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SAMBUTAN DEKAN 

 

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT. berkat rahmat, 
taufiq dan hidayah-Nya Pedoman Pendidikan Program Studi Sarjana 
Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat diselesaikan. Shalawat dan 
salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. 
para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. 

Pedoman Akademik ini telah mengalami beberapa perubahan dari 
edisi sebelumnya, didasarkan pada perkembangan regulasi terbaru dan 
hasil evaluasi yang dilakukan terhadap proses pembelajaran untuk 
mewujudkan kompetensi yang mampu menjawab tantangan dan 
kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkembang setiap saat. Dengan 
berpegang pada Pedoman Akademik ini diharapkan mahasiswa dapat 
memahami hak dan kewajibannya selama masa studi. 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sebagai unit pengelola 
program studi senantiasa berupaya untuk memenuhi tanggung jawab 
akademik demi terselenggaranya proses pendidikan sarjana farmasi 
dengan sebaik-baiknya. Diharapkan dengan adanya kebijakan dan 
aturan dalam Buku Pedoman Akademik ini, akan memperlancar proses 
pendidikan sesuai dengan yang diharapkan.  

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih pada Tim Penyusun 
dan semua pihak yang telah membantu penyusunan Pedoman ini, 
semoga Pedoman Akademik ini memberi manfaat yang luas untuk 
seluruh pihak yang membutuhkan. 

 

Malang, 27Agustus 2020 

Dekan, 

 

 

 

Prof. Dr. dr. Yuyun Yueniwati, M.Kes, Sp.Rad (K) 
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Nomor :          /FKIK/09/2020 

Tentang  
PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI  

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN 
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TAHUN 2020/2021 
 

Menimbang : a.  bahwa dengan adanya perkembangan kelembagaan 

dan sistem akademik serta beberapa hal yang perlu 

disempurnakan dalam pedoman pendidikan yang 

berlaku selama ini, perlu segera mengadakan 

perubahan dan penyesuaian pedoman pendidikan; 

 b.  bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, perlu disusun 

Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang 

pendidikan tinggi; 

 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2005  tentang Standar Pendidikan Nasional; 
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 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 

 5.  Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan 

Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil 

Belajar Mahasiswa; 

 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang No. 

Un.3/PP.00.9/314/2017 tentang Perpindahan Jurusan 

Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi ke Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Memperhatikan 

: 

1. Keputusan Rektor  Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang No. B-

2962/Un.3/PP.01.2/07/2019 tanggal 10 Juli 2019 

tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2019; 

 2. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang No. 

4748/Un.3/HK.00.5/08/2018 tanggal 8 Agustus 2018 

tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan     :   PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI SARJANA 
FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU 
KESEHATAN TAHUN 2020 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
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MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 
2020/2021 

Kesatu             :   

 

Pedoman Pendidikan tahun 2020 Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan 

penyempurnaan Buku Pedoman Pendidikan tahun 2019 

dan edisi tahun sebelumnya; 

Kedua              :   Semua unsur pimpinan dan unit pelaksana Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang harus 

menjabarkan program kerja berdasarkan Pedoman 

Pendidikan ini; 

Ketiga              : 

 

Segala peraturan dan petunjuk teknis penyelenggaraan 

pendidikan dan pengajaran atau kegiatan akademik 

lainnya yang tidak sesuai dengan Pedoman Pendidikan 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

ini dinyatakan tidak berlaku; 

Keempat            : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan 

diatur lebih lanjut dengan keputusan lain 

Kelima                : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat 

kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan 

sebagaimana mestinya 

 
Ditetapkan di Batu, 
Pada tanggal 
Dekan, 

 

Yuyun Yuniewati 

Tembusan : 
1. Para Wakil Dekan; 
2. Para Ketua dan Sekretaris Program Studi  

3. Kabag TU.
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BAB I 

PROFIL FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN 

 

1.1 Sejarah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  

Semenjak berubah status kelembagaan menjadi Universitas 

pada tahun 2004, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 

tugas dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi baik dalam bidang 

Ilmu Agama Islam maupun Ilmu Umum. Cita-cita besar pendirian 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan telah tergambar pada 

Pohon Ilmu yang dicetuskan oleh para pendiri UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ini 

diharapkan akan lahir Sarjana Kedokteran dan Kesehatan yang 

memiliki 4 pilar karakteristik Ulul Albab yaitu; (1) kedalaman 

spiritual, (2) keagungan akhlak, (3) keluasan ilmu, dan (4) 

kematangan profesional yang nantinya mampu mengemban 

amanah dalam mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin 

melalui aspek kesehatan.  

Perencanaan pendirian Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan tertulis dalam Rencana Strategis Pengembangan UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2006-2030. Persiapan 

pendirian telah dimulai oleh Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku 

Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang saat itu, diawali pada 

tahun 2009 dengan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 

dosen Kedokteran dan Kesehatan dan terus dilakukan hingga saat 

ini.  

Pada tahun 2010, dibentuk Tim Persiapan Pendirian Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dibawah bimbingan Prof. Dr. dr. 

Ma’rifin Husin, Sp.FK, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas 
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Airlangga Surabaya. Selama 2 tahun Tim berhasil menyusun 

Proposal Pendirian Program Studi Pendidikan Apoteker, 

Pendidikan Dokter, Pendidikan Dokter Gigi, Keperawatan dan 

Kesehatan Masyarakat. Setelah mendapat rekomendasi dari 

Kementerian Agama Republik Indonesia, proposal tersebut 

diajukan ke DIKTI. Namun karena pembukaan beberapa Program 

Studi sedang dihentikan (moratorium), maka hanya Program Studi 

Farmasi jenjang akademik yang disetujui untuk di buka melalui 

Surat Rekomendasi Kementerian Pendidikan Nasional, Dirjen 

Pendidikan Tinggi No. 928/E/T/2012 tanggal 3 Juli 2012. 

Menindaklanjuti surat tersebut, Dirjen Pendidikan Islam 

menerbitkan keputusan izin penyelenggaraan Program Studi 

Farmasi strata satu (S1) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang No. 

2753 pada tanggal 17 Desember 2012. 

Pada tahun 2012, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

Prof. Dr. Mudjia Rahardjo, M.Si, menandatangani MoU dengan 

Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) di bidang Tridharma 

Pendidikan Tinggi yang ditindaklanjuti oleh kesepakatan bahwa 

Fakultas Kedokteran UNS menjadi Fakultas Kedokteran Pembina 

dalam mempersiapkan pendirian Program Studi Pendidikan 

Dokter dan Profesi Dokter UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Setelah moratorium dibuka, maka pada bulan Maret 2015, 

Proposal pendirian Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi 

Dokter diajukan ke Kemenristek Dikti melalui portal Silemkerma. 

Berdasarkan hasil review oleh tim dari Kemenristek Dikti, masih 

terdapat beberapa kekurangan yang harus dilengkapi diantaranya 

keharusan Rumah Sakit Pendidikan Utama dalam satu kota dan 
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kerjasama dalam mengembangkan keunggulan, sehingga Tim 

kembali bekerja keras untuk melengkapinya. Pada bulan Oktober 

2015, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjalin kerjasama 

dengan Rumah Sakit Tk. II dr. Soepraoen Kota Malang sebagai 

Rumah Sakit Pendidikan Utama. Sedangkan untuk 

mengembangkan keunggulan di bidang Kedokteran Wisata 

khususnya Haji, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjalin 

kerjasama dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh 

Kementerian Agama. 

Pada bulan Desember  2015, Tim mengajukan kembali 

proposal yang telah direvisi. Setelah melalui proses verifikasi dan 

dinyatakan layak oleh Kemenristek Dikti, maka pada tanggal 13 

Januari 2016 dilaksanakan Visitasi Pendirian Program Studi 

Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter oleh Kemenristek Dikti dan 

stakeholder dari KKI, IDI, ARSPI, AIPKI, LAMPTKES. 

Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang disetujui untuk dibuka dengan 

turunnya Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi No. 126/KPT/1/2016 pada tanggal 29 Maret 

2016. Dengan turunnya ijin tersebut, melengkapi jumlah Program 

Studi bidang kesehatan menjadi tiga. Hal ini mendorong pimpinan 

Universitas untuk menggabungkan ketiga Program Studi tersebut 

dalam naungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Setelah 

mendapat persetujuan Senat, maka pada bulan Januari 2017, 

Rektor mengeluarkan SK No. Un.3/PP.00.9/3218/2016 tentang 

pendirian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang kemudian 

dikuatkan melalui Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2018 
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tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

Saat ini, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah berdiri dengan performa 

fisik yang megah dan modern, sumber daya manusia yang 

profesional, didukung oleh spirit Islam dan komitmen yang kuat 

seraya memohon ridho dan petunjuk Allah swt. akan terus 

melangkah bersama untuk membangun kembali peradaban Islam 

di bidang kedokteran dan kesehatan.  

1.2 Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan 

Sesuai dengan SK Rektor 284 tahun 2020 tentang Visi Misi 

Tujuan dan Strategi, Fakultas, Pasca sarjana dan Program studi 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 

2020. Disebutkan bahwa Visi dan Misi, Tujuan dan Strategi Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan adalah sebagai berikut 

Visi :  

Terwujudnya Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan integratif 

dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi Internasional 

 

 

Misi : 

1. Mencetak Sarjana dan profesi kedokteran dan kesehatan yang 

berkarakter ulul albab 

2. Menghasilkan Sains kedokteran dan kesehatan yang relevan 

dan budaya saing tinggi 
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Tujuan : 

1. Memberikan akses pendidikan kedokteran dan kesehatan yang 

lebih luas kepada masyarakat. 

2. Menyediakan Sarjana dan Profesi kedokteran dan Kesehatan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

 

Strategi: 

Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi Kedokteran dan 

Kesehatan secara Integratif yang berkualitas 

 

1.3 Program Studi 

Saat ini, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan memiliki 3 

program studi,  yakni : 

 1. Program Studi Sarjana Farmasi 

 2. Program Studi Pendidikan Dokter 

 3. Program Studi Profesi Dokter 

 

1.4  Struktur keilmuan 

Pemahaman yang komprehensif terhadap rumpun keilmuan 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sangat penting dalam 

penyusunan Renstra, karena terkait dengan pengembangan 

keilmuan yang memiliki implikasi pada pengembangan 

sumberdaya manusia dan sarana prasarana. Rumpun keilmuan 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan digambarkan dalam 

Pohon Ilmu, sebagai berikut : 

1. Akar, menggambarkan landasan keilmuan, meliputi (1) 

Pancasila dan Kewarganegaraan, (2) Filosofi Ilmu Kedokteran 
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dan Kesehatan, (3) Bahasa Indonesia, (4) Bahasa Inggris, (5) 

Bahasa Arab dan (6) Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. 

2. Batang, menggambarkan pilar keilmuan, meliputi (1) Studi 

Al-Qur’an dan Al-Hadist, (2) Studi Fiqh (3) Sejarah Peradaban 

Islam. 

3. Cabang, menggambarkan macam-macam bidang ilmu dan 

integrasi bidang ilmu, meliputi (1) Ilmu Kedokteran dan (2) 

Ilmu Kesehatan. 

4. Ranting, menggambarkan bidang kajian ilmu kedokteran 

meliputi (1) Prinsip Metode Ilmiah (2) Ilmu Biomedik, (3) 

Ilmu Kedokteran Klinik, (4) Ilmu Bioetika dan Humaniora, (4) 

Ilmu Kedokteran Komunitas/Kesehatan Masyarakat dan 

bidang kajian ilmu farmasi meliputi (1) Biologi Farmasi, (2) 

Teknologi Farmasi, (3) Kimia Farmasi, serta (4) Farmasi 

Klinik dan Komunitas, 

Bidang ilmu yang terdapat di bagian akar dimaksudkan 

sebagai dasar untuk mengkaji bidang ilmu di bagian selanjutnya. 

Pancasila dan Kewarganegaraan bertujuan mendidik mahasiswa 

memahami, menghayati dan mengamalkan pancasila dengan 

benar, memberikan pengetahuan tentang wawasan nusantara, 

ketahanan nasional, kebijaksanaan dan strategi nasional untuk 

menumbuhkan cinta tanah air dan bangsa. Filosofi Ilmu 

Kedokteran dan Kesehatan akan menumbuhkan motivasi 

pelayanan kedokteran yang selalu disertai dimensi kemanusiaan 

dan ketuhanan sehingga akan mendukung pencapaian aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Pembelajaran bahasa, yakni 

bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Bahasa 

Indonesia bertujuan agar mahasiswa mampu berbahasa Indonesia 
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dengan baik dan benar, khususnya dalam konteks karya ilmiah. 

Bahasa Inggris membekali mahasiswa dalam komunikasi dan 

memahami referensi kedokteran, bahasa Arab diberikan dalam 

konteks kedokteran dan kesehatan yang bertujuan memberikan 

kemampuan komunikasi sebagai salah satu upaya meningkatkan 

daya saing. Ilmu sosial budaya dasar memberikan bekal agar 

mahasiswa memiliki kepekaan dan empati sosial, demokratis dan 

berkeadaban. Jadi bidang ilmu pada bagian akar ini mendukung 

area kompetensi profesionalitas yang luhur (Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Filsafat Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, Ilmu 

Sosial Budaya Dasar), area mawas diri dan pengembangan diri 

(Filsafat Ilmu Kedokteran dan Kesehatan) serta area komunikasi 

efektif (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab) 

 Bidang ilmu yang terdapat di bagian batang yakni Studi Al-

Quran dan Al-Hadist, Studi Fiqh, Sejarah Peradaban Islam. Studi Al-

Qur’an dan Al-Hadist bertujuan agar mahasiswa mampu 

memahami Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. sebagai 

sumber hukum dalam Islam, melalui upaya pemahaman dan 

penguasaan terhadap konsep tentang ilmu Al-Qur’an dan Hadis dan 

nilai-nilai kemanusiaan universal yang terkandung di dalamnya. 

Studi Fiqh memberikan pemahaman tentang fiqh dalam kehidupan 

sehari-hari dan kontribusi ilmu kedokteran dan kesehatan dalam 

pembahasan fiqh kontemporer. Sejarah Peradaban Islam 

memberikan pemahaman tentang sejarah perkembangan ilmu 

kedokteran dan kesehatan dalam peradaban Islam dan kontribusi 

Islam pada perkembangan kedokteran dan kesehatan. Jadi bidang 

ilmu pada bagian batang ini mendukung tercapainya kompetensi 

pada area profesionalitas yang luhur. 
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 Bidang ilmu yang termasuk dalam cabang yakni Ilmu 

Kedokteran (Kedokteran Umum dan Kedokteran Gigi), Ilmu 

Kesehatan (Keperawatan, Kebidanan, Farmasi, Kesehatan 

Masyarakat). Pengelolaan bidang ilmu ini secara terintegrasi dalam 

satu bangunan Fakultas akan memberikan beberapa keuntungan 

yakni penggunaan bersama fasilitas laboratorium sehingga 

memungkinkan perkembangan fasilitas yang relevan dan akan 

menumbuhkan kebersamaan dan kerjasama yang baik bagi dokter 

dan tenaga kesehatan lain. 

