persyaratan dan prosedur kerja

sterilisasi

4.5.2. Melakukan dolumentasi proses sterilisasi alat

kesehatan

4.5.3. Menyiapkan set alat kesehatan steril utama dan

alat kesehatan penunjangnya

4.5.4. Menerapkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik

penyiapan sediaan farmasisteril

4.5.5. Menerapkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik

penyiapan alat kesehatansteril

4.5.6. Melakukan pengemasan, penandaan/labelisasi dan

indikator ekstemal.

4.5.7. Menerapkan prinsip-prinsip proses sterilisasi alat
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kesehatan steril

4.5.8. Menerapkan prinsip-prinsip penyimpanan dan

distribusi alat kesehatan steril

5. Mempunyai Keterampilan Komunikasi dalam Pemberian

Informasi Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan

5.1. Mampu Melakukan Pelayanan Informasi Sediaan

Farmasi

5.1.1. Melakukan klarifikasi permintaan informasi obat

yang dibutuhkan

5.1.2. Melakukan identifikasi sumber informasi/referensi

yang relevan

5.1.3. Melakukan akses informasi sediaan farmasi yang

valid

5.1.4. Melakukan evaluasi sumber informasi (critical

appraisal)

5.1.5. Merespon pertanyaan dengan informasi jelas, tidak

bias, valid, independen

5.2. Mampu Menyampaikan Informasi Bagi Masyarakat

denganMengindahkan Etika Profesi Kefarmasian

5.2.1. Menyediakan materi informasi sediaan farmasi

dan alkes untuk pelayanan pasien

5.2.2. Menyediakan edukasi masyarakat mengenai

penggunaan obat yangaman

6. Mampu Berkontribusi Dalam Upaya Preventif dan

Promotif Kesehatan Masyarakat

6.1. Mampu Bekerjasama Dalam Pelayanan Kesehatan

Dasar
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6.1.1. Bekerjasama dengan tenaga kesehatan lain dalam