Pada bagian ranting pohon, menggambarkan bidang kajian 

yang pokok meliputi prinsip-prinsip metode ilmiah, ilmu biomedik, 

ilmu kedokteran klinik, ilmu humaniora, ilmu kedokteran 

komunitas yang disesuaikan dengan Standar Kompetensi Dokter 

Indonesia. Prinsip-prinsip metode ilmiah meliputi metodologi 

penelitian, filsafat ilmu, berpikir kritis, biostatistik dan evidence-

based medicine. Ilmu biomedik meliputi Anatomi, Biokimia, 

Histologi, Biologi Sel dan Molekuler, Fisiologi, Mikrobiologi, 

Imunologi, Parasitologi, Patologi Anatomi, Patologi Klinik, dan 

Farmakologi. Ilmu biomedik ini dijadikan sebagai dasar dalam 

mengkaji ilmu kedokteran klinik sehingga mahasiswa mempunyai 

pengetahuan yang cukup untuk memahami konsep dan praktik 

kedokteran klinik. Ilmu Humaniora meliputi Psikologi Kedokteran, 

Sosiologi Kedokteran, Agama, Etika dan Hukum Kedokteran, 

Bahasa, Pancasila dan Kewarganegaraan. Ilmu Kedokteran Klinik 

meliputi Ilmu Penyakit Dalam beserta cabangnya, Ilmu Bedah, Ilmu 

Penyakit Anak, Ilmu Kebidanan dan Kandungan, Ilmu Penyakit 

Syaraf, Ilmu Kesehatan Jiwa, Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin, 

Ilmu Kesehatan Mata, Ilmu Penyakit Telinga Hidung dan 
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Tenggorokan, Radiologi, Anestesiologi, Ilmu Kedokteran Forensik 

dan Medikolegal. Ilmu Kedokteran Komunitas meliputi Ilmu 

Kesehatan Masyarakat, Kedokteran Pencegahan, Epidemiologi, 

Ilmu Kesehatan Kerja, Ilmu Kedokteran Keluarga, serta Pendidikan 

Kesehatan Masyarakat. Keseluruhan bidang ilmu tersebut 

diajarkan secara terintegrasi dalam Kurikulum Berbasis 

Kompetensi. 

Pada bagian ranting pohon yang lain, menggambarkan 

bidang kajian yang menjadi pokok dari Program Studi Farmasi yang 

meliputi prinsip - prinsip dan keilmuan di bidang Biologi Farmasi, 

Teknologi Farmasi, Kimia Farmasi, serta Farmasi Klinik dan 

Komunitas. Secara umum bidang Biologi Farmasi meliputi ilmu 

Mikrobiologi-Imunologi, Botani Farmasi 1 dan 2, Bioteknologi dan 

Kultur Jaringan, Farmakognosi, Fitokimia, Fitofarmaka, Fitoterapi, 

Obat Tradisional, Budidaya Tumbuhan Obat, serta Standarisasi 

Obat Bahan Alam. Bidang Teknologi Farmasi meliputi Farmasetika 

1, 2 dan 3, Teknologi Formulasi Sediaan Solid, Teknologi Formulasi 

Sediaan Liquid, Teknologi Formulasi Sediaan Semisolid, Teknologi 

Formulasi Sediaan Steril. Bidang Kimia Farmasi meliputi Biokimia, 

Kimia Organik 1 dan 2, Kimia Medisinal, Analisis Farmasi 1 dan 2, 

Analisis Cemaran Kimia. Bidang Farmasi Klinik dan Komunitas 

meliputi  Pengantar Farmasi dan Kesehatan, Biofarmasetika, 

Farmakologi Dasar, Farmakologi dan Terapi 1, 2 dan 3, 

Farmakokinetik, Farmasi Klinik, Manajemen dan Kewirausahaan 

Farmasi, dan Farmakoepidemiologi. Keseluruhan bidang ilmu 

tersebut diajarkan secara terintegrasi dalam Kurikulum Berbasis 

Kompetensi. 
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Semua struktur bidang ilmu ini bernaung pada konsep ulul 

albab. Dari hasil kajian terhadap istilah “Ulul Albab“ sebagaimana 

terkandung dalam 16 ayat al-Qur’an, ditemukan adanya 16 (enam 

belas) ciri khusus, untuk selanjutnya diperas ke dalam 5 (lima) ciri 

utama, yaitu: (1) selalu sadar akan kehadiran Tuhan pada dirinya 

dalam segala situasi dan kondisi, sambil berusaha mengenali Allah 

dengan kalbu (zikir) serta mengenali alam semesta dengan akal 

(pikir), sehingga sampai kepada bukti yang sangat nyata akan 

keagungan Allah swt dengan segala ciptaanNya; (2) tidak takut 

kepada siapapun kecuali kepada Allah, serta mampu memisahkan 

yang jelek dari yang baik, kemudian dipilih yang baik walaupun 

harus sendirian dalam mempertahankan kebaikan itu dan 

walaupun kejelekan itu dipertahankan oleh sekian banyak orang; 

(3) mementingkan kualitas hidup baik dalam keyakinan, ucapan 

maupun perbuatan, sabar dan tahan uji walaupun ditimpa musibah 

dan diganggu oleh syetan (jin dan manusia),  serta tidak mau 

membuat onar, keresahan, kerusuhan, dan berbuat makar di 

masyarakat; (4) bersungguh-sungguh dalam mencari dan menggali 

ilmu pengetahuan, dan kritis dalam menerima pendapat, teori atau 

gagasan dari mana pun datangnya, serta pandai menimbang-

nimbang untuk ditemukan yang terbaik; (5) bersedia 

menyampaikan ilmunya  kepada orang lain untuk memperbaiki 

masyarakatnya. Bertolak dari kelima ciri utama tersebut, maka ciri 

yang pertama dan kedua menggarisbawahi sosok Ulul Albab yang 

memiliki kekokohan akidah dan kedalaman spiritual, ciri yang 

ketiga menggarisbawahi sosok Ulul Albab yang memiliki komitmen 

terhadap akhlak yang mulia, ciri yang keempat menggarisbawahi 

sosok Ulul Albab yang memiliki keluasan ilmu, dan ciri yang kelima 

menggarisbawahi sosok Ulul Albab yang memiliki kematangan 
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profesional. Karena itu, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

mengemban tugas untuk menyiapkan calon-calon lulusan yang 

memiliki kekokohan akidah dan kedalaman spiritual, keagungan 

akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. 
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Gambar 1.1 Struktur Keilmuan Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan
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2.1 Uraian Tugas dan Fungsi 

2.1.1. Unsur Pimpinan Fakultas 

A. Dekan 

Dekan adalah unsur pimpinan di Fakultas yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor, yang 

mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pendidikan 

dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, 

pembinaan sivitas akademika dan pelaksanaan urusan tata 

usaha Fakultas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut. 

Tugas dan Fungsi Dekan: 

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Strategis yang 

hendak dicapai dalam masa jabatannya; 

2. Menyusun Program Kerja dan Anggaran Tahunan 

Fakultas; 

3. Melaksanakan pengembangan pendidikan tinggi sesuai 

kompetensinya; 

4. Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan pendidikan; 

5. Mengkoordinasikan dan memantau penelitian untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni; 

6. Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat; 

7. Melaksanakan kerja sama bidang pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak lain di 

dalam dan luar negeri; 

8. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja 

sama dengan pihak lain; 
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9. Melaksanakan perencanaan sistem informasi dan 

administrasi kerjasama untuk pangkalan data fakultas; 

10. Mengusulkan pemberian gelar doktor kehormatan bagi 

seseorang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku setelah 

mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas; 

11. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika; 

12. Melaksanakan urusan tata usaha; 

13. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada 

Rektor setelah mendapat penilaian Senat Fakultas. 

14. Menyampaikan kebijakan anggaran, laporan tahunan dan 

laporan akhir jabatan kepada Senat Fakultas. 

 

B. Wakil Dekan I (Bidang akademik dan pengembangan 

kelembagaan) 

Wakil Dekan I adalah unsur pimpinan Fakultas yang 

membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan, 

Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Apabila dekan 

berhalangan, Wakil Dekan I bertindak mewakili Dekan sebagai 

pelaksana harian. 

Tugas dan Fungsi Wakil Dekan I:  

1. Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan 

melakukan evaluasi pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat; 

2. Membina Dosen di bidang akademik; 

3. Menelaah pembukaan program studi baru di berbagai 

strata pendidikan; 
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4. Melakukan inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat; 

5. Melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran 

setiap semester; 

6. Melakukan pemantauan dan evaluasi sistem penerimaan 

mahasiswa baru; 

7. Melakukan pengendalian standarisasi baku mutu 

pendidikan akademik dan profesi baik internal maupun 

ekternal; 

8. Menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi 

akademik; 

9. Melakukan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor 

Bidang Akademik; 

10. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada 

Dekan. 

C. Wakil Dekan II (Bidang Administrasi Umum dan 

Keuangan) 

Wakil Dekan II adalah unsur pimpinan Fakultas yang 

mewakili Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di 

bidang administrasi umum, keuangan dan personalia. 

Tugas dan Fungsi Wakil Dekan II: 

1. Merencanakan dan mengelola anggaran Fakultas; 

2. Melakukan pembinaan karier dan kesejahteraan Dosen, 

Tenaga Penunjang Akademik, dan Tenaga Administrasi; 

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan, 

kerumahtanggaan, ketertiban dan keamanan Fakultas; 

4. Menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi 

umum; 
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5. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Dosen, 

Tenaga Penunjang Akademik, dan Tenaga Administrasi; 

6. Melakukan koordinasi penyusunan Kerangka Acuan Kerja 

dan Pedoman Operasional Kegiatan ; 

7. Melakukan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor 

Bidang Administrasi Umum; 

8. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada 

Dekan; 

9. Mengkoordinasikan proses pelayanan kenaikan pangkat 

dosen dan tenaga administrasi sekaligus sebagai Ketua tim 

PAK; 

10. Mengusahakan kesejahteraan dosen dan tenaga 

administrasi; 

11. Mengkoordinasikan penggunaan, pengadaan, dan 

perawatan sarana dan prasarana fakultas; 

12. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang 

melibatkan seluruh keluarga besar  fakultas termasuk 

kegiatan KORPRI dan Dharma Wanita.  

 

D. Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan 

Kerjasama) 

Wakil Dekan III adalah unsur pimpinan Fakultas yang 

mewakili Dekan dalam memimpin tugas-tugas dan kegiatan di 

bidang Kemahasiswaan serta Menjalin kerjasama dengan 

lembaga lain. 

Tugas dan Fungsi WD III: 
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1. Menyusun rencana dan program kerja bidang pembinaan 

dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

2. Menelaah peraturan perundang-undangan bidang 

kemahasiswaan untuk penjabaran pelaksanaannya; 

3. Melakukan pembinaan kelembagaan mahasiswa sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

4. Mengupayakan kesejahteraan mahasiswa di fakultas 

untuk dapat mendukung kelancaran pendidikannya; 

5. Mengkoordinir pelaksanaan Tracer Stady untuk alumni 

FKIK; 

6. Menyediakan Unit Layanan Konseling untuk FKIK; 

7. Menjalin Kerjasama dengan lembaga lain sebagai tempat 

wahana Pendidikan; 

8. Melakukan koordinasi bidang Kehumasan dan protokoler; 

9. Koordinasi dengan WR-3 dalam bidang kemahasiswaan; 

10. Menyusun laporan tahunan kepada dekan; 

11. Mengkoordinasikan unit etik yang terkait dengan bidang 

kemahasiswaan; 

12. Bertanggung jawab pada pelaksanaan pengabdian 

masyarakat di tingkat Fakultas. 

 

2.2 Unsur Pelaksana Akademik 

A. Ketua Program Studi: 

Ketua Program Studi adalah unsurpimpinan Program 

studi yang bertanggung jawab dalam Memimpin dan 

melaksanakan penyelenggaraan kegiatan akademik pada 

Program Studi berdasarkan kebijakan Dekan. 
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Tugas dan Fungsi Ketua Program Studi : 

1. Menyusun rencana program kerja dan usulan anggaran 

biaya program studi; 

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan akademik di 

tingkat program studi; 

3. Mengusulkan rencana pengembangan Program Studi pada 

Dekan meliputi pengembangan akademik, sumber daya 

manusia, sarana prasarana, kemahasiswaan dan 

Kerjasama; 

4. Melakukan monitoring evaluasi kurikulum, pelaksanaan 

pembelajaran, pedagogi dosen, keberhasilan studi dan 

lama studi mahasiswa untuk  meningkatkan mutu Program 

Studi; 

5. Mengkoordinasi kegiatan bimbingan akademik 

mahasiswa; 

6. Memberikan atau mengusulkan sanksi bagi mahasiswa 

yang melakukan pelaggaran etik sesuai aturan yang 

berlaku; 

7. Melaksanakan tugas lain dari atasan yang relevan dengan 

tugas pelaksanaan program studi; 

8. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas kepada Dekan melalui Wakil Dekan bidang 

Akademik. 

 

 

 

B. Sekretaris Program Studi  
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Sekretaris Program Studi adalah Unsur pimpinan 

program studi yan bertanggung jawab Membantu Ketua 

Program Studi dalam bidang administrasi umum, keuangan, 

kepegawaian, dan pelaporan. 

Tugas dan Fungsi sekretaris Program studi: 

1. Membantu dan memberi masukan pada Ketua Program 

Studi untuk melaksanakan fungsi manajerial dalam 

seluruh kegiatan akademik program studi; 

2. Mengkoordinasi kegiatan operasional program studi 

terkait kesekretariatan, administrasi akademik, umum dan 

keuangan, serta pengarsipan; 

3. Menyusun penjadwalan kegiatan pembelajaran dan 

pelaksanaan ujian di program studi;  

4. Menyusun pembagian tugas perkuliahan dan 

mengevaluasi beban mengajar dosen setiap semester; 

5. Mengkoordinasi pelaporan kinerja program studi baik 

untuk keperluan institusi maupun pangkalan data 

perguruan tinggi; 

6. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kegiatan 

kemahasiswaan di Tingkat Program Studi; 

7. Melaksanakan tugas lain dari atasan yang relevan dengan 

tugas pelaksanaan program studi. 

 

C. Kepala Departemen 

Kepala departemen merupakan kepala bagian yang 

bertanggung jawab terhadap pengembangan bidang ilmu 

dalam fakultas. 

Departemen di FKIK meliputi: 
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1. Kedokteran dasar; 

2. Kedokteran Klinis; 

3. Kesehatan Masyarakat dan Pendidikan Kedokteran; 

4. Pharmaceutical Science; 

5. Clinical Pharmacy; 

6. Social Behavior Pharmacy. 

 

Tugas dan fungsi Kepala departemen 

1. Mengkoordinir penentuan road map penelitian dosen 

dalam bidang ilmu dan evaluasinya; 

2. Mengkoordiir pembuatan silabus dalam bidang ilmu dan 

evaluasinya; 

3. Pengembangan keilmuan dan skill dosen bidang ilmu; 

4. Mengkoordinir pengembangan dan pengelolaan 

laboratorium-laboratorium dibawahnya. 

 

2.3 Unsur Pelaksana Administrasi 

A. Tata Usaha Fakultas 

1. Tata Usaha Fakultas merupakan unsur pelaksana 

adiministrasi akademik, kemahasiswaan dan umum, yang 

berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab 

langsung kepada dekan; 

2. Tata Usaha Fakultas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian 

Tata Usaha yang dibantu oleh 2 orang Kepala Sub Bagian, 

yaitu: (a) Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan 

Alumni, (b) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. 
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Tata Usaha Fakultas mempunyai tugas: 

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan 

administrasi fakultas dalam kegiatan akademik dan 

kegiatan fakultas lainnya; 

2. Berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Admninstrasi 

Umum dalam pengadaan sarana dan prasarana kantor dan 

inventaris kantor lainnya sesuai dengan kebutuhan; 

3. Bertanggung jawab terhadap efisiensi dan efektifitas 

penggunaan peralatan kantor/barang inventaris lainnya 

dalam penyelenggaraan administrasi dan tata laksana 

kantor. 