menangani masalah kesehatan di masyarakat

6.1.2. Melakukan survei masalah obat di masyarakat

6.1.3. Melakukan identifikasi dan prioritas masalah

kesehatan di masyarakat berdasar data

6.1.4. Melakukan upaya promosi dan preventif kesehatan

masyarakat

6.1.5. Melakukan evaluasi pelaksanaan program promosi

kesehatan

6.1.6. Membuat dokumentasi pelalaanaan program

promosi kesehatan

7. Mampu Mengelola Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan

sesuai Standar yang Berlaku

7.1. Mampu Melakukan Seleksi Sediaan Farmasi Dan Alat

Kesehatan

7.1.1. Menetapkan kriteria seleksi sediaan farmasi dan

alkes

7.1.2. Menatapkan daftar kebutuhan sediaan farmasi dan

alatkesehatan

7.2. Mampu Melakukan Pengadaan Sediaan Farmasi Dan

AlatKesehatan

7.2.1. Melakukan perencanaan pengadaan sediaan

farmasi dan alkes

7.2.2. Melakukan pemilihan pemasok sediaan farmasi

dan alkes

7.2.3. Menetapkan metode pengadaan sediaan farmasi

dan alkes

7.2.4. Melaksanakan pengadaan sediaan farmasi dan
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alkes

7.3. Mampu Mendesain, Melakukan Penyimpanan Dan

DistribusiSediaan Farmasi Dan AlatKesehatan

7.3.1. Melakukan penyimpanan sediaan farmasi dan

alkes dengan tepat

7.3.2. Melakukan distribusi sediaan farmasi dan alkes

7.3.3. Melakukan pengawasan mutu penyimpanan

sediaan farmasi dan alat kesehatan

7.4. Mampu Melakukan Pemusnahan Sediaan Farmasi Dan

Alkessesuai Peraturan

7.4.1. Memusnahkansediaan farmasidanalkes

7.5. Mampu Menetapkan Sistem dan Melakukan Penarikan

Sediaan FarmasiDanAlkes

7.5.1. Memastikan informasi tentang penarikan sediaan

farmasi dan alkes

7.5.2. Melakukan perencanaan dan melaksanakan

penarikan sediaan farmasi dan alkes

7.5.3. Komunikasi efektif dalam mengurangi risiko akibat

penarikan sediaan farmasi dan alkes

7.6. Mampu Mengelola Infrastruktur Dalam Pengelolaan

SediaanFarmasi danAlkes

7.6.1. Memanfaatkan Sistem Dan Teknologi Lnformasi

Dalam Pengelolaan Sediaan Farmasi Dan Alat

Kesehatan

7.6.2. Membuat Dan Menetapkan Struktur Organisasi

Dengan SDM Yang Kompeten

7.6.3. Mengelola Sumber Daya Manusia Dengan Optimal

7.6.4. Mengelola Keuangan

7.6.5. Penyelenggaraan Praktik Kefarmasian Yang
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Bermutu

8. Mempunyai Ketrampilan Organisasi dan Mampu

Membangun Hubungan Interpersonal Dalam Melakukan

Praktik Profesionai Kefarmasian

8.1. MampuMerencanakanDanMengelolaWaktuKerja

8.1.1. Membuat Perencanaan Dan Penggunaan Waktu

Kerja

8.1.2. Mengelola Waktu DanTugas

8.1.3. Menyelesaikan Pekerjaan TepatWaktu

8.2. Mampu Optimalisasi Kontribusi Diri Terhadap

Pekerjaan

8.2.1. Memahami Lingkungan Bekerja

8.2.2. Melakukan Penilaian Kebutuhan Sumber Daya

Manusia

8.2.3. Mengelola Kegiatan Kerja

8.2.4. Melakukan Evaluasi Diri

8.3. Mampu Bekerja Dalam Tim
8.3.1. Mampu Berbagi informasi yang relevan
8.3.2. Berpartisipasi dan kerjasama tim dalam pelayanan

8.4. MampuMembangun Kepercayaan Diri
8.4.1. MampuMenyelesaikanMasalah
8.4.2. Mampu Menggali Masalah Aktual Atau Masalah

YangPotensial
8.4.3. MampuMenyelesaikanmasalah

8.5. MampuMengelolaKonflik
8.5.1. Melakukan Identifikasi PenyebabKonflik
8.5.2. MenyelesaikanKonflik

9. Mampu mengikuti Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi yang Berhubungan dengan Kefarmasian
9.1. Belajar Sepanjang Hayat dan Kontribusi untuk
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Kemajuan Profesi
9.1.1. Mengetahui, Mengikuti Dan Mengamalkan

Perkembangan Terkini diBidang Farmasi
9.1.2. Kontribusi Secara Nyata Terhadap Kemajuan

Profesi
9.1.3. Mampu Menjaga Dan Meningkatkan Kompetensi

Profesi
9.2. Mampu Menggunakan Teknologi Untuk

Pengembangan Profesionalitas
9.2.1. Mampu menggunakan teknologi untuk

meningkatkan profesionalitas
9.2.2. Mampu mengikuti teknologi dalam pelayanan

kefarmasian (Teknologi Informasi dan Teknologi
Sediaan).
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BAB VII
PENUTUP

Program PKPA bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi

Apoteker Puskesmaser Universitas Muhammadiyah Kudus merupakan

kegiatan yang mempunyai arti strategis, karena mahasiswa dapat

menerapkan ilmu, ketrampilan dan pengalaman yang diperolehnya setelah

mengikuti pendidikan di bangku kuliah.

Diharapkan dari program PKPA yang telah telah dilakukan oleh

mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Puskesmaser

Universitas Muhammadiyah Kudus dapat memberikan kontribusi positif,

dalam hal pengalaman praktis yang dapat diterapkan di tempat kerja nanti.

Adanya buku panduan PKPA ini, diharapkan dapat memberikan

informasi pada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan PKPA, sehingga

pelaksanaan kegiatan PKPA yang diselenggarakan oleh Program Studi

Pendidikan Profesi Apoteker Puskesmaser Universitas Muhammadiyah

Kudus dapat dipersiapkan lebih seksama dan menggunakan sistem serta

acuan yang sama, sehingga kekurangan yang mungkin ada dapat

diminimalkan guna mendapatkan hasil yangoptimal.

Sangat disadari bahwa panduan ini masih banyak kekurangan,

sehingga penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari

semua pihak untuk perbaikan.
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Lampiran 1
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SISTEMATIKA LAPORAN (per Kompetensi)

HALAMAN SAMPUL DALAM

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI

Bab 1. URAIAN KEGIATAN

1.1

1.2

1.3 Dst.

Bab 2. PEMBAHASAN

2.1

2.2

2.3 Dst.

Bab 3. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

3.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Tugas dari Preceptor dan Dosen

2. Tabel capaian kompetensi

3. Log Book Kegiatan

4. Daftar hadir

5. Dokumentasi
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KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Ketentuan berikut harap diperhatikan selama persiapan,

pelaksanaan, dan pelaporan PKPA.