 

B. Sub Bagian Tata Usaha Fakultas 

1. Sub Bagian Tata Usaha terdiri atas; (a) Sub Bagian 

Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni, (b) Sub Bagian 

Administrasi Umum dan Keuangan; 

2. Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni 

bertugas melakukan pelayanan administrasi akademik, 

kerjasama, kemahasiswaan dan alumni; 

3. Sub Bagian Administrasi Umum dan keuangan bertugas 

melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, 

layanan administrasi kepegawaian, hubungan masyarakat, 

pengelolaan barang milik negara, sistem informasi 

fakultas, penyusunan rencana, program dan anggaran, 

pelaksanaan perbendaharaan, akutansi, evaluasi, dan 

pelaporan. 
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2.4 Unit-Unit Penunjang FKIK 

 

A. Senat Akademik Fakultas 

Pada Statuta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 

2018  Pasal 86 Senat merupakan unsur penyusun kebijakan 

pada organ Universitas yang menjalankan fungsi penetapan 

dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. 

Tugas dan Fungsi senat: 

1. Merumuskan kebijakan akademik fakultas; 

2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan 

kecakapan serta kepribadian dosen; 

3. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan 

penyelenggaraan fakultas; 

4. Menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas 

pelaksanaan kebijakan akademik; 

5. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan universitas 

mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi 

pimpinan fakultas. 

 

B. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 

Tugas dan fungsi Unit Penjaminan Mutu: 

1. Mensosialisasikan Sistem penjaminan mutu (SPM) kepada 

civitas akademik tingkat fakultas; 

2. Memfasilitasi penyusunan dokumen mutu fakultas; 

3. Melakukan MONEV manajemen, pelayanan; 

4. Mengkoordinasikan dengan pimpinan tindak lanjut hasil 

MONEV; 
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5. Mengukur efektifitas/ melakukan evadi Pelaksanaan 

penjaminan mutu; 

6. melakukan pengukuran kepuasan lulusan, pengguna 

lulusan dan stakeholder; 

7. Menfasilitasi Audit  mutu internal (PPEPP ) dan RTM 

(Rapat Tinjauan Manjemen); 

8. Berkoordinasi dengan dekan; 

9. Menyediakan data based akreditasi. 

 

C. Unit Etik 

Unit etik di FKIK di bagi menjadi 2 yaitu Komisi Etik 

Penelitian Kesehatan dan Komisi etik Profesi 

 

Komisi Etik Penelitian Kesehatan 

Tugas dan Fungsi KEPK: 

1. Melaksanakan kajian etik penelitian kesehatan terhadap 

protokol penelitian kesehatan sesuai arahan Ketua Komisi 

Etik; 

2. Menjaga kerahasiaan protocol penelitian kesehatan yang 

dikaji; 

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 

penelitian kesehatan yang telah memperoleh persetujuan 

etik; 

4. meningkatkan kompetensi dosen dan mhs dalam etik 

penelitian Kesehatan. 

 

Komisi Etik Profesi  

1. Melakukan sosialisasi kode etik profesi  
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2. Menyelesaiakn permasalahan apabila terjadi pelanggaran 

etik 

3. Membina dosen , karyawan, mahasiswa yang melakukan 

pelanggaran etik 

 

D. Unit kesehatan Haji 

Tugas dan fungsi Unit Kesehatan Haji 

1. Mengembangkan pengkajian dan penelitian kesehatan 

haji; 

2. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan kesehatan haji; 

3. Mengembangkan pengabdian masyarakat tentang 

kesehatan haji; 

4. Melakukan Evaluasi dan RTL pengembangan Pendidikan, 

penelitian dan pengabdian berbasis Kesehatan Haji. 

 

E. Unit penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat 

(UPPM) 

Tugas dan Fungsi UPPM adalah: 

1. Membuat Road Map penelitian; 

2. Membuat Road Map Pengabdian Masyarakat; 

3. Membuat data based Penelitian dan pengabdian 

Masyarakat yang telah dilakukan dosen; 

4. Melakukan MONEV Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

setiap tahun; 

5. Membuat laporan MONEV/tahun dan tindak lanjut serta 

melaporkan ke Dekan; 

6. Mengkoordinir kegiatan pengabdian masyarakat tingkat 

fakultas; 



 

26 

 

7. Sosialisasi hibah penelitian; 

8. Menkoordinasikan dengan WD1 dalam verivikasi dan 

validasi pendanaan publikasi dosen; 

9. Meningkatkan ketrampilan dosen dalam online Research 

skill, Journal Writing dan pengembangan penelitian. 

 

F. Unit Integrasi sains dan Islam 

Tugas dan Fungsi: 

1. menyusun buku pedoman integrasi Sains dan Islam; 

2. menyelenggarakan Kegiatan untuk pembinaan integrasi 

Sains dan Islam; 

3. Melakukan MONEV pelaksanaan integrasi sains dan Islam 

(pembelajaran dan apliaksi); 

4. Menciptakan atmosfir akademik yang Islami. 

 

G. Unit humas dan Protokoler 

Tugas dan Fungsi Unit Humas dan protokoler: 

1. mempublikasikan kegiatan Prodi dan Fakultas; 

2. Melakukan promosi FKIK UIN Malang dengan 

memanfaatkan seluruh media sosial; 

3. Menghimpun dan mendokumentasikan kegiatan fakultas 

dan Prodi; 

4. Menerbitkan majalah FKIK; 

5. melakukan pendampingan kunjungan dari institusi lain ke 

FKIK; 

6. Menyampaikan informasi2 akademik baik internal 

maupun eksternal melalui web Fakultas/prodi; 
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7. Melakukan sosialisasi program kerja fakultas dengan 

memanfaatkan media sosial; 

8. Menerbitkan press release kegiatan FKIK UIN Malang yang 

dianggap layak dipublikasi; 

9. Menerbitkan media cetak berupa majalah yang terbit 

setiap semester; 

10. Memasukkan berita tentang kegiatan dilingkungan FKIK 

UIN Malang ke Media Sosial dan Website; 

11. Mencari informasi, mengolah dan mengelola serta 

mensosialisasikannya ke media baik media cetak, media 

sosial maupun media elektronik; 

12. Melayani wartawan dari media massa cetak dan elektronik 

yang ingin memperoleh informasi tentang kegiatan atau 

berita lain dari Fakultas yang layak dipublikasi; 

13. Mengekspos pemikiran-pemikiran para Dosen ke media 

massa (kepakaran) Mengikuti Pameran Pendidikan 

Pengelolaan Kotak Saran; 

14. Memfasilitasi kegiatan keprotokoleran Fakultas dan 

Jurusan (wisuda, sumpah, yudisium, upacara, apel besar, 

acara resmi, penyambutan tamu penting, pelantikan 

pejabat, dll); 

15. Menyiapkan sarana prasarana yang berhubungan dengan 

kegiatan keprotokoleran.
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BAB III 

PROFIL PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI  

 

3.1 Sejarah Pendirian 

UIN Maliki Malang telah menetapkan Rencana Strategis 

(Renstra) Pengembangan Universitas 25 Tahun ke Depan (2006- 

2030). Renstra terbagi dalam  tiga tahapan besar pengembangan. 

Pertama, jangka pendek (2006- 2010) untuk mencapai kemantapan 

kelembagaan (institutional establishment) dan penguatan akademik 

(academic reinforcement). Kedua, jangka menengah (2011 - 2020) 

untuk mencapai posisi universitas agar lebih dikenal dan diakui di 

tingkat regional (regional recognition and reputation); dan Ketiga, 

jangka panjang (2021-2030) untuk mencapai posisi puncak 

universitas, yakni agar lebih dikenal dan diakui di tingkat 

internasional (international recognition and reputation). 

Mengacu pada Renstra Pengembangan UIN Malik Ibrahim 

Malang dalam bidang pengembangan kelembagaan, universitas 

telah menetapkan sasaran utama untuk menyiapkan berdirinya 

program studi-program studi berbasis Ilmu Kesehatan, yang salah 

satunya adalah Program studi Pendidikan Apoteker. Penetapan 

sasaran tersebut didasarkan atas alasan adanya keinginan luhur 

civitas akademika UIN Maliki Malang untuk dapat berperan serta 

dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat melalui sistem 

pendidikan ilmu kesehatan dan pemberian pelayanan kesehatan 

yang dikembangkan secara profesional dan Islami.  

Berdasarkan surat rekomendasi Kementrian Pendidikan 

Nasional Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor surat 928/E/T/2012, 

Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan UIN Maliki Malang direkomendasikan pada tanggal 3 Juli 
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2012. Menindaklanjuti surat rekomendasi tersebut, Dirjen 

Pendidikan Islam menerbitkan keputusan izin penyelenggaraan 

Program Studi Farmasi di  UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

dengan Nomor SK : 2753 Tahun 2012 yang ditetapkan pada tanggal 

17 Desember 2012. Berdasarkan surat rekomendasi tersebut, 

Program Studi Sarjana Farmasi diselenggarakan pada 1 Juli 2013 

sesuai tahun ajaran baru.  

Pendidikan Apoteker berada dalam lingkup dunia kesehatan 

yang berkaitan erat dengan produk dan pelayanan produk untuk 

kesehatan. Dalam sejarahnya, pendidikan tinggi farmasi di Indonesia 

dibentuk untuk menghasilkan apoteker sebagai penanggung jawab 

apotek, dengan pesatnya perkembangan ilmu kefarmasian maka 

apoteker, telah dapat menempati bidang pekerjaan yang makin luas. 

Apotek, rumah sakit, lembaga pemerintahan, perguruan tinggi, 

lembaga penelitian, laboratorium pengujian mutu, laboratorium 

klinis, laboratorium forensik, berbagai jenis industri meliputi 

industri obat, kosmetik-kosmeseutikal, jamu, obat herbal, 

fitofarmaka, nutraseutikal, health food, obat veteriner dan industri 

vaksin, lembaga informasi obat serta badan asuransi kesehatan 

adalah tempat-tempat untuk apoteker melaksanakan pengabdian 

profesi kefarmasian.  

Selain berorientasi kepada produk (product oriented) 

pelayanan kefarmasian saat ini telah mengembangkan ke arah 

pasien (patient oriented) seiring dengan peningkatan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya kesehatan dan pergeseran budaya 

rural menuju urban yang menyebabkan peningkatan dalam 

konsumsi obat terutama obat bebas, kosmetik, kosmeseutikal, 

health food, nutraseutikal dan obat herbal.  
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Secara institusional, Program Studi Farmasi di  UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang akan memberikan tambahan perhatian 

terhadap bidang farmasi komunitas khususnya kesehatan haji, 

farmasi industri khususnya industri herbal terstandar, fitofarmaka 

dan produk halal. Hal ini didasari realita bahwa di masyarakat posisi 

apoteker di bidang farmasi komunitas khusunya dibidang kesehatan 

haji masih kurang dan perlu ditingkatkan. Selain pertimbangan 

tersebut, dewasa ini kesadaran masyarakat untuk lebih 

memperhatikan kehalalan produk yang digunakan juga semakin 

meningkat. Luasnya bahan baku fitofarmaka yang dimiliki oleh 

negara Indonesia juga menambah terbukanya kesempatan untuk 

menggeluti bidang tersebut. 

 

3.2 Visi Misi tujuan Strategi Program Studi Sarjana Farmasi 

 

1. Visi :  

Terwujudnya Program Studi Farmai integratif dalam 

memadukan sains dan Islam yang bereputasi Internasional. 

2. Misi : 

1. Mencetak Sarjana Farmasi yang berkarakter ulul albab; 

2. Menghasilkan Sains Farmasi yang relevan dan budaya 

saing tinggi. 

3. Tujuan : 

1. Memberikan akses pendidikan Farmasi yang lebih luas 

kepada masyarakat; 

2. Menyediakan Sarjana Farmasi untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 
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4. Strategi: 

Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi Kedokteran 

dan Kesehatan secara Integratif yang berkualitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur organisasi Program Studi Sarjana Farmasi 
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3.3 Tugas Dan Fungsi Unit-Unit di Program Studi Farmasi 

A. Unit Kurikulum Farmasi 

1. Melakukan review kurikulum dan memberikan masukan 

terhadap perbaikan kurikulum; 

2. Bekerjasama dengan sekretaris program studi 

mempersiapkan kebutuhan administrasi dalam bidang 

akademik; 

3. Berkordinasi dengan koordinator mata kuliah melakukan 

review terhadap soal ujian tengah semester dan ujian 

akhir semester; 

4. Berkoordinasi dengan kepala departemen dan unit CBT-

OSCE untuk membuat bank soal ujian CBT-OSCE; 

5. Mengkoordinir pelaksanaan ujian pembelajaran; 

6. Mengupayakan peningkatan kemampuan dan skill dosen 

dalam hal pedagogi; 

7. Melakukan monitoring dan evaluasi bidang akademik 

secara berkala, meliputi evaluasi pelaksanaan RPS mata 

kuliah, proses perkuliahan, dan ujian; 

8. Melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada ketua 

program studi. 

B. Unit Tugas Akhir Farmasi 

1. Melakukan pendaftaran, merekap dan menjadwal 

pelaksanaan seminar proposal, seminar hasil dan sidang 

skripsi; 

2. Menentukan pembimbing dan penguji dalam tugas akhir; 
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3. Merekap nilai tugas akhir dan menginput nilai tugas akhir 

ke siakad; 

4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas 

akhir mahasiswa; 

5. Melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada ketua 

program studi. 

C. Unit Karya Ilmiah dan Buku Ajar Farmasi 

1. Berkoordinasi dengan dosen pembimbing untuk 

memberikan pandampingan dan pendampingan kepada 

mahasiswa dalam publikasi penelitian mahasiswa; 

2. Menyediakan alamat-alamat redaksi jurnal yang bisa 

dipilih oleh mahasiswa; 

3. Merekap data publikasi mahasiswa; 

4. Mengkoordinir penulisan dan penerbitan buku ajar bagi 

para dosen; 

5. Merekap buku ajar yang ditulis dan/atau diterbitkan; 

6. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan 

tugasnya; 

7. Melaporkan hasil pekerjaannya secara berkala kepada 

kaprodi. 

D. Unit Objective Structure Clinical Examination-Computer 

Based Test Farmasi 

1. Mengkoordinir pelaksanaan ujian OSCE/CBT; 

2. Membuat jadwal pelaksanaan ujian OSCE/CBT; 
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3. Menentukan pengawas dan penguji dalam ujian CBT-

OSCE; 

4. Berkoordinasi dengan unit kurikulum dalam pembuatan 

bank soal OSCE-CBT; 

5. Memutuskan kelulusan peserta ujian OSCE-CBT; 

6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian 

OSCE-CBT; 

7. Melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada kaprodi. 

E. Unit Praktek Kerja Lapangan Integratif 

1. Mengkoordinir pelaksanaan PKLI; 

2. Mengawal MOU kerja sama dengan institusi-institusi 

tempat PKLI; 

3. Menentukan tempat PKLI; 

4. Menjadwal mahasiswa dan dosen pembimbing PKLI; 

5. Merekap nilai pkli dan mengupload ke siakad; 

6. Mengevaluasi pelaksanaan PKLI dan melaporkannya ke 

kaprodi. 

F. Unit Saudi Fund Development Farmasi 

1. Menyiapkan data-data untuk kepentingan program SFD 

(data dan spesifikasi instrument dan sarana prasarana); 

2. Pendampingan, pengawalan dan pengawasan terhadap 

proyek SFD. 