1. Selama melakukan PKPA, mahasiswa diwajibkan menjaga nama

baik almamater.

2. Pencarian institusi tempat PKPA sepenuhnya tanggung jawab

PSPPA

3. Nilai PKPA ada 2 (dari tempat PKPA & nilai pada saat ujian akhir)

4. Sebelum pelaksanaan PKPA, dilaksanakan pembekalan

5. Pembuatan laporan disesuaikan dengan ketentuan format laporan

6. Laporan harus diselesaikan paling lambat 1 minggu, terhitung

sejak masa PKPA berakhir. Lebih dari batas waktu tersebut,

mahasiswa harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu

kepada koordinator

7. Laporan PKPA dibuat di perbanyak sebanyak 2 rangkap berupa

hard dan 3 rangkap soft copy :

a. Prodi (flashdisk atau email Prodi dan atau kaprodi)

b. Lahan PKPA

c. Dosen Pembimbing (hanya softcopy)

8. Ujian/seminar Laporan PKPA dapat dilakukan setelah mahasiswa

mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing dan di tanda

tangani ketua program studi.

9. Laporan PKPA atau penugasan PKPA diuji/diseminarkan di depan

dosen pembimbing dan atau dihadiri oleh dua orang penguji

mengikuti keputusan panitia PKPA.

10. Hal-hal ini di luar ketentuan ini dapat dikonsultasikan dengan

dosen pembimbing.
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A. ATURAN PENULISAN

1. UMUM

Isi Laporan harus :

a. Tidak rancu, kata atau kalimat yang digunakan hanya memuat

penafsiran tunggal, karenanya jika perlu, dicantumkan definisi

tambahan.

b. Lengkap, memuat keperluannya dan hanya informasi yang

sesuai yang dicantumkan.

c. Konsisten, tidak terdapat konflik di dalamnya dan sedapat

mungkin menggunakan kata yang sama untuk

menggambarkan hal yang sama.

d. Obyektif, menggambarkan sebagaimana adanya.

e. Lugas, langsung membahas pokok permasalahan.

f. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk

ragam ilmiah.

2. BAHASA

a. Bahasa yang digunakan

Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia yang baku

yakni ada subjek dan predikaat, dan agar lebih sempurna

ditambah dengan objek dan keterangan.

b. Bentuk Kalimat

Kalimat-kalimat yang digunakan berbentuk pasif, tidak

diperkenankan menampilkan orang pertama dan orang kedua

seperti saya, peneliti, aku, kami, kita, dan engkau. Penyajian

ucapan terimakasih pada kata pengantar, kata saya diganti

dengan penulis.

c. Istilah

1) Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau yang sudah

diadopsi.
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2) Jika terpaksa harus memakai istilah asing, tulislah dengan

huruf miring untuk istilah itu.

d. Kesalahan yang sering terjadi

1) Kata penghubung seperti sehingga dan sedangkan, tidak

boleh dipakai untuk memulai suatu kalimat.

2) Kata depan, misalnya pada, sering dipakai tidak pada

tempatnya, misalnya diletakkan di depan subjek sehingga

merusak susunan kalimat.

3) Kata dimana dan dari kerap kurang tepat pemakaiannya,

dan diperlakukan tepat seperti kata “where” dan “of”dalam

bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, bentuk yang

demikian tidaklah baku dan jangan dipakai.

4) Awalan ke dan di harus dibedakan dengan kata depan ke

dan di.

5) Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat.

3. UKURAN KERTAS

Kertas yang digunakan adalah kertas Kwarto (A4) putih 80
gram/cm2
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4. PENGETIKAN

a. Jenis Huruf

1) Naskah diketik untuk seluruh naskah harus dipakai

jenis huruf Times New Roman dengan size font 12.

2) Kata-kata asing (bahasa inggris) yang masuk dalam

kalimat ditulis dengan huruf miring.

3) Lambang, huruf Yunani, atau tanda-tanda yang tidak

dapat diketik, harus ditulis dengan rapi memakai tinta

hitam.

b. Bilangan dan Satuan

1) Bilangan diketik dengan angka, kecuali pada permulaan

kalimat.

2) Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan

titik, misalnya beratnya 45,5 gram.

3) Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik

di belakangnya, misalnya g, kg, cm.

c. Jarak Baris

Jarak antara 2 baris dibuat 2 spasi, kecuali judul, daftar (tabel)

dan gambar yang lebih dari 1 baris, dan daftar pustaka, yang

diketik dengan jarak 1 spasi.

d. Alinea Baru

Setiap alinea dimulai dengan baris yang menjorok ke kanan ke

dalam teks sebanyak 6 ketukan dari batas tepi kiri. Harus

dihindari adanya satu alinea yang hanya terdiri atas satu

kalimat. Setiap alinea berada pada halaman yang sama. Jika

terpakasa harus disambungkan pada halaman berikutnya,

bagian alinea yang harus diteruskan ke halaman berikutnya

tidak kurang dari duabaris.

Pemenggalan kata disesuaikan dengan Pedoman Ejaan yang
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Disempurnakan (EYD). Tidak diperkenankan melakukan

pemenggalan kata pada halamanberikutnya.

e. Penomoran

1) Penomoran Bab

Semua bab harus diberi nomor dengan menggunakan

angka Romawi besar, diletakkan di tenggah-tenggah

margin atas. Kemudian disusul dengan judul bab di

bawahnya dengan jarak 2 spasi ditulis dengan huruf

kapital semau dan diatur supaya dimetris horisontal,

tanpa diakhiri dengan titik. Subbab diberi nomor

menggunakan huruf kapital, ditulis rata kiri menggunkaan

huruf kapital seluruhnya. Pedoman subbab-subbab

menggunakan angka Arab, ditulis rata kiri menggunakan

huruf kapital hanya pada awal kalimat.

2) Penomoran Halaman

a) Bagian awal laporan, mulai dari halaman judul

sampai ke abstrak diberi nomor halaman dengan

angka Romawi kecil

b) Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari

Pendahuluan (Bab I) sampai dengan halaman

terakhir, memakai nomorhalaman.

c) Nomor halaman ditempatkan di kanan bawah.

f. Penyajian Tabel, Gambar Dan DiagramMekanisme Sistem

1) Penyajian tabel harus dilakukan secara sistematis, oleh

karena itu judul tabel perlu mendapatkan penomoran.

Sistem penomoran tabel diletakkan setelah kata “Tabel”,

menggunakan sistem desimal, disesuaikan dengan tempat

tabel dalam laporan. Judul table menggunakan huruf kecil,

keculai huruf pertama, dan tanpa diakhiri titik. Nomor
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langsung diikuti judul, ditempatkan di atas tabel dan ditulis

rata kiri. Jika tabel dikutip dari sumber tertentu, harus

dicantumkan di bawah tabel. Keterangan tambahan bagian

dalam tabel dicantumkan di bawah sumber tabel. Contoh :

Tabel berikut adalah tabel ketiga pada bab IV.

Tabel 4.3 Daftar harga obat

Nama Komponen Harga Satuan Jumlah Total

Paracetamol box Rp. 50.000 2 Rp. 100.000
Kloramfenikol Rp. 20.000 1 Rp. 20.000

2) Penyajian gambar (gambar dapat berupa diagram, peta,

bagan, maupun ilustrasi) juga diberi sistem nomor agar

mudah dan sebagainya diletakkan pada bagain bawah

gambar yang bersangkutan, diikuti dengan judul gambar.

Nomor gambar diletakkan setelah kata “Gambar”,

menggunkana sistem desimal, disesuaikan degnan tempat

gambar dalam laporan. Judul gambar menggunakan huruf

kecil, kecuali huruf pertama, dan tanpa diakhiri titik.

Nomor langsung diikuti judul ditempatkan di bawah

gambar dan ditulis rata tengah. Jika gambar dikutip dari

sumber tertentu, harusdicantumkan.
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Contoh : gambar berikut adalah gambar kedua pada bab IV.

Gambar 4.2 Alur proses
5. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun urutan secara alfabetis menurut

nama belakang pengarangnya, dan tidak mencantumkan gelar.

Bila nama pengarang diikuti nama keluarganya (nama terakhir),

maka yang ditulis pertama adalah nama keluarganya. Jika buku

ditulis oleh lebih dari satu orang, maka hanya pengarang pertama

yang namanya ditulis degnan aturan tersebut di atas.

Judul buku atau nama jurnal atau majalah ilmiah ditulis

dengan huruf kursif (miring), dan judul artikel pada jurnal atau

majalah ilmiah ditulis dalam tanda kutif ganda (“…”).

a. Buku

Nama penulis, tahun terbit, judul (dicetak miring atau diberi

garis bawah per kata). Jilid, terbitan ke,nomor halaman yang

diacu (kecuali kalau seluruh buku), nama penerbit, dan

kotanya.
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Contoh : Balai Pustaka, Jakarta.