G. Unit Arsiparis Farmasi 
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1. Mengumpulkan dan mengelola data-data dan arsip prodi 

baik yang terkait pengelolaan prodi maupun yang terkait 

akreditasi, IKU, perkin, dll; 

2. Mengupayakan dan mengoptimalkan penyimpanan data 

secara online sehingga mudah diakses dan aman dari 

kehilangan; 

3. Mengupdate data dan arsip prodi; 

4. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas ketersediaan 

sarana prasarana dan kegiatan dalam laboratorium; 

5. Melaporkan kegiatan sekurang-kurangnya setiap semester 

kepada Ketua Departemen; 

6. Melakukan koordinasi dengan departemen untuk 

pengembangan payung penelitian. 
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3.4 Profil Lulusan 

Profil lulusan Sarjana Farmasi adalah sebagai berikut: 

No PROFIL LULUSAN DESKRIPSI PROFIL LULUSAN 
1. Care Giver  Seorang sarjana farmasi yang mampu memberikan pelayanan kefarmasian dan 

dapat berinteraksi secara profesional  dengan individu maupun masyarakat. 
Sarjana farmasi harus menunjukkan praktek pelayanan kefarmasian yang 
berkualitas tinggi secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan semua 
pihak yang terlibat dalam sistem pelayanan kesehatan termasuk rekan  
farmasi lainnya. 

2. Leader Seorang sarjana farmasi mampu menjadi pemimpin di berbagai bidang dan 
situasi, memiliki sifat kepemimpinan termasuk dapat berempati, mampu 
berkomunikasi, membuat keputusan dan mengelola secara efektif serta 
mampu memimpin di saat  keterbatasan tenaga pelayanan kesehatan, untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

3. Manager Seorang sarjana farmasi yang mampu mengelola semua sumberdaya 
kefarmasian non klinis (manusia, fisik dan  keuangan) dan informasi. 

4. Communicator Seorang sarjana farmasi yang memiliki pengetahuan, percaya diri serta 
mempunyai keterampilan berkomunikasi  yang baik (verbal, nonverbal, 
kemampuan mendengar dan menulis), sehingga dapat menjembatani 
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pelayanan kefarmasian dengan  tenaga kesehatan lain di saat berinteraksi 
antar tenaga kesehatan maupun dengan masyarakat. 

5. Decision maker Seorang sarjana farmasi yang mampu menetapkan/ menentukan keputusan 
terkait pekerjaan kefarmasian. 

6. Teacher Seorang sarjana farmasi yang mampu menjadi pendidik/akademisi/edukator 
bagi pasien, masyarakat, maupun  tenaga kesehatan lainnya terkait ilmu 
farmasi. 

7. Life long learner Seorang sarjana farmasi yang memiliki semangat, konsep, prinsip dan 
komitmen sebagai seorang farmasis  sepanjang waktu dan harus selalu 
mengikuti serta mempelajari sepanjang karir kefarmasiannya. 

8. Personnal & 
Professional 
responsibilities 

Seorang sarjana Farmasis yang mempunyai sikap tanggung jawab dan 
professional  dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. 

9. Researcher Seorang sarjana farmasi yang mampu melakukan penelitian terkait ilmu 
kefarmasian. 
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3.5 Capaian Pembelajaran 

Capaian pembelajaran Sarjana Farmasi adalah sebagai berikut: 

CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) SIKAP DAN TATA NILAI 

KODE CP CAPAIAN PEMBELAJARAN 

A-01 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 

A-02 
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama,moral, dan etika. 

A-03 
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 

A-04 
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme 
serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. 

A-05 
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 
pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

A-06 
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 
lingkungan. 

A-07 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
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A-08 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 

A-09 
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 
mandiri. 

A-10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) KETERAMPILAN KERJA UMUM 

KODE CP CAPAIAN PEMBELAJARAN 
B-01 Mampu mengembangan kepribadian dan sikap. 
B-02 Mampu menguasai keterampilan berbahasa Indonesia, bahasa arab dan bahasa inggris. 

B-03 
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 
dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

B-04 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 

B-05 

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 
solusi, gagasan, atau rancangan. 

B-06 
Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan 
tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 



 

41 

 

B-07 
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 
bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 

B-08 
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 
sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 

B-09 
Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 
supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja 
yang berada di bawah tanggungjawabnya. 

B-10 
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah 
tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 

B-11 
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data 
untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) KETERAMPILAN KERJA KHUSUS 

KODE CP CAPAIAN PEMBELAJARAN 

C-01 
Health Promotion: Mengidentifikasi kebutuhan dan merancang upaya preventif dan 
promotif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

C-02 
Medicines Information and Advise: Menelusuri dan menyediakan informasi sediaan farmasi 
dan alat kesehatan dengan tepat, akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
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C-03 
 Assesment of Medicines: Memahami prinsip penilaian dan pemilihan obat dan sediaan 
farmasi lainnya secara rasional berdasarkan pedoman, pertimbangan ilmiah, dan berbasis 
bukti.  

C-04 
Compounding Medicines: Mengaplikasikan prinsip penyiapan (coumponding) sediaan 
farmasi sesuai pedoman;       

C-05 
 Dispensing Medicines: Mengaplikasikan prinsip penyerahan (dispensing) sediaan farmasi 
dan alat kesehatan sesuai pedoman;  

C-06 Medicines: Menyiapkan informasi terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan kepada pasien. 

C-07 
Monitor Medicines: Memahami prinsip pemantauan terapi obat dan sediaan farmasi lainnya 
untuk memastikan keamanan penggunaannya;  

C-08 
Patient Consultation and Diagnosis : Merancang tahap-tahap konsultasi dan konseling 
sediaan farmasi sesuai kebutuhan dan pemahaman pasien.  

C-09 Budget and Reimbursement: Memahami prinsip pengelolaan keuangan. 
C-10 Human Resources Management: Memahami prinsip pengelolaan SDM;  
C-11 Improvement Service: Merancang upaya peningkatan kualitas dan kuantitas layanan. 

C-12 
Procurement: Memahami prinsip perencanaan,pengadaan, dan penerimaan bahan baku, 
sediaan farmasi & alat kesehatan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien.   

C-13 
Supply Chain and Management: Memahami prinsip penyimpanan, penyaluran, penarikan, 
dan pemusnahan bahan baku, sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai ketentuan secara 
efektif dan efisien. 
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C-14 Workplace Management: Memahami prinsip pengelolaan tempat kerja.  

C-15 
 Communication Skills: Merancang teknik berkomunikasi secara verbal maupun non verbal 
untuk membangun hubungan interpersonal dengan pasien dan tenaga kesehatan. 

C-16 
Continuing Professional Development: Mengidentifikasi kebutuhan untuk melakukan 
evaluasi dalam upaya pengembangan diri secara berkelanjutan untuk meningkatkan 
praktek kefarmasian 

C-17 
Professional, ethical and Legal Practice: Memahami prinsip praktek kefarmasian secara 
professional, legal, dan etik untuk menjamin keamanan individu, komunitas, dan 
masyarakat. 

C-18 
Quality Assurance and Research in the Workplace: Memahami prinsip penjaminan mutu dan 
riset di tempat kerja. 

C-19 Self-Management: Memahami prinsip managemen diri.  

C-20 Drugs Formulation and Production: Melakukan formulasi dan produksi sediaan farmasi.  
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BAB IV 

PERATURAN AKADEMIK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 
PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI 

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 

 

Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang No. 

2112/FKIK/PP.009/10/2019 oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan dekan ini yang dimaksud dengan: 

1. Universitas adalah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

2. Rektor adalah pemimpin sebagai penanggung jawab utama UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

3. Dekan adalah pemimpin sebagai penanggung jawab utama Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

4. Fakultas adalah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang. 

5. Dosen adalah tenaga pendidik di lingkungan Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

7. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 

paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester 

dan ujian akhir semester.  

8. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan 

pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk 
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menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman 

belajar, dan beban penyelenggaraan program. 

9. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses 

Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a. 

kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; 

kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per 

semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per 

semester.  

10. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses 

pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, 

praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau 

pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, 

wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus 

tujuh puluh) menit per minggu per semester.  

11. Blok adalah satuan kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan 

beberapa bidang keilmuan terkait dalam kurun waktu tertentu 

dengan beban SKS tertentu. 

12. Pendekatan SPICES adalah student-centered, problem-based, integrated, 

community-based, elective/early clinical exposure, systematic.  

13. Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) adalah kurikulum yang disusun 

berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang dapat 

mengantarkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi utama, 

kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya. 

14. Standar kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan minimal 

yang harus dimiliki lulusan untuk melakukan suatu tugas/pekerjaan 

yang meliputi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan sesuai dengan 

pekerjaan yang dipersyaratkan. 

15. Penilaian hasil belajar adalah penilaian terhadap penguasaan 

kompetensi. 
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16. Skor adalah angka hasil pengukuran/pengujian, yang menunjukkan 

tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu uji kompetensi. 

17. Nilai adalah keputusan yang diambil berdasarkan skor hasil 

pengukuran, yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa 

dengan menggunakan aturan tertentu dan bersifat kualitatif yakni 

huruf A, B, C, D, dan E. 

18. Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah tingkat keberhasilan 

mahasiswa dalam suatu satuan waktu tertentu yang merupakan rata-

rata tertimbang dari capaian indeks prestasi (IP) dikalikan bobot 

kredit masing-masing dibagi keseluruhan (total) kredit yang ditempuh 

pada satuan waktu tertentu tersebut. 

19. Pembimbing akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk oleh dekan 

dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik. 

 

TUJUAN 

Pasal 2 

Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan mahasiswa untuk 

menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan kompetensi 

akademik dalam menerapkan, mengembangkan dan/ atau memperkaya 

khasanah ilmu, teknologi dan/atau seni, serta menyebarluaskan dan 

mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan 

masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 

 

PROGRAM DAN ARAH PENDIDIKAN 

Pasal 3 

Pendidikan Akademik 

(1) Pendidikan akademik dilaksanakan pada tahap Sarjana Farmasi. 

(2) Tahap Sarjana Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai 

berikut:  
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a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang 

keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, 

menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada 

di dalam kawasan keahliannya. 

b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 

dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan 

produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan 

perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama. 

c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri 

berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan 

bersama di masyarakat. 

d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan atau seni yang merupakan keahliannya. 

 

 

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA 

Pasal 4 

Tahap Sarjana Farmasi 

Persyaratan untuk dapat mengikuti pendidikan pada tahap Sarjana 

Farmasi, adalah: 

1. Lulus Sekolah Menengah Umum, Madrasah Aliyah dari jurusan Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) atau setara (SMK Kesehatan). 

2. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa sesuai peraturan Universitas. 

3. Lulus tes kesehatan yang meliputi tes jasmani, rohani, dan 

laboratorium, dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Sehat jasmani, tidak cacat pada organ gerak, tidak buta warna baik 

total maupun sebagian, tidak tuli, tidak terlibat NAPZA. 

b. Sehat rohani dan tidak memiliki bakat penyakit psikosa. 

4. Bagi warga negara asing sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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KURIKULUM 

Pasal 5 

Struktur Kurikulum 

(1) Program Studi Sarjana Farmasi menggunakan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi dengan pendekatan SPICES (Student Centered, Problem 

Based, Integrated, Community Based, Elective/Early Clinical Exposure 

and Systematic).  

(2) Kurikulum terdiri atas muatan yang disusun berdasarkan Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 2020 dan Pedoman Asosiasi 

Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI). Prosentase sebesar 

80% muatan keahlian Program Studi dan 20% muatan umum 

Universitas dan kekhasan Fakultas yang terdiri dari muatan kesehatan 

haji, muatan keislaman dan penguasaan bahasa asing. 

(3) Struktur kurikulum terdiri dari 2 tahap yaitu tahap Sarjana Farmasi 

yang ditempuh selama 8 semester dengan gelar Sarjana Farmasi 

(S.Farm). 

Pasal 6 

Bidang Ilmu Sarjana Farmasi 

(1) Ilmu Kefarmasian (Pharmaceutical Sciences) yang meliputi kimia 

medisinal, farmakologi, farmakognosi dan alternatif dan terapi 

komplemen, toksikologi, bioanalisis/kimia klinik, 

farmasetik/biofarmasetik, farmakokinetik/farmakokinetik klinik, 

farmakogenomik/genetika, extemporaneous compounding/ parenteral 

/enteral 

(2) Ilmu Farmasi Sosial, Perilaku, Administratif (Social, Behavioral, 

Administrative Pharmacy Sciences) yang meliputi sistem penghantaran 

pelayanan kesehatan (health care delivery system), 

farmakoepidemiologi, farmakoekonomi, manajemen praktek, hukum 

dan urusan peraturan farmasi, sejarah farmasi, etika, komunikasi 

profesional, aspek sosial dan perilaku pada praktek 



 

49 

 

(3) Ilmu Biomedik dan Farmasi Klinis (Biomedical and Clinical Sciences) 

meliputi anatomi & fisiologi, patologi/patofisiologi, mikrobiologi, 

imunologi, biokimia/bioteknologi, biologi molekuler / genetika, 

biostatistik, sistem penyerahan dan pendistribusian obat, informasi 

obat, keamanan obat, evaluasi literatur dan desain penelitian, 

penilaian laboratorium pasien, farmakoterapi - pedoman praktik dan 

uji klinik, farmakoterapi - promosi kesehatan/ pencegahan penyakit, 

farmakoterapi – asuhan kefarmasian, apoteker sebagai penyedia 

layanan untuk populasi khusus, praktek kefarmasian dan apoteker 

sebagai penyedia pelayanan 

 

Pasal 7 

Penyusunan Kurikulum 

(1) Penyusunan kurikulum dilakukan oleh Unit Kurikulum Program Studi 

Farmasi.  

(2) Unit Kurikulum Program Studi Farmasi memiliki tugas untuk 

menyusun, melaksanakan, melakukan monitoring dan evaluasi serta 

mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi. 

(3) Unit Kurikulum Program Studi Farmasi bertanggungjawab kepada 

Ketua Program Studi Farmasi. 

 

Pasal 8 

Evaluasi Perubahan Kurikulum 

(1) Evaluasi kurikulum dilakukan setiap semester oleh Unit Kurikulum 

Program Studi Farmasi. 

(2) Perubahan kurikulum dapat dilakukan maksimal setelah 4 tahun 

kurikulum berjalan. 

(3) Perubahan kurikulum dilakukan setelah melalui kajian yang mendalam 

oleh Unit Kurikulum Program Studi Farmasi berdasarkan tuntutan 

perundang-undangan, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan 
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Teknologi, kebutuhan stakeholder dan atas persetujuan pimpinan 

institusi. 

Pasal 9 

Kegiatan Pembelajaran Tahap Sarjana Farmasi 

(1) Matakuliah pada tahap Sarjana Farmasi terdiri dari mata kuliah blok 

untuk muatan keahlian Program Studi dan mata kuliah non blok untuk 

muatan umum Universitas dan kekhasan Fakultas. 

(2) Dalam tahap Pendidikan Sarjana, mahasiswa menempuh 25 blok mulai 

dari semester 1 sampai semester 7 dalam kurun waktu 3,5 tahun 

dengan beban pembelajaran 2-6 sks untuk setiap blok. 

(3) Rancangan kegiatan pembelajaran dalam blok dituangkan dalam buku 

pegangan yang dinamakan modul pembelajaran blok. 

(4) Agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam blok terkoordinir 

dengan baik, maka Ketua Program Studi menunjuk Koordinator Blok.  

(5) Kegiatan pembelajaran dalam blok terdiri dari tutorial (TBL), kuliah 

penunjang, tugas terstruktur dan praktikum. 

 

Pasal 10 

TBL (Team Based Learning) 

(1) TBL (Team Based Learning) dilaksanakan pada tahap sarjana farmasi 

(2) TBL (Team Based Learning) adalah Bentuk inovatif dari pembelajaran 

kolaboratif dengan kegiatan yang berjenjang mulai dari aktivitas 

individu hingga aktivitas kelompok, bertujuan untuk menciptakan 

akuntabilitas atau tanggung jawab individu untuk mempersiapkan 

diri dalam proses pembelajaran dikelas dan berkontribusi dalam 

diskusi kelompok, serta dilengkapi dengan mekanisme umpan balik 

yang diberikan segera untuk meningkatkan motivasi belajar. 