1) Buku yang dikarang oleh satu orang

Skoog, D.A. 1985. Principle of Instrumental

Analysis. Third (atau 3rd) Ed. New York : Saunders

College Publishing.

2) Buku yang dikarang oleh lebih dari satu orang

Purcel W.P., Bass,GE., and Clayton, J.M. 1967.

Strategy of a Drug Design : A Guide to Biological

Activity. New York : JohnWiley and Sons

3) Buku yang disunting oleh satu orang

Colburn, W.A. 1981, Radioimmunoassay and

Related Immunoassay Techniques, in Munson,

J.W. (Ed). Pharmaceutical Analysis. Part A. New

York : Marcel Dekker Inc.

4) Buku yang disunting oleh lebih dari satu orang

Lawrence, J.F. 1981. Confirmatory Test, in Das,

K.G, Morgan, J.J. (Eds). Pesticide Analysis. New

York : Marcel Dekker Inc.

5) Buku risalah

Soegihardjo, C.J. 1987. Mencari Kondisi Terbaik

untuk Pertumbuhan Kalus pada Kultur Jaringan

Costus speciosus Smith. dalam Risalah Seminar

Nasional Metabolic sekunder 1987. Yogyakarta :

PAU Bioteknologi UGM.

6) Buku terjemahan

Schunack, W., Mayer, K., and Haake, M. 1990.

Senyawa Obat. Diterjemahkan oleh Wattimena.

J.R., Soebito, S. Yogyakarta : UGM Press
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7) Majalah

Urutan penulisan daftar pustaka dari majalah

adalah sebagai berikut:

Nama penulis. Tahun terbit. Judul makalah, Nama

majalah dengan singkatan resminya (dicetak

miring) Jilid atau volume (dicetak tebal). Nomor

penerbitan (ditulis dalam kurung): Nomor

halaman yang diacu.

Contoh :

Dornbos, D.A. 1981. Optimization in

Pharmaceutical Science. Pharm. Weekbl.

Sci.(3) : 33-61.

Monteleone, P.M., Vasiljev, M.K., and Bomstein, J.,

1973. Spectrophotometric Determination

of Amphicillin in Presence of Metacillin, J.

Pharm. Sci. 62.(11) : 1830- 1833.

8) Anonim

Sumber pustaka yang tidak jelas atau tidak

disebutkan pengarangnya ditulis anonim terus

mengikuti ketentuan seperti penulisan daftar

pustaka butir buku. Perlu hati-hati jika penulis

adalah lembaga, tidak boleh anonim. Contoh :

Anonim. 1979. Farmakope Indonesia. Edisi III.

Jakarta : Departemen Kesehatan Republik

Indonesia (salah)

Penulis buku ini Lembaga, maka seharusnya bukan

ditulis anonim tetapi :

Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes

RI). 1979. Farmakope Indonesia. Edisi III.
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Jakarta : Depkes RI

9) Karya Tulis Ilmiah, Skripsi, Tesis, Disertasi,

Jurnal Nasional atau Internasional yang sudah

Terakreditasi

Contoh :

Ristanti, T. 2009. Perbandingan Jumlah Minyak

Atsiri Bunga Melati

(Jasmini Flos) dan Daun Melati (Jasmini Folium)

dengan Destilasi dan Identifikasi secara

Kualitatif dengan KLT. Karya Tulis Ilmiah. Tegal :

DIII Farmasi Politeknik Harapan Bersama

Novitawati, Y.T. 2010. Uji Hepatotoksisitas Ekstrak

Air Daun Kompri

(Symphytum officinale L.) pada Mencit Putih

(Mus musculus) Jantan Galur Balb. Skripsi.

Surakarta : Universitas Setia Budi

Reksohadiprodjo, M.S. 1981. Transformation of Fuel

Oil from

Indonesian Alcohol Factories into Product of

Higher Value. Disertasi. Yogyakarta : Universitas

Gadjah Mada

10)Karangan dalam Surat Kabar

Contoh :

Wasisto, B. 1989. Kampanye Penggunaan Obat

Generik. Kompas. 6 Mei 1989
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11)Laporan

Contoh :

Jennie, U.A., Sunarningsih, R, Gandjar, I.G. 1991.

Profil Optimasi Produksi Eritromisin dan

biakan Streptomyces erythreus dengan Zat

Penginduksi Asam Suksinat dan Asam

Propionat–Biotin. Laporan Penelitian.

Yogyakarta : Fakultas Farmasi Universitas

Gadjah Mada

12)Sumber Tidak Tertulis

Contoh :

Adhyatma. Pidato Pembukaan Konggres Ilmiah

Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (rekaman

kaset). Yogyakarta. 2 Mei 1991.

Jika dalam bentuk seminar judul dituliskan.

Masruriati, E. Wawancara atau komunikasi pribadi

dengan penulis. Semarang. 10 Mei 2007.

13) Bila menggunakan 2 atau lebih sumber pustaka

dengan pengarang yang sama

Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes

RI). 1979. Farmakope Indonesia. Edisi III.

Jakarta : Depkes RI

Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes

RI). 1989a. Materia Medika Indonesia. Jilid IV.

Jakarta : Depkes RI

Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes

RI).1989b. Materia Medika Indonesia. Jilid V.

Jakarta : Depkes RI
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14)Website Resmi dari Pemerintah, tanggal

diunduh dicantumkan

Departemen Pertanian, 2009. Alpukat/Avokad.

http://deptan.ristek.go.id.(1

Desember 2009)

15)Rujukan Interview Radio atauTelevisi.

Natabaskara, R. Interview Televisi.” Pentingnya

Penyuluhan untuk membuat Masyarakat

berpikir Logis”. Rajawali Citra Televisi Indonesia.

Jakarta, 14 Agustus 2017

16) Rujukan dari Internet

BAPPENAS. (2017).MDG Accelaration

Framework; Accelerating Progress towards

Improving Maternal Health in Central Java.

[online] Available at: http://www.undp.org,

accesed at 28 Maret 2017.

17)Rujukan dari Youtube

World Health Organization (WHO) (4 April 2017).

WHO: Let’s Talk about depression focus on older

people [video file] video posted to

http://youtube.com/watch?list=PL1F160112BC1

D5%v=DXZZcdFXTtY.

http://www.undp.org/
http://youtube.com/watch?list=PL1F160112BC1D5%25v
http://youtube.com/watch?list=PL1F160112BC1D5%25v
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Contoh Halaman Sampul Depan :

LAPORAN PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER (PKPA)
FARMASI KOMUNITAS (PUSKESMAS)

di ……………………………

LOGO UNIVERSITAS DAN LOGO LAHAN PKPA
(Bila Ada)

Disusun Oleh :

NamaMahasiswa ......................... NIM

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER
FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUDUS
2021

Jalan Ganesha 1 Purwosari Kudus Jawa Tengah Kode Pos 59316
Website : www.umkudus.ac.id Email : prodiapoteker@umku.ac.id

Telp./Fax. (0291) 437218

http://www.umkudus.ac.id
mailto:prodiapoteker@umkudus.ac.id
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Contoh Halaman Sampul Dalam :

LAPORAN PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER (PKPA)
FARMASI KOMUNITAS (PUSKESMAS)

di ..........................................................

Kompetensi :
.................................................................................

Oleh :

NamaMahasiswa…………………………NIM

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER
FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUDUS
2021

Jalan Ganesha 1 Purwosari Kudus Jawa Tengah Kode Pos 59316
Website : www.umkudus.ac.id Email : prodiapoteker@umku.ac.id

Telp./Fax. (0291) 437218

http://www.umkudus.ac.id
mailto:prodiapoteker@umkudus.ac.id
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Contoh Halaman Persetujuan laporan PKPA (setelah Ujian) :

HALAMAN PERSETUJUAN

LAPORAN PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER (PKPA)
FARMASI KOMUNITAS (PUSKESMAS)

Kompetensi ...........................................................

Kudus, ......................2021

Menyetujui
Dosen Pembimbing Preceptor

........................................ .......................................
NIDN : NIP :

Mengetahui
Dosen Penanggung Jawab

..........................................................
NIDN :
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Contoh Halaman Pengesahan laporan PKPA (setelah Ujian) :

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER (PKPA)
FARMASI KOMUNITAS

di ..........................................................