(3) Setiap kelompok TBL terdiri 5-6 mahasiswa, yang dituntut untuk 

terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 
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(4) Setiap mahasiswa diwajibkan belajar aktif sebelum pelaksanaan TBL 

sesuai dengan tujuan pembelajaran (learning outcomes) pada tema 

TBL yang telah diberikan. 

(5) Pada pembelajaran TBL ini dibagi menjadi beberapa tahap yaitu: 

a.  Pre-Class: Mahasiswa mengetahui tema mingguan dan tujuan 

pembelajaran pada minggu tersebut kemudian mempersiapkan 

materi secara individu (belajar mandiri) sebelum pelaksanaan TBL. 

b. Preparation: Persiapan pada waktu pelaksanaan TBL yaitu 

mahasiswa dipersilahkan untuk mereview materi yang dipelajari 

secara mandiri selama 10 menit. 

c. Readiness Assurance (90 menit) 

− iRAT (Individual Readiness Assurance Test) = tes kesiapan 

individu =20 menit 

− tRAT (Team Readiness Assurance Test) = tes kesiapan 

kelompok = 30 menit 

− Written Appeals and Instructor Feedback = membandingkan 

jawaban disertai penjelasan dan diklarifikasi oleh 

instruktur = 40 menit 

d. Istirahat 

e. AE (Application Exercise) = Aplikasi konsep pembelajaran melalui 

scenario kasus yang diselesaikan oleh masing-masing tim dengan 

alokasi waktu 2 x 50 menit: 

− Minimal 5 kasus (@ 10 menit) 

− Written Appeals and Instructor Feedback = membandingkan 

jawaban disertai penjelasan dan diklarifikasi oleh 

instruktur = 50 menit 

Pasal 11 

Praktikum 

(1) Praktikum adalah kegiatan akademik terstruktur untuk meningkatkan 

pemahaman maupun keterampilan mahasiswa mengenai suatu teori. 
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(2) Praktikum dilaksanakan di Laboratorium farmasi di bawah bimbingan 

dosen/instruktur. 

(3) Praktikum lapangan dilaksanakan diluar gedung farmasi baik di 

masyarakat ataupun instansi yang telah ditentukan. 

 

Pasal 12 

Kuliah Penunjang Blok 

Kuliah penunjang blok atau Kuliah tamu adalah kegiatan akademik 

terstruktur dalam bentuk kuliah dalam blok dengan narasumber sesuai 

bidang ilmu terkait untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

 

BEBAN STUDI MAHASISWA 

Pasal 13 

Tahap Sarjana Farmasi 

(1) Beban studi mahasiswa pada tahap Sarjana Farmasi adalah 146 SKS. 

(2) Nilai 1 sks pada tiap kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Kuliah dan tutorial terdiri dari kegiatan tatap muka 50 menit, 

kegiatan penugasan terstruktur 60 menit, dan kegiatan mandiri 60 

menit per minggu per semester. 

b. Praktikum, baik praktikum di laboratorium terdiri dari 170 menit 

per minggu per semester. 

 

RENCANA STUDI 

Pasal 14 

Tahap Sarjana Farmasi 

(1) Rencana studi mahasiswa tahap sarjana farmasi berupa mata kuliah 

blok dan mata kuliah non blok yang ditawarkan berupa paket yang 

harus ditempuh mahasiswa dan terprogram dalam Kartu Rencana 

Studi (KRS) di SIAKAD. 



 

53 

 

(2) Perubahan komposisi paket oleh seorang mahasiswa dalam KRS 

hanya diijinkan dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik 

dan diketahui oleh Ketua Program Studi. Mata kuliah yang diambil 

harus disesuaikan dengan jadwal tiap semester yang sudah 

ditetapkan. 

(3) Pimpinan Program Studi dapat mengambil kebijakan khusus dalam 

pengambilan jumlah blok dan mata kuliah non blok demi kepentingan 

kemajuan mahasiswa. 

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA 

Pasal 15 

Tahap Sarjana Farmasi 

(1) Penilaian hasil belajar dilakukan dengan menggunakan Penilaian 

Acuan Patokan (PAP) yang didasarkan pada tujuan pembelajaran dan 

pencapaian kompetensi sesuai dengan Pedoman APTFI. 

(2) Kriteria kelulusan merupakan hasil dari proses pembelajaran dan 

pencapaian kompetensi. 

(3) Penilaian terhadap proses pembelajaran dilakukan melalui:  

a. Penilaian formatif dengan memberikan feedback terhadap proses 

pembelajaran.  

b. Penilaian sumatif dengan memberikan feedback terhadap hasil 

belajar atau pencapaian kompetensi yang akan dikonversi menjadi 

nilai akhir. 

(4) Konversi penilaian akhir berdasarkan hasil penilaian formatif dan 

sumatif.  

 

Pasal 16 

Ujian pada Tahap Sarjana Farmasi 

(1) Ujian dikelompokkan menjadi ujian akhir blok, ujian mata kuliah non 

blok, ujian proposal, ujian komprehensif dan ujian skripsi. 
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(2) Ujian akhir blok adalah ujian yang diselenggarakan pada minggu 

terakhir blok berjalan meliputi materi kuliah dan tutorial blok serta 

materi praktikum. 

(3) Ujian mata kuliah non blok adalah ujian untuk mata kuliah non blok 

yang diselenggarakan pada tengah dan akhir semester. 

(4) Mahasiswa yang belum mencapai nilai minimum lulus kuliah blok dan 

non blok, dapat diberikan ujian ulang (remidi) maksimal 2 kali. 

(5) Ujian Proposal adalah ujian yang dilaksanakan setelah menyelesaikan 

naskah proposal dan mendapatkan persetujuan dari Dosen 

Pembimbing. 

(6) Ujian Komprehensif adalah ujian yang dilaksanakan setelah 

menyelesaikan seluruh mata kuliah pada tahap Sarjana Farmasi dan 

dilaksanakan di Semester VII. 

(7) Ujian Skripsi adalah ujian yang dilaksanakan setelah menyelesaikan 

penelitian dan seminar hasil serta mendapatkan persetujuan dari 

Dosen Pembimbing.  

 

Pasal 17 

Nilai 

(1) Skor penilaian ujian diberikan dengan skala 1-100. 

(2) Untuk keperluan perbandingan tingkat penguasaan kompetensi antar 

mahasiswa, diperlukan tingkatan (grade) nilai yang diperoleh dari 

hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut: 

Konversi Nilai Mata Kuliah Blok dan Non Blok 

Nilai Huruf Nilai Bobot Rentang Nilai 

A 4.00 85-100 

B+ 3.50 75-84 

B 3.00 70-74 

C+ 2.50 65-69 

C 2.00 60-64 
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D 1.00 50-59 

E 0 < 50 

 

(3) Nilai minimum lulus mata kuliah blok dan non blok adalah 60 atau C.  

(4) Apabila mahasiswa memiliki nilai Ujian Blok <80, mahasiswa 

diwajibkan mengikuti ujian ulang (remidi) namun nilai maksimal 

yaitu 80. 

BAB IX 

PENILAIAN STUDI 

Pasal 18 

Indeks Prestasi 

(1) Indeks Prestasi rata-rata adalah tingkat keberhasilan mahasiswa 

dalam suatu kurun waktu tertentu sebelum menyelesaikan seluruh 

program pembelajaran yang merupakan rata-rata tertimbang. 

Penghitungan indeks prestasi rata-rata adalah nilai mata kuliah blok/ 

mata kuliah non blok dikalikan bobot kredit masing-masing dibagi 

keseluruhan jumlah SKS yang ditempuh. 

(2) IPK adalah tingkat keberhasilan mahasiswa pada akhir keseluruhan 

program pembelajaran yang merupakan rata-rata tertimbang dari 

seluruh nilai mata kuliah blok/ mata kuliah non blok yang ditempuh. 

Pasal 19 

Penilaian Keberhasilan Studi Tahap Sarjana Farmasi 

Penilaian keberhasilan studi pada tahap sarjana farmasi sebagai berikut: 

(1) Penilaian tiap akhir semester 

Penilaian pada tiap akhir semester dilakukan oleh Dosen Pembimbing 

Akademik (DPA) terhadap keberhasilan studi pada semester yang 

bersangkutan untuk menggali kesulitan belajar dan memberi 

masukan pada mahasiswa. 

(2) Penilaian keberhasilan studi akhir tahun pertama 
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a. Pada akhir tahun pertama (semester II), dilakukan evaluasi 

pertama terhadap keberhasilan studi. 

b. Mahasiswa diwajibkan memiliki IPK minimal 2,5. 

c. Apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka 

akan mendapat Surat Teguran dari Fakultas dan diwajibkan 

mengikuti Bimbingan Konseling.  

(3) Penilaian keberhasilan studi akhir tahun kedua 

a. Pada akhir tahun kedua (semester IV), dilakukan evaluasi kedua 

terhadap keberhasilan studi. 

b. Mahasiswa diwajibkan memiliki IPK minimal 2,75. 

c. Apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka 

diwajibkan untuk pindah ke Program Studi lain di lingkungan 

Universitas atau mengundurkan diri.  

(4) Mahasiswa yang dalam kurun waktu 7 tahun (14 semester) belum 

menyelesaikan seluruh beban SKS atau belum memenuhi persyaratan 

lulus tahap Sarjana Farmasi, akan dilakukan pemberhentian studi 

(drop out). 

 

Pasal 20 

Persyaratan Lulus Tahap Sarjana Farmasi 

Persyaratan lulus tahap Sarjana Farmasi adalah sebagai berikut: 

(1) Telah menempuh 146 SKS 

(2) IPK minimal 2,75 

(3) Tidak ada nilai D dan E  

(4) Telah lulus Ujian Skripsi 

(5) Memiliki sertifikat TOEFL dengan skor minimal 450 yang dikeluarkan 

oleh Pusat Pengembangan Bahasa. 

(6) Memiliki sertifikat TOAFL yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan 

Bahasa. 

(7) Lulus Ujian Ujian Komprehensif. 



 

57 

 

BAB X 

PREDIKAT KELULUSAN 

Pasal 21 

Tahap Sarjana Farmasi 

Mahasiswa yang telah lulus tahap Sarjana Farmasi akan diberikan predikat 

kelulusan dengan ketentuan: 

(1) IP 3,51 – 4,00 : Lulus dengan Pujian (Cumlaude), dengan masa 

studi tidak lebih dari 8 semester efektif. 

(2) IP 3,01 – 3,50 : Lulus dengan sangat memuaskan, dengan masa 

studi tidak lebih dari 8 semester efektif. 

(3) IP 2,75 – 3,00 : Lulus dengan memuaskan atau tidak memenuhi 

persyaratan diatas. 

 

CUTI STUDI 

Pasal 22 

Tahap Sarjana Farmasi 

(1) Mahasiswa cuti studi pada tahap Sarjana Farmasi adalah mahasiswa 

yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum program studi 

selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seijin 

rektor atas usulan dari dekan. 

(2) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan 

dalam perhitungan penyelesaian batas waktu studi. 

(3) Mahasiswa hanya diperkenankan mengambil cuti paling lama 2 

semester. 

(4) Permohonan cuti hanya boleh diajukan setelah mahasiswa menempuh 

kuliah paling sedikit 2 semester. 

(5) Mahasiswa cuti tidak diwajibkan membayar biaya pendidikan 

semester yang bersangkutan. 



 

58 

 

(6) Mahasiswa yang aktif kembali, diberi kesempatan merencanakan 

studinya sesuai mata kuliah paket yang dipasarkan pada semester 

tersebut. 

(7) Petunjuk teknis pelaksanaan cuti studi mengikuti ketentuan 

universitas. 

 

TIDAK AKTIF STUDI 

Pasal 23 

(1) Mahasiswa tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti 

mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan cuti studi dan 

dinyatakan sebagai mahasiswa yang mengambil kredit 0 (nol), dan 

wajib membayar biaya pendidikan. 

(2) Batas waktu tidak aktif studi untuk mahasiswa tahap Sarjana Farmasi 

adalah paling lama 2 semester, sedangkan untuk mahasiswa tahap 

Profesi Apoteker adalah paling lama 1 semester. 

(3) Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik dalam batas waktu 

yang tidak melebihi ketentuan dalam ayat (2), diperkenankan 

mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian 

kelayakan sesuai dengan peraturan fakultas yang bersangkutan, 

dengan catatan bahwa batas waktu studi tetap mengikuti ketentuan. 

(4) Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak semester 

1 (satu) tidak melakukan kegiatan akademik.  

(5) Mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik lebih dari 

batas waktu dalam ayat (2), tidak diperkenankan mengikuti kegiatan 

akademik kembali dan dinyatakan keluar (berhenti) dari statusnya 

sebagai mahasiswa. 

MUTASI 

Pasal 24 

(1) Mahasiswa farmasi yang oleh karena suatu sebab tidak dapat 

meneruskan pendidikan pada Program Studi Sarjana Farmasi 
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diperkenankan mengajukan pindah/ mutasi ke Program Studi lain 

yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas persetujuan 

Dekan. 

(2) Mutasi diajukan pada tahap Sarjana Farmasi setelah menempuh 2 

semester. 

(3) Mutasi tidak diperbolehkan pada tahap Profesi Apoteker. 

(4) Program Studi Sarjana Farmasi tidak diperkenankan menerima 

mahasiswa mutasi dari Program Studi lain yang ada di UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang. 

(5) Petunjuk teknis pelaksanaan mutasi mengikuti ketentuan universitas. 

 

YUDISIUM DAN WISUDA  

Pasal 25 

(1) Yudisium merupakan prasyarat mahasiswa mengikuti wisuda.  

(2) Pernyataan kelulusan yudisium dituangkan dalam Surat Keputusan 

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 

(3) Wisuda diselenggarakan pada tahap Sarjana Farmasi 

(4) Wisuda diselenggarakan bersamaan dengan wisuda Universitas dalam 

Sidang Senat Terbuka Universitas. 

 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 26 

(1) Peraturan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut yang belum diatur dalam peraturan ini akan 

diatur dalam peraturan tersendiri. 

(3) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 

peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 
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    Ditetapkan di : Malang 

    Pada tanggal : 16 Juli 2020 

 Dekan, 

 

 

        Yuyun Yueniwati P.W. 

 

Salinan peraturan ini disampaikan kepada Yth.: 

a. Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

b. Wakil dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

c. Wakil dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

d. Ketua Program Studi Sarjana Farmasi  
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BAB V 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI  

 

5.1 Kurikulum Berbasis Kompetensi 

Kurikulum yang dipakai di Jurusan Farmasi Universitas Islam Negeri 

(UIN) Maulana Malik Ibrahim adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK) yang disusun dengan mengacu pada kurikulum inti Pendidikan 

Tinggi Farmasi Indonesia yang diintegrasikan dengan  kurikulum yang 

menjadi ciri khas dan keunggulan UIN Maliki Malang. Landasan 

penyusunan kurikulum jurusan Farmasi adalah: 

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 045/U/2002, 

tentang Kurikulum berbasis Kompetensi; 

2. Keputusan Badan Pimpinan Pusat Ikatan sarjana Farmasi Indonesia 

Nomor 031008/BPPI/SK.016, tentang Pengesahan Standar 

Kompetensi Farmasis Indonesia, tanggal 08 Oktober 2003; 

3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1027/MENKES/SK/IX/2004, tentang Pengesahan Standar Pelayanan 

Kefarmasian di Apotek, tanggal 15 September 2004; 

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1197/MENKES/SK/X/2004, tentang Pengesahan Standar Pelayanan 

Farmasi di Rumah sakit, Oktober 2004; 

5. Keputusan majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia 

Nomor:040/APTFI?MA/2003 tentang Kompetensi Lulusan, 

Kurikulum Inti, Kisi-kisi materi kuliah dan praktikum Program 

Sarjana Farmasi 

6. Buku Pedoman Akademik universitas (UIN Maulana Malik Ibrahim ) 

 

Kurikulum Berbasis Kompetensi jurusan farmasi UIN Maliki 

Malang merupakan Dokumen formal dan terorganisasi terkait dengan 

penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar yang bertujuan menyiapkan 
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kompetensi yang dibutuhkan lulusan untuk dapat dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat. Kurikulum Berbasis Kompetensi dirancang dengan 

peningkatan sainteknologi kefarmasian yang kuat dan unggul serta 

pembekalan implementasi pada konsep asuhan kefarmasian 

(Pharmaceutical Care) melalui pendekatan terintegrasi dengan nilai-nilai 

islam. 