Kudus, .........................2021

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Preceptor

....................................... ..............................................
NIDN : NIP :

Mengesahkan,
Dosen Penanggung Jawab Pimpinan Lahan PKPA

....................................... ..............................................
NIDN : NIP :

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker

.......................................................
NIDN :
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PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PENILAIAN
PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER

A. Petunjuk Point Penilaian

1. Tanggung Jawab yang dinilai meliputi :

a. Kesungguhan mahasiswa memegang tugas yang telah

didelegasikan oleh Pembimbing Lahan/Clinical Instructure

dan petugas kesehatan lain yang berkompeten (dokter,

perawat, petugas laborat).

b. Tanggung jawab mahasiswa terhadap pasien saat jaga maupun

yang diambil sebagai studi kasus.

c. Tanggung jawab Mahasiswa terhadap penyelesaian tugas dari

Universitas Muhammadiyah Kudus (Membuat jurnal tindakan

kegiatan), Studi kasus pribadi serta kompetensi.

d. Tanggungjawab terhadap pemakaian alat.

2. Disiplin meliputi ;

a. Ketepatan waktu mahasiswa saat datang maupun saat pulang

b. Kelengkapan atribut mahasiswa saat jaga maupun keperluan

yang berhubungan dengan proses pendidikan misalnya

konsultasi, pengkajian pada pasien.

c. Kedisiplinan mahasiswa dalam mengikuti program bimbingan

baik dari Universitas Muhammadiyah Kudus maupun dari

pihak rumah sakit.

3. Etika meliputi :

a. Penghormatan mahasiswa terhadap petugas kesehatan

maupun non kesehatan termasuk pembimbing klinik.

b. Sopan santun mahasiswa dalam menghadapi pasien dan

keluarganya.

c. Etika permohonan ijin untuk berbagai keperluan (sholat,

mengikuti bimbingan, seminar, dll).
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4. Prakarsa meliputi :

a. Perencanaan mahasiswa dalam kegiatan PKL.

b. Persiapan mahasiswa dalam melakukan setiap pekerjaan yang

dilakukan.

5. Ketrampilan meliputi :

a. Kesesuaian tindakan mahasiswa dengan rencana dan tujuan

pekerjaan kefarmasian.

b. Penampilan, kemauan, kemampuan mahasiswa dalam

melakukan tindakan.

c. Kesesuaian tindakan dengan teori dan prinsip pekerjaan

kefarmasian.

6. Hasil kerja meliputi :

a. Hasil yang dirasakan oleh pasien setelah mahasiswa

melakukan pekerjaan kefarmasian.

b. Hasil setelah melakukan pekejaan kefarmasian ( kerapian,

ketelitian, pengembalian alat )

c. Hasil studi kasus yang dibuat satu minggu satu kasus pribadi.

7. Rentang penilaian meliputi :

a. Kurang dari 50 : Jelek

b. 60 - kurang dari 70 : Cukup

c. 70 – 80 : Baik

d. Lebih dari 80 - 90 : Sangat Baik

e. Lebih dari 90 - 100 : Istimewa
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FORM PENILAIAN SIKAP DAN PERILAKU
(ATTITUDE)

No ASPEK YANG DINILAI
NILAI
ANGKA

A KEPRIBADIAN
1 PRAKARSA

Kemampuan untuk mengajukan gagasan – gagasan
yang bermanfaat bagi kepentingan individu /
kelompok

2 DISIPLIN
Kemampuan untuk hadir tepat waktu dan dapat
menyelesaikan tugas tepat waktu

3 KERJASAMA
Kemampuan untuk menyelesaikan tugas bersama,
berinteraksi sesama tim praktik dan pembimbing.

4 KEPEMIMPINAN
Kemampuan untuk menggerakkan mahasiswa lainnya
dan menciptakan hubungan yang serasi dengan time
kerja lain atau pembimbing serta mengatasi
permasalahan yang mungkin terjadi untuk tujuan
positif.

5 TANGGUNGJAWAB
Bertanggungjawab terhadap pekerjaan dan tugas atas
diri sendiri dan tidak saling menyalahkan pihak lain
apabila ada kekurangan

B PRAKTIK
1 KOMUNIKASI

a. Mengucapkan salam dan memperkenalkan diri
b. Menciptakan suasana yang kondusif
c. Beretika dalam penyampaian informasi

2 PENGKAJIAN
a. Administrasi kefarmasian
b. Pelayanan kefarmasian
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3 IDENTIFIKASI
a. Pengembangan Sistem Kerja
- Kerjasama tim yang menunjang kegiatan
- Memelihara keamanan, kenyamanan dan privasi
- Interaksi dengan time kerja
- Sistematika / alur kerja

b. Evaluasi
- Memperhatikan respon dan tindakan
- Menentukan tindak lanjut

4 IMPLEMENTASI
Dokumentasi Hasil Manajement Proses
a. Mencatat semua kegiatan yang dilakukan
b. Pemahaman seluruh aspek kefarmasian Apotek
c. Laporan jelas dan mudah dipahami