 

5.2 Metode Pembelajaran 

5.5.1 Sistem Perkuliahan Konvensional 

Kegiatan Pembelajaran sistem perkuliahan konvensional terdiri 

dari kuliah, praktikum, dan problem based learning dalam mata kuliah, 

tugas terstruktur.  

 

5.5.2 Sistem Perkuliahan Blok  

1. Kuliah Penunjang Blok 

Kuliah penunjang blok adalah proses belajar mengajar yang 

terstruktur dan terjadwal dipimpin oleh seorang dosen 100 menit/ tatap 

muka. Fungsi dari kuliah penujang blok adalah penstrukturan materi, 

penjelasan subjek yang dirasa sulit, memberikan pandangan ilmu 

multidisiplin, mengintegrasikan pengetahuan yang semuanya disesuaikan 

dengan tujuan pembelajaran blok.  

 

2. Team Based Learning (TBL) 

 TBL merupakan Bentuk inovatif dari pembelajaran kolaboratif 

dengan kegiatan yang berjenjang mulai dari aktivitas individu hingga 

aktivitas kelompok, bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas atau 

tanggung jawab individu untuk mempersiapkan diri dalam proses 

pembelajaran dikelas dan berkontribusi dalam diskusi kelompok, serta 

dilengkapi dengan mekanisme umpan balik yang diberikan segera untuk 

meningkatkan motivasi belajar. Metode pembelajaran aktif dan strategi 



 

63 

 

instruksional ini menggunakan kelompok-kelompok kecil yang 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan 

konsep pengetahuan melalui aktivitas berjenjang mulai dari aktivitas 

individu, diskusi kelompok dan adanya umpan balik langsung (immediate 

feedback). Pada pembelajaran TBL ini tiap kelas akan dibagi menjadi 

kelompok-kelompok kecil, satu kelompok  terdiri dari 5 mahasiswa. Setiap 

mahasiswa diwajibkan belajar aktif sebelum pelaksanaan TBL sesuai 

dengan tujuan pembelajaran (learning outcomes) pada tema yang TBL yang 

telah diberikan. 

Pada pembelajaran TBL ini dibagi menjadi beberapa tahap yaitu: 

 

 

1. Pre-Class : Mahasiswa mengetahui tema mingguan dan tujuan 

pembelajaran pada minggu tersebut kemudian mempersiapkan materi 

secara individu (belajar mandiri) sebelum pelaksanaan TBL. 

2.  Preparation: Persiapan pada waktu pelaksanaan TBL yaitu mahasiswa 

dipersilahkan untuk mereview materi yang dipelajari secara mandiri 

selama 10 menit. 

3.  Readiness Assurance (90 menit) 

– iRAT (Individual Readiness Assurance Test) = tes kesiapan 

individu =20 menit 
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– tRAT (Team Readiness Assurance Test) = tes kesiapan 

kelompok = 30 menit 

– Written Appeals and Instructor Feedback = membandingkan 

jawaban disertai penjelasan dan diklarifikasi oleh 

instruktur = 40 menit 

• Istirahat 

• tAPP (team application) = Aplikasi konsep pembelajaran melalui 

scenario kasus yang diselesaikan oleh masing-masing tim dengan 

alokasi waktu 2 x 50 menit: 

– 50 kasus (@ 10 menit) 

– Written Appeals and Instructor Feedback = membandingkan 

jawaban disertai penjelasan dan diklarifikasi oleh 

instruktur = 50 menit 

3. Praktikum 

 Praktikum adalah kegiatan belajar mengajar dengan cara tatap muka 

antara dosen dan mahasiswa yang menekankan pada aspek psikomotorik 

(keterampilan), kognitif (pengetahuan) dan afektif (sikap) dengan 

menggunakan peralatan didalam laboratorium atau rumah sakit yang 

terjadwal. Selain dosen ada peran laboran yaitu tenaga fungsional yang 

berdasarkan persyaratan pendidikan dan keahliannya memfasilitasi dosen 

dalam kegiatan praktikum. Penentuan tujuan pembelajaran praktikum 

merupakan cabang-cabang dari tujuan pembelajaran blok yang 

dimanifestasikan dalam bentuk topik praktikum.  

 Instrumen kegiatan praktikum terdiri dari buku petunjuk praktikum 

dan laporan kegiatan praktikum. Pelaksanaan praktikum terdiri dari dua 

sesi. Sesi pertama dimulai dengan kegiatan asistensi (pretest) oleh dosen 

diikuti dengan penjelasan mengenai topik terkait dan dilanjutkan dengan 

kegiatan praktikum. Sesi kedua praktikum adalah evaluasi praktikum. 

Tujuan utama praktikum pada strategi SCL (student center learning) adalah 

mendukung proses belajar lewat ilustrasi dan aplikasi praktek terhadap 
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apa yang mahasiswa pelajari dari diskusi, belajar mandiri, dan kuliah. 

Alasan lain adalah agar mahasiswa terstimulasi belajarnya lewat 

penemuan sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar. 

 

4. Tugas Terstruktur  

Tugas terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan 

untuk mengasah, keterampilan mahasiswa dalam menyusun suatu karya 

ilmiah. Bentuk karya ilmiah bisa berupa literature review, journal reading, 

critical appraisal, pembuatan video. Bentuk tugas terstruktur ditentukan 

oleh koordinator blok sebelum blok berjalan. Pembagian kelompok tugas 

terstruktur dilakukan oleh koordinator blok dengan jumlah mahasiswa 

tiap kelompok 5-7 orang. Satu sesi tugas terstruktur terdiri dari dua 

kelompok presentasi. Ketentuan umum tugas terstruktur : 

a. Harus ada sesi konsultasi dengan dosen yang mengampu tugas 

terstruktur  

b. Tema tugas terstruktur harus sesuai dengan tema blok 

c. Tidak dalam rangka mencapai LO 

d. Harus ada bukti tertulis 

 

5. Seminar Ilmiah 

Seminar ilmiah atau kuliah pakar adalah kegiatan pembelajaran 

yang bertujuan untuk memperdalam keilmuan dengan mengundang pakar 

yang expert dalam bidangnya.  
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5.3 Peta Kurikulum 

5.3.1 Peta Kurikulum pada tahap Sarjana Farmasi digambarkan di bawah ini: 

PEMETAAN KURIKULUM S1 PROGRAM STUDI FARMASI 

TAHUN PERTAMA 

SEM

ESTE

R 

Minggu JUMLA

H 

SKS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 

I BLOK 1  

 

 

 

UJIAN 

BLOK 

 

BLOK 2  

 

 

UJIAN 

BLOK 

 

BLOK 3   

  

  

UJIAN 

BLOK 

DAN 

UJIAN 

PKPBA 

 

21 

FARMASI ULUL ALBAB   

(4 SKS: 4 K) 

ILMU BIOMEDIK DASAR  

 (6 SKS: 2K; 2T; 2P) 

APLIKASI KIMIA 

FARMASI I  

(5 SKS: 3K; 1T;1P) 

1. Critical thinking, Learning 

skill, Collaboration, aplikasi 

karakter ulul albab  (2 sks) 

2. Pengantar Farmasi (1 sks) 

3. Adab (1 sks) 

1. Mikrobiologi Farmasi (2 sks) 
2. Biokimia-bioteknologi (2 sks) 
3. Biologi molekuler-genetika (2 

sks) 
 

1. Kimia Dasar (1 sks) 
2. Kimia Fisik (1 sks) 
3. Kimia Organik  
(1 sks) 

4. Kimia Medisinal (2 sks) 

Bahasa Arab I (2 SKS); Pancasila (2 SKS); Bahasa Indonesia I (2 SKS) 

II BLOK 4  

 

 

 

 

BLOK 5  

 

 

 

 

BLOK 6  
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FARMASETIKA  

(6 SKS 1K; 3T; 2P) 

OBAT 

TRADISIONAL I  

(4 SKS 1K; 1T; 

2P) 

APLIKASI KIMIA 

FARMASI II  

(4 SKS: 2K; 1T; 1P) 
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1.  Farmasi Fisik (1 sks) 
2. Bahan dan metode yang digunakan 

untuk persiapan dan penggunaan 
bentuk sediaan (1 sks) 

3. Kepatuhan pada pedoman USP dan 
kebijakan FDA (1 sks) 

4. Pembuatan dan Penyerahan obat 
resep (2 sks) 

5. Persiapan dan Penyerahan alat 
kesehatan (1 sks) 

 

 

 

UJIAN 

BLOK 

1. Botani 
Farmasi 
(Crude 
drugs) 

2. Farmakognosi 
3. Fitokimia 
4. Standar mutu 

obat 
tradisionaL 
(Evaluasi 
kemurnian, 
bioavailabilita
s, keamanan) 

 

UJIAN 

BLOK 

 

1. Analisis Obat dan 
makanan (2 sks) 

2. Analisis Kosmetik (1 
sks) 

3. Analisis Struktur 
Senyawa (1 sks) 

UJIAN 

BLOK 

DAN 

UJIAN 

PKPBA 

 

 

Bahasa Arab II (2 SKS); Kewarganegaraan (2 SKS); Sejarah Peradaban Islam (2 SKS)  

 

 TAHUN KEDUA  

SEM

EST

ER 

MINGGU JUMLAH 

SKS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

III BLOK 7 BLOK 8  

 

 

BLOK 9 BLOK 10  

 

 

 

 

 

22 

OBAT TRADISIONAL II  

(4 SKS 1K; 2T; 1P) 

FARMAKOKINETIKA 

(5 SKS 2K; 2T; 1P) 

TEKNOLOGI FARMASI I 

(5 SKS 1K, 2T, 2P) 

TEKNOLOGI FARMASI 

II 

(5 SKS 2K; 1T; 2P) 
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1. Fitofarmasi, Fitoterapi/terapi 
alternative (1 sks) 

2. Interaksi obat dan herbal (1 
sks) 

3. Produk Suplemen, edukasi 
kerja suplemen (promkes), 
dan regulasi terkait produk 
suplemen (1 sks) 

4. Regulasi obat tradisional (1 
sks) 

 

1. Penghantaran obat 
melalui berbagai 
bentuk sediaan (1 
sks) 

2. Prinsip stabilitas dan 
degradasi obat dalam 
bentuk sediaan (1 
sks) 

3. Farmakokinetika 
dasar dan klinik (3 
sks) 

 

UJIAN 

BLOK 

1. Formulasi sediaan 
solida (2 sks) 

2. Formulasi sediaan 
semisolid dan liquid (2 
sks) 

3. DDS (1 SKS) 

1. Formulasi 
sediaan steril (3 
sks) 

2. Manajemen 
Industri  (2 sks) 

UJIA

N 

BLOK 

Studi Al-Quran dan Al-Hadits (2 SKS); IPE Kesehatan Haji I (1 SKS) 

IV BLOK 11 BLOK 12  

 

 

 

UJIAN 

BLOK 

BLOK 13 BLOK 14 UJIA

N 

BLO

K 

 

19 

 

 

 

 

TEKNOLOGI OBAT 

TRADISIONAL 

(4 SKS 1K; 1T; 2P) 

FARMAKOLOGI DAN 

TOKSIKOLOGI I 

(4 SKS 1K; 2T; 1P) 

FARMAKOLOGI DAN 

TOKSIKOLOGI II 

(4 SKS 1K; 2T; 1P) 

FARMAKOTERAPI I 

(5 SKS: 1K; 3T; 1P) 

1. Sediaan kosmetika Herbal 
(2) 

2. sediaan obat tradisional (1) 
3. Manajemen sediaan 

kosmetik dan obat 
tradisonal (1) 

1. Dasar 
Farmakologi 
Obat (1 sks) 

2. Sistem saraf otonom 
dan sistem saraf 
pusat (1 sks) 

3. Farmakologi obat 
hormone (1 sks)   

1. Farmakologi obat 
kardiovaskular dan 
saluran cerna (1 sks) 

2. Farmakologi obat 
SSP, antihistamin dan 
analgesik (1 sks) 

1. Saluran Nafas (2 
sks) 

2. Saluran Cerna  (2 
sks) 

3. Saluran Kemih (1 
sks) 
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Mekanisme toksisitas 

dan antidotum (1 sks) 

3. Farmakologi antibiotik, 
antimikroba dan 
antihemintik (1 sks) 

4. Toksikologi pada 
berbagai organ, 
makanan dan 
lingkungan (1 sks) 

Fiqih Kesehatan (2 SKS) 

 

TAHUN KETIGA 

SEME

STER 

MINGGU JUM

LAH 

SKS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

V BLOK 15 BLOK 16   

  

  

  

BLOK 17 BLOK 18  23 

 

FARMAKOTERAPI II  

(4 SKS 1K; 3T) 

FARMAKOTERAPI III 

(4 SKS 1K; 3T) 

FARMASI SOSIAL 

DAN EKONOMI 

(4 SKS 2K; 2T; 1P) 

MANAJEMEN 

FARMASI 

(4 SKS 1K; 3T) 
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1. Kardiovaskular (2 
sks) 

2. Hemato-Imunologi 
Integumen (2 sks) 

 

 

 

 

 

1. Endokrin (2 sks) 
2. Sistem Saraf (1 sks) 
3. Muskuloskeletal (1 

sks) 

UJIAN 

BLOK 

1. Aspek praktek 
sosial dan 
perilaku (1 sks) 

2. Farmakoekono
mi (1 sks) 

3. Farmakoepidem
iologi (1 sks) 

4. Health 
Promotion (1 
sks) 

1. Prinsip manajemen 

pada berbagai 

tempat praktik 

farmasi (2 sks) 

2. Sistem manajemen 

keamanan 

penggunaan obat (1 

sks) 

3. Manajemen staf, 

pemasaran dan 

peningkatan layanan 

kesehatan (1 sks) 

UJIAN 

BLOK 

 

 

Tibbun Nabawi (2 SKS); KKM (2 SKS); Mata Kuliah Pilihan (2 SKS); IPE Kesehatan Haji II (1 SKS) 

VI BLOK 19 BLOK 20   

  

  

  

UJIAN 

BLOK 

BLOK 21 BLOK 22 UJIAN 

BLOK 
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FARMASI KLINIK  

(3 SKS 1K; 2T) 

METODOLOGI 

PENELITIAN 

KESEHATAN 

(2 SKS 1K; 1P) 

FARMAKOTERAPI 

IV 

(4 SKS 1K; 3T) 

KOMUNIKASI 

PROFESIONAL  

(4 SKS 1K; 1T; 
2P) 
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1. Medication Dispensing 
& Distribution Systems 
(1 sks) 

2. Drug Information and 
Medication Safety (1 
sks) 

3. Patient Assesment 
Laboratory (1 sks) 

1. Biostatistik (1 Sks) 
2. Literature 

Evaluation & 
Research Design (1 
Sks) 

Proposal Penelitian 

1. Sistem 
Reproduksi (1 
sks) 

2. Telinga, Hidung 
dan 
Tenggorokan (1 
sks) 

3. Infeksi (2 sks) 
 

1.  Teori komunikasi dan 

konseling  (1 sks) 

2. Komunikasi 

organisasi (1 sks) 

3. Konseling pada 

populasi khusus (1 

sks) 

4. Konseling pada 

kondisi sulit (1 sks) 

 

 

  

 
 

Bahasa Inggris (English For Pharmacy and Writing of Article) (2 SKS); Mata Kuliah Pilihan (2 sks); Seminar proposal (2 SKS) 

 

TAHUN KEEMPAT 

SEME

STER 

MINGGU JUMLAH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SKS 

VII BLOK 23 BLOK 24  

 

UJIAN 

BLOK 

BLOK 25  

 

UJIAN 

BLOK 

22 

PELAYANAN 

KEFARMASIAN  

(5 SKS 1K; 2T; 2P) 

SISTEM PELAYANAN 

KESEHATAN  

(3 SKS 1K; 2T) 

INTERNSHIP  

(4 SKS) 
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1. Pelayanan obat 

resep (2 sks) 

2. Pelayanan obat 

non resep (2 sks) 

3. Pelayanan alat 

kesehatan (1 

sks) 

 

1. Health care delivery 

system (1 sks) 

2. Hukum dan urusan 

peraturan farmasi, 

etika (2 sks) 

1. Pembekalan internship (1 sks) 
2. Internship  (3 sks) 

IPE Kesehatan Haji IV (1 SKS); Mata Kuliah Pilihan (2 SKS); Ujian Komprehensif (1 SKS), SKRIPSI (6 SKS) 

 TOTAL SKS 146 
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KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA (S1)  FARMASI 

NO NAMA MATAKULIAH  KODE SKS 
I MATA KULIAH UMUM (MKU) 
1 Pancasila 20000011A01 2 
2 Kewarganegaraan 20000011A02 2 
3 Bahasa Indonesia 20000011A03 2 
 Total SKS Mata Kuliah Umum (MKU) 6 
II MATA KULIAH KEKHASAN UNIVERSITAS (MKKU)  
1 Bahasa Arab I 20000011A04 2 
2 Bahasa Arab II 20000011A05 2 
3 Sejarah Peradaban Islam 20000011A11 2 
4 Studi Al-Qur’an dan Al-hadits 20000011A13 2 
5 Kuliah Kerja Mahasiswa 20000011A15 2 
 Total SKS Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU) 10 
III MATA KULIAH KEKHASAN FAKULTAS (MKKF)  
1 Bahasa Inggris 20070311B01 2 
2 Fiqih Kesehatan 20070311B02 2 
3 Tibbun Nabawi 20070311B03 2 
4 Inter Professional Education I 20070311B04 1 
5 Inter Professional Education II 20070311B05 1 
6 Inter Professional Education III 20070311B06 1 
 Total SKS Mata Kuliah Kekhasan Fakultas (MKKF) 9 
IV MATA KULIAH INTI FARMASI (BLOK) 
1 Blok Farmasi Ulul Albab  20070311C01 4 
2 Blok Ilmu Biomedik Dasar 20070311C02 6 
3 Blok Aplikasi Kimia Farmasi I 20070311C03 5 
4 Blok Farmasetika 20070311C04 6 
5 Blok Obat Tradisional I 20070311C05 4 
6 Blok Aplikasi Kimia Farmasi II 20070311C06 4 
7 Blok Obat Tradisional II 20070311C07 4 
8 Blok Farmakokinetika 20070311C08 5 
9 Blok Teknologi Farmasi I 20070311C09 5 
10 Blok Teknologi Farmasi II 20070311C10 5 
11 Blok Teknologi Obat Tradisional  20070311C11 4 
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12 Blok Farmakologi dan Toksikologi I 20070311C12 4 
13 Blok Farmakologi dan Toksikologi II 20070311C13 4 
14 Blok Farmakoterapi I 20070311C14 5 
15 Blok Farmakoterapi II 20070311C15 4 
16 Blok Farmakoterapi III 20070311C16 4 
17 Blok Farmasi Sosial dan Ekonomi 20070311C17 4 
18 Blok Manajemen Farmasi 20070311C18 4 
19 Blok Farmasi Klinik 20070311C19 3 

20 
Blok Metodelogi Penelitian 

Kesehatan 
20070311C20 2 

21 Blok Farmakoterapi IV 20070311C21 4 
22 Blok Komunikasi Profesional 20070311C22 4 
23 Blok Pelayanan Kefarmasian 20070311C23 5 
24 Blok Sistem Pelayanan Kesehatan 20070311C24 3 
25 Intership 20070311C25 4 
26 Ujian Komprehensif 20070311C26 1 
27 Seminar Proposal 20070311C27 2 
28 Skripsi 20070311C28 6 
 Total SKS Mata Kuliah Inti Farmasi 115 
V MATA KULIAH PILIHAN FARMASI (NON-BLOK) 
1 Pengenalan Bahan Adiktif  1993301 2 
2 Budidaya Tumbuhan Obat 1993302 2 
3 Perilaku Sehat 1993303 2 
4 Analisis Halal Produk Farmasi  1993304 2 
5 Interaksi Obat dengan Nutrien  1993305 2 
6 Kosmetikologi 1993306 2 
7 Analisis Lingkungan dan Pengolahan 

Limbah 1993307 
2 

8 Swamedikasi 1993308 2 
9 Etnomedicine 1993309 2 
10 Sistem Penghantaran Obat 1993310 2 
11 Alat Kesehatan 1993311 2 
12 Manajemen IFRS  1993312 2 
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13 Manajemen Apotek 1993313 2 
14 Manajemen Industri 1993314 2 
15 Tekn. Pasca Panen 1993315 2 
16 Obat Tradisonal 1993316 2 
17 Produk Rekayasa Genetika 1993317 2 
18 Pengembangan Obat Baru 1993318 2 
 Total SKS Mata Kuliah Pilihan 36 
 Jumlah Wajib Ambil Mata Kuliah Pilihan 6 SKS  

 

5.4 Sistem Ujian 

Ujian yang dilaksanakan pada Program Studi Pendidikan Farmasi 

meliputi Ujian Akhir Blok, Responsi Praktikum, Ujian Field Lab dan OSCE. 

Syarat ujian adalah mahasiswa  terdaftar  pada  semester  yang  sedang  

berjalan dan telah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan presensi 

sesuai dengan Tata Tertib diatas. 

a. Ujian Akhir blok 

Ujian Akhir Blok (UAB) adalah ujian yang diselenggarakan pada 

minggu terakhir blok berjalan meliputi materi kuliah dan tutorial 

blok serta materi praktikum Ujian Mata Kuliah Non Blok. 

b. Ujian Mata Kuliah Non Blok 

Ujian Mata Kuliah Non Blok adalah ujian mata kuliah non blok yang 

diselenggarakan pada tengah dan akhir semester.  

c. Ujian Proposal  

Ujian Proposal adalah ujian yang dilaksanakan setelah 

menyelesaiakn naskah proposal dan mendapatkan persetujuan 

dari dosen pembimbing. 

d. Ujian Komprehensif  

Ujian Komprehensif adalah ujian yang dilaksanakan setelah 

menyelesaikan seluruh mata kuliah pada tahap Sarjana Farmasi 

dan dilaksanakan di Semester VII. 

e. Ujian Skripsi  
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Ujian Skripsi adalah ujian yang dilaksanakan setelah 

menyelesaikan penelitian dan seminar hasil serta mendapatkan 

persetujuan dari Dosen Pembimbing.  

 

Ujian Remidi  

a. Syarat mengikuti Ujian Remidi adalah mahasiswa sudah mengikuti 

ujian sebelumnya. 

b. Ujian Remidi diberikan pada mahasiswa yang belum memenuhi 

syarat lulus mata kuliah: 

- Remidi Blok: 

1) Nilai Ujian Blok <80 wajib mengikuti remidi. 

2) Nilai maksimal setelah mengikuti Ujian Remidi Blok adalah 80. 

 

- Remidi OSCE diselenggarakan bagi mahasiswa yang tidak lulus 

pada station yang diujikan (nilai <60). 

c. Ujian Remidi Blok diselenggarakan 2 kali pada masing-masing 

Blok. Ujian Remidi OSCE diselenggarakan 2 kali dalam satu 

semester. Tidak ada ujian susulan untuk ujian remidi.  

 

Ujian Susulan 

a. Ujian susulan hanya diberikan pada peserta ujian UAB  yang tidak 

dapat hadir ujian dengan alasan force major. 

b. Ujian susulan berdasarkan hasil koordinasi dengan Koor Blok.  

 

5.5 Sistem Penilaian 

5.5.3 Penilaian Akademik 

MACAM-MACAM PENILAIAN 

Sistem penilaian blok terdiri dari penilaian formatif dan sumatif. 

Penilaian formatif adalah kegiatan penilaian yang dilakukan di tengah 

proses belajar mengajar dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan 



 

149 

 

pengetahuan atau keterampilan mahasiswa. Penilaian sumatif adalah 

penilaian yang dilakukan untuk menentukan tingkat pencapaian 

mahasiswa terhadap penguasaan bahan pelajaran. Penilaian sumatif akan 

dikonversikan menjadi nilai untuk membuat keputusan lulus atau tidak 

lulus. 

 

1. Penilaian Formatif  

Penilaian formatif diaktualisasikan dalam bentuk pemberian 

feedback yang dikuantitatifkan pada kegiatan TBL, tugas terstruktur dan 

seminar ilmiah. 

 

2. Penilaian Sumatif  

A. Penilaian TBL (Team Based Learning) 

Penilaian tutorial meliputi : 

iRAT (Tes Kesiapan Individu)  : 20% 

tRAT (Tes Kesiapan Tim)  : 20% 

Peer Feedback    : 10% (oleh mahasiswa) 

tAPP (Soal Skenario Kasus)  : 30% 

Peer Feedback    : 10% (oleh mahasiswa) 

Skill diskusi (keaktifan, kemampuan menghargai orang lain, 

kompetensi)     : 10% (oleh tutor) 

 

B. Diskusi dalam Proses TBL (Team Based Learning) 

• Kemampuan menghargai orang lain 

a. Hadir tepat waktu. 

b. Selalu mendebat orang lain, tidak memberikan kesempatan 

bicara pada orang lain. 

c. Sering bicara sendiri, sering tidak memberikan perhatian ketika 

orang lain berbicara, tidak menyerang pendapat orang lain 

tetapi sering hanya mengiyakan pendapat orang lain. 
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d. Secara umum mendengarkan pendapat orang lain, 

menggunakan bahasa yang tepat dan sopan, menunjukkan 

usaha untuk memahami/mengerti pendapat orang lain.  

e. Selalu mendengarkan pendapat orang lain dan menghargai 

pendapat orang lain. Menunjukkan usaha untuk 

memahami/mengerti pendapat orang lain. Tampak berusaha 

membantu orang lain agar dapat mengungkapkan pendapatnya. 

Tampak berusaha agar kelompoknya dapat mencapai suatu 

kesepakatan bersama. 

 

 
 

 

 

3 aspek penilaian diskusi 
tutorial

Kemampuan untuk 
bekerjasama dalam 

kelompok 

a. Kemampuan menghargai 
orang lain 

b. Keaktifan/kontribusi dalam 
kelompok

Kemampuan memilih 
informasi (kualitas informasi) 

Kemampuan untuk berpikir 
kritis dan melakukan analisis 

Kemampuan untuk 
mendefinisikan/menyebutkan 

permasalahan 

Kemampuan membuat 
hubungan dari berbagai data 

atau fakta 

Kemampuan menganalisis dan 
mensintesis data/ fakta
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• Keaktifan/kontribusi dalam kelompok 

a. Tidak pernah memberikan informasi/pendapat walaupun 

sudah diberi dorongan. 

b. Ikut memberikan informasi/pendapat tetapi hanya saat diberi 

dorongan. 

c. Kadang-kadang ikut memberikan informasi/pendapat tanpa 

harus diberi dorongan. 

d. Selalu memberikan informasi/pendapat tanpa harus diberi 

dorongan. 

 

• Kualitas informasi  

a. Memberikan informasi yang tidak ada hubungannya dengan 

topik yang sedang dibicarakan atau hanya menyebutkan 

kembali topik utama yang sedang dibicarakan.  

b. Memberikan informasi yang sedikit hubungannya dengan topik 

yang sedang dibicarakan. 

c. Memberikan informasi yang jelas hubungannya dengan topik 

yang sedang dibicarakan. 

d. Memberikan informasi yang sangat jelas hubungannya dengan 

topik yang sedang dibicarakan dan mampu menambahkan 

konsep baru atau informasi baru. 

 

• Kemampuan untuk mendefinisikan/menyebutkan 

permasalahan 

a. Belum mampu mendeskripsikan apa yang menjadi 

permasalahan. 

b. Sudah mampu mendeskripsikan apa yang menjadi 

permasalahan, namun hanya sebagian. 

c. Mampu mendeskripsikan secara akurat apa yang menjadi 

permasalahan. 
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d. Mampu mendeskripsikan secara akurat apa yang menjadi 

permasalahan dan sudah mampu membuat pertanyaan untuk 

memperoleh informasi yang diperlukan. 

 

• Kemampuan membuat hubungan dari berbagai data atau 

fakta  

a. Tidak mampu membangun suatu konsep baru. Tidak mampu 

mengenali hubungan dari berbagai data yang ada. 

b. Mampu membuat konsep baru walaupun masih sedikit/jarang, 

mampu mengenali hubungan dari berbagai data yang ada 

namun hanya dalam jumlah sedikit 

c. Mampu membuat konsep baru, mampu mengenali hubungan 

dari berbagai data yang ada 

d. Mampu membuat konsep baru dengan sangat jelas, mampu 

mengenali hubungan dari berbagai data yang ada dengan sangat 

baik 

 

C. Praktikum  

Penilaian praktikum meliputi penilaian pretest, laporan praktikum 

dan ujian akhir praktikum. Pretest dilakukan sebelum mahasiswa 

melaksanakan praktikum untuk mengetahui kesiapan  mahasiswa secara 

kognitif. Laporan praktikum dikumpulkan pada saat sesi kedua praktikum 

atau sesi asistensi, sebagai bahan penilaian capaian mahasiswa setelah 

praktikum. Ujian akhir praktikum dilaksanakan pada akhir blok yaitu pada 

minggu ujian blok dengan tujuan untuk menilai kognitif, afektif dan 

psikomotor mahasiswa. Rumus nilai akhir praktikum adalah 25% pretes + 

25% laporan praktikum + 50% responsi. 
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D. Ujian Akhir Blok  

Ujian akhir blok diselenggarakan oleh Koordinator blok pada 

minggu terakhir blok. Materi yang diujikan sesuai dengan materi-materi 

untuk mencapai tujuan pembelajaran tutorial, kuliah dan tugas 

terstruktur. Ujian akhir blok dalam bentuk MCQ (multiple choice questions) 

dengan distribusi jumlah soal ditentukan oleh Koordinator Blok dan dapat 

dilihat pada Blue Print soal. 

 

E. Tugas terstruktur 

Komponen penilaian tugas terstruktur adalah 50% makalah dan 

50% presentasi.  Tugas terstruktur dibuat secara berkelompok dimana 

pembagian kelompok dilakukan oleh Koordinator Blok. Makalah 

dikumpulkan 1 hari sebelum presentasi kepada dosen pengampu. 