TOTAL NILAI

NB : Rentang Nilai tiap Aspek = 1 - 100

Tanggal Penilaian

Nama Penilai

Jabatan Penilai

Tanda tangan &
stempel Instansi /
Tempat PKPA
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FORM PENILAIAN PRAKTEK KERJA PROFESI
APOTEKER

FARMASI KOMUNITAS -2 (PUSKESMAS)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI

APOTEKER
FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUDUS

NAMA : .....................................................................

NIM : .....................................................................

TEMPAT PKPA : .....................................................................

No Kompetensi Capaian Kompetensi Praktek Penugasan/
Studi Kasus

1 Peran
apoteker,
struktur
organisasi, dan
pengelolaan
administrasi
Puskesmas

Mahasiswa mampu
mengamati dan
mempelajari tugas, peran,
fungsi Apoteker di
Puskesmas dan
pengelolaan administrasi

2 Pelayanan
kefarmasian di
Puskesmas

Mahasiswa melakukan
praktek langsung
pelayanan kefarmasian
(obat, alkes, vaksin,
BMHP) di Puskesmas

3 Prinsip
pengelolaan
sediaan farmasi

Mahasiswa melakukan
praktek langsung tentang
pengelolaan sediaan
farmasi di Puskesmas

4 Promosi
kesehatan dan
PTO

Mahasiswa melakukan
praktek terkait promosi
kesehatan dan PTO

TOTAL NILAI
RATA –RATA

NB : Rentang Nilai tiap Kompetensi = 1 - 100
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Tanggal Penilaian

Nama Penilai

Jabatan Penilai

Tanda tangan & stempel
Instansi / Tempat PKPA
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Lampiran Daftar Hadir PKPA

NamaMahasiswa :

NIM :

Tempat PKPA :

NO HARI, TANGGAL
KEHADIRAN (PARAF PRECEPTOR)

DATANG PARAF PULANG PARAF

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

.........................,.............................. 2021

Dosen Pembimbing

...................................................................
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CAPAIAN KOMPETENSI PUSKESMAS

NAMA :

NIM :

TEMPAT PKPA :

No Jenis
Kompetensi

Kompetensi Kegiatan Tanggal
Pelaksan
aan

Target
minima
l (kali)

Melihat Membantu Mandiri

1 Knowledege
Competence

Menganalisis Drug Related Problem
atau rasionalitas obat di Puskesmas

1

2 Membuat proses perencanaan dan
pengadaan sediaan farmasi
(obat/BMHP/Vaksin/alat kesehatan)
di Puskesmas*

1

3 Menjelaskan metode penyimpanan
dan distribusi sediaan farmasi di
Puskesmas *

1

4 Melakukan pengendalian,
pencatatan, dan penanganan barang
kadaluarsa, hilang dan rusak

1
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Skill
Competence

1 Melakukan skrining resep
(administratif, farmasetis, klinis) di
puskesmas*

5

2 Melakukan perhitungan dosis obat,
penyesuaian dosis atau konversi
dosis di puskesmas*

3

3 Meracik, menyiapkan obat beserta
etiketnya di puskesmas

5

4 Melakukan penyerahan obat kepada
pasien dan KIE-nya di puskesmas
dimulai dan diakhiri dengan salam*

3

5 Melayani dan menuliskan copy
resep di puskesmas

3

6 Mensubtitusi obat lain yang sesuai
dengan fungsi dari resep yang
diterima jika obat tersebut
kosong/memilihkan obat yang
rasional untuk pasien

1

7 Melakukan monitoring dan evaluasi
obat pada pasien

1

8 Melakukan penyuluhan kesehatan di
puskesmas disertai dengan suport
rohani

2
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9 Memulai semua pekerjaan
kefarmasian dengan basmalah dan
diakhiri dengan alhamdulilla

10

Mengetahui,

Preceptor Lahan PKPA

(.………………………………………)
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LOG BOOK KEGIATAN
PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER (PKPA)

NAMA :

NIM :

TEMPAT PKPA :

NO HARI, TANGGAL KEGIATAN PARAF
PRECEPTOR
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.........................,.............................. 2021

Dosen Pembimbing

...................................................................
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