Penulisan makalah tugas terstruktur adalah dengan cara diketik 

menggunakan font Times New Roman 14 untuk setiap judul Bab atau 

halaman Judul dan font 12 untuk setiap isi bab. Margin kiri laporan tutorial 

adalah 3 sementara atas bawah kanan adalah 2,5 cm dan spasi 1,5. Makalah 

dicetak menggunakan kertas A4 berat 70 gram dan dijilid menggunakan 

soft cover warna putih bening. 
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BAB VI 

TATA TERTIB MAHASISWA 
 

Tata tertib merupakan ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh 

mahasiswa Program Studi Sarjana Farmasi selain Kode Etik Mahasiswa 

yang tertulis dalam Buku Pedoman Kemahasiswaan UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Pelanggaran terhadap tata tertib akan dikenakan sanksi. 

 

6.1 Tata Tertib Umum 

1. Bersikap dan berperilaku sopan dan santun dalam setiap aktivitas 

dan menjaga nilai ukhuwah Islamiyah. 

2. Mengucapkan salam dan menunjukkan sikap hormat pada dosen dan 

karyawan. 

3. Tidak diperkenankan merokok baik di lingkungan kampus maupun 

wahana pendidikan lainnya. 

4. Menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kampus. 

5. Bagi mahasiswa yang hendak meminta tanda tangan baik pada 

pimpinan, dosen, atau staf kependidikan terkait keperluan 

akademik, tidak diperkenankan menitipkan tanda tangan kecuali 

atas ijin yang bersangkutan. 

6. Etika berpenampilan di lingkungan kampus: 

a. Mengenakan pakaian yang sopan dan rapi. 

b. Tidak ketat, tipis, dan transparan. 

c. Tidak berbahan kaos dan jeans. 

d. Bersepatu. 

e. Khusus Putra: 

- Rambut pendek dan rapi. 

- Tidak memakai asesoris. 

f. Khusus Putri: 
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- Baju atasan panjang menutupi pantat. 

- Lengan sampai pergelangan tangan. 

- Rok panjang menutupi mata kaki. 

- Kerudung menutupi dada. 

- Tidak bermake-up mencolok. 

7. Etika berkomunikasi dengan ponsel: 

a. Perhatikan waktu yang tepat, jangan menghubungi pada jam 

istirahat atau ibadah. 

b. Awali dengan salam dan maaf untuk menunjukkan kerendahan 

hati. 

c. Sampaikan identitas Anda (nama, angkatan, semester). 

d. Tulislah pesan dengan singkat dan jelas, bahasa formal dan tanda 

baca yang baik. 

e. Akhiri pesan dengan mengucapkan terimakasih dan salam 

sebagai penutup. 

Contoh: 

Assalamualaikum Bapak/Ibu, mohon maaf mengganggu 

waktunya, Saya Putra, mahasiswa Farmasi UIN Malang angkatan 

2020, bimbingan akademik Bapak/Ibu, Saya ingin berkonsultasi 

mengenai pemrogaman mata kuliah semester genap. Kapan 

kiranya saya dapat menemui Bapak/ Ibu? Terimakasih, 

Wassalam. 

 

6.2 Kehadiran dan Kedisiplinan dalam Kegiatan Pembelajaran 

1. Kehadiran 

Kehadiran mahasiswa Program Studi Sarjana Farmasi harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Kehadiran dalam kegiatan pembelajaran Blok dan non blok minimal 

80%. 
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2. Ketidakhadiran mahasiswa dalam kegiatan belajar bisa diterima 

pada kondisi force major sebagai berikut:  

a. Keadaan darurat militer atau sipil seperti perang, krisis, 

kekerasaan, pemberontakan, sabotase, revolusi, kekacauan. 

b. Perampasan, penyitaan, perampokan, pencurian. 

c. Bencana alam. 

d. Sakit dan Kecelakaan (Rawat Jalan maksimal 3 hari, Rawat Inap 

maksimal 5 hari, atau pada kasus tertentu atas persetujuan 

Pimpinan Prodi). 

e. Kematian keluarga dekat (maksimal 3 hari). 

f. Peserta didik menikah (maksimal 3 hari). 

g. Peserta didik melahirkan (maksimal 14 hari). 

3. Ketidakhadiran di luar force major, dibolehkan melalui persetujuan 

Koordinator Blok pada Form Ijin Meninggalkan Kegiatan akademik. 

Ketidakhadiran tanpa keterangan (Alasan) yang dapat ditoleransi 

maksimal 10%. 

4. Rekapitulasi presensi akan diumumkan di akhir kegiatan 

pembelajaran. 

5. Sanksi bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan adalah tidak 

diperbolehkan mengikuti Ujian. 

 

2. Kedisiplinan 

Toleransi keterlambatan mahasiswa pada setiap kegiatan 

pembelajaran adalah 15 menit. Sanksi jika mahasiwa terlambat lebih dari 

15 menit diserahkan pada dosen pengampu, dapat berupa tidak 

dibolehkan masuk kelas, atau masuk kelas dengan sanksi yang dapat 

diterima. 
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6.3 Tata Tertib dalam Kegiatan Pembelajaran  

1. Tata Tertib Umum Kegiatan Pembelajaran 

a. Mahasiswa menunjuk penanggungjawab mata kuliah (PJMK) untuk 

melakukan koordinasi perkuliahan dengan dosen koordinator blok 

dan admin akademik. 

b. Mahasiswa diharuskan menjaga kebersihan dan kerapihan ruangan 

kelas, tidak boleh ada sampah tertinggal dalam ruangan sebelum dan 

setelah digunakan. 

c. Mahasiswa diharuskan memulai kegiatan pembelajaran dengan 

membaca asmaul husna. 

d. Mahasiswa diharuskan memperhatikan dengan baik pembelajaran 

yang disampaikan oleh dosen. 

e. Mahasiswa tidak boleh meninggalkan kelas tanpa seizin dosen. 

f. Mahasiswa tidak dibolehkan makan, bersenda gurau, dan bermain 

gadget selama pembelajaran. 

g. Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir. PJMK juga 

menandatangani jurnal perkuliahan. 

h. Dosen wajib mengisi jurnal kuliah dan melakukan verifikasi daftar 

hadir mahasiswa. 

i. Mahasiswa dilarang menyebarluaskan modul, buku ajar, PPT dosen 

ke pihak eksternal tanpa seijin penulis, termasuk upload di website 

berbagi dokumen seperti scribd, dll. 

j. Apabila Dosen tidak dapat hadir dalam kegiatan pembelajaran sesuai 

jadwal, diharuskan untuk mengganti pada jadwal lain sesuai 

kesepakatan dengan mahasiswa tanpa mengganggu jadwal kegiatan 

pembelajaran lain serta melaporkan pada koordinator mata kuliah 

dan admin akademik. 
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2. Tata Tertib Pembelajaran Daring 

Tata tertib pembelajaran daring ditujukan untuk mengatur 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring agar 

tercipta suasana belajar yang kondusif dan tetap menjunjung tinggi adab 

belajar. Tata tertib ini berlaku bagi seluruh mahasiswa yang mengikuti 

pembelajaran daring secara tatap muka online dengan menggunakan 

aplikasi, seperti zoom, google meet, dll. 

a. Hadir dalam pembelajaran daring sesuai jadwal yang ditetapkan. 

b. Menuliskan identitas pada akun yang dipakai dengan format: 

Nama_NIM. 

c. Menyalakan video dan mematikan audio pada saat dosen sedang 

presentasi agar tidak mengganggu. 

d. Menyalakan audio pada saat bertanya atau sedang berdiskusi. 

e. Menggunakan chat untuk berdiskusi dengan bahasa yang sopan. 

f. Tidak meninggalkan forum daring sebelum pembelajaran diakhiri, 

kecuali terjadi masalah dalam jaringan. 

 

3. Tata Tertib Khusus Tutorial 

a. Mahasiswa duduk sesuai urutan absen untuk mempermudah Tutor 

mengenali. 

b. Pada sesi iRat dan tRat mahasiswa tidak diperkenankan membuka 

sumber pustaka dan catatan hasil belajar mahasiswa. 

c. Pada sesi Application Exercise, mahasiswa diperbolehkan membuka 

sumber pustaka yang digunakan sebagai referensi.  

d. Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir.  

e. Tutor wajib mengisi jurnal tutorial dan melakukan verifikasi daftar 

hadir serta penilaian diskusi tutorial pada form yang telah 

disediakan.  
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f. Setelah tutorial selesai, tutor menyerahkan kembali daftar hadir, 

jurnal dan form penilaian tutorial pada Admin akademik.  

g. Kehadiran tutorial 100%. 

h. Mahasiswa berhalangan hadir dengan ijin sesuai ketentuan, maka 

nilai tutorial pada pertemuan tersebut tidak diperhitungkan. 

i. Mahasiswa yang terlambat hadir >15 menit atau ijin tanpa alasan 

yang jelas maka diserahkan pada dosen pengampu, dapat berupa 

tidak dibolehkan masuk kelas, atau masuk kelas dengan sanksi yang 

dapat diterima. 

 

4. Tata Tertib Khusus Praktikum 

a. Memakai jas praktikum dan tanda pengenal  

b. Membawa kotak praktikum 

c. Membawa modul blok dan alat tulis 

d. Membawa bahan praktikum sesuai instruksi dosen (jika ada) 

e. Berhati-hati dari bahaya infeksi, kebakaran/ kerusakan alat 

f. Bila ada kerusakan alat pada saat praktikum, maka mahasiswa 

diwajibkan untuk memperbaiki/mengganti sesuai tingkat 

kerusakan. 

 

6.4 Tata Tertib Ujian 

1. Tata Tertib Ujian CBT (luring) 

a. Peserta ujian  adalah mahasiswa aktif minimal semester 6. 

b. Peserta ujian berpenampilan sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa, 

mengenakan jas almamater, membawa KTM dan alat tulis yang 

diperlukan. 

c. Peserta ujian memasuki ruang ujian setelah dipersilahkan oleh 

Pengawas Ujian. 

d. Toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, tanpa perpanjangan 

waktu. 
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e. Peserta ujian tidak  boleh  menggeser, memindah  tempat  duduk,  

mengubah,  mencoret  atau  menyobek  nomor ujian yang berada di 

bangku ujian. 

f. Peserta ujian menandatangani daftar hadir ujian yang diedarkan 

oleh Pengawas Ujian. 

g. Selama  ujian  berlangsung,  peserta ujian tidak  boleh  mengaktifkan  

HP,  berbicara,  berbisik,  melihat  pekerjaan  peserta  lain, memberi  

kesempatan  mahasiswa  lain  untuk  melihat  pekerjaannya, 

mencatat soal maupun jawaban ujian. 

h. Peserta Ujian yang melanggar tata tertib ujian akan mendapat 

teguran dari Pengawas Ujian. Apabila pelanggaran tetap dilakukan, 

pada teguran kedua Pengawas akan mencatat pada Berita Acara 

Ujian dan pada teguran ketiga maka peserta ujian akan 

didiskualifikasi.  

 

2. Tata Tertib Ujian CBT daring 

a. Peserta ujian berpenampilan sesuai dengan kode etik Mahasiswa. 

b. Peserta ujian diharuskan untuk memiliki koneksi internet yang 

kuat dan stabil pada saat pelaksanaan Ujian. 

c. Peserta ujian menggunakan laptop untuk mengerjakan ujian dan 

menggunakan handphone untuk join aplikasi Zoom. 

d. Peserta ujian menuliskan nama lengkap dan NIM di aplikasi Zoom 

dan menyalakan video. 

e. Peserta ujian tidak boleh membuka gadget (selain yang difungsikan 

di atas), buku, catatan, dan lain-lain yang berpotensi menimbulkan 

kecurangan dan kecurigaan Pengawas Ujian. 

f. Bersikap jujur dan tertib dalam pelaksanaan ujian dan dilarang 

untuk mencatat soal, bekerja sama atau berkomunikasi dengan orang 
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atau peserta lain, melihat atau memperlihatkan hasil pekerjaan 

kepada peserta lain. 

g. Peserta ujian dilarang untuk merekam soal maupun jawaban 

ujian dengan cara apapun. 

h. Tidak meninggalkan tempat ujian sebelum waktu selesai, kecuali atas 

ijin Pengawas Ujian. 

i. Peserta ujian tidak boleh menggunakan headset atau mematikan 

volume/speaker selama ujian berlangsung, supaya Pengawas Ujian 

bisa berkomunikasi dengan Peserta Ujian untuk memberikan 

perintah, teguran atau aba-aba lain. 

j. Peserta Ujian yang melanggar tata tertib ujian akan mendapat 

teguran dari Pengawas Ujian. Apabila pelanggaran tetap dilakukan, 

pada teguran kedua Pengawas akan mencatat pada Berita Acara 

Ujian dan pada teguran ketiga maka peserta ujian akan 

didiskualifikasi. 

 

3. Tata Tertib Ujian OSCE  

a. Mahasiswa datang  maksimal 30 menit sebelum Ujian OSCE. 

b. Berpakaian rapi, sopan, mengenakan kemeja, celana/ rok,  

bersepatu, jas lab, KTM, masker, handscoon cadangan sesuai ukuran 

mahasiswa, dan alat tulis yang diperlukan. 

c. Seluruh barang bawaan lain dilarang dibawa ke lokasi ujian, 

termasuk HP, perekam suara, dan kamera. 

d. Wajib mengikuti breafing Pre OSCE. 

e. Seluruh mahasiswa masuk ke ruang isolasi/karantina sebelum ujian 

yang berada di auditorium lantai 1. 

f. Memasuki ruang ujian setelah dipersilahkan oleh panitia ujian. 

g. Mahasiswa duduk di depan stasion sesuai dengan urutan peserta 

yang telah ditentukan. 
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h. Dilarang berkomunikasi dan membaca soal sebelum aba-aba 

dimulai. 

i. Saat masuk dan keluar dari stasion harus menutup pintu dengan 

pelan-pelan. 

j. Setelah selesai ujian OSCE, mahasiswa masuk ke ruang isolasi post 

OSCE yang disediakan. 

k. Dilarang pulang terlebih dahulu setelah ujian OSCE sampai semua 

kelompok selesai. 

l. Mahasiswa yang dinyatakan remidi wajib segera mengikuti Ujian 

remidi OSCE. 

m. Jika ada mahasiswa yang tidak mengikuti aturan ini, maka panitia 

berhak untuk tidak mengijinkannya mengikuti ujian OSCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

163 

 

BAB VII 

BIMBINGAN AKADEMIK DAN KONSELING  

 
7.1 Definisi dan Tujuan 

Bimbingan akademik adalah proses pembimbingan yang dilakukan 

oleh dosen Pembimbing Akademik (PA) pada mahasiswa. Pembimbingan 

ini dapat dilakukan melalui interaksi secara langsung maupun tidak 

langsung dalam rangka membantu mahasiswa untuk mengembangkan 

potensi dirinya dan memecahkan permasalahan yang dialami baik 

akademik maupun non akademik. Pembimbingan juga dapat melibatkan 

psikolog apabila diperlukan untuk bimbingan konseling. 

Tujuan Bimbingan Akademik adalah sebagai berikut : 

1. Menanamkan nilai-nilai luhur etika kefarmasian, norma keagamaan 

dan kaidah profesional yang baik kepada mahasiswa dalam 

menjalankan profesinya nanti. 

2. Menciptakan suasana yang hangat dan baik dengan mahasiswa 

bimbingannya sehingga dapat menambah kegairahan proses 

pembelajaran mahasiswa. 

3. Memberikan apresiasi dan positive reward yang menumbuhkan 

semangat pembelajaran mahasiswa. 

4. Memfasilitasi informasi akademik yang sesuai untuk mahasiswa, 

5. Merangsang motivasi belajar mahasiswa dan membimbing 

mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan belajarnya. 

6. Memonitor perkembangan atau kemajuan akademik mahasiswa 

dalam pencapaian kompetensi. 

7. Mengidentifikasi dan berusaha menyelesaikan masalah-masalah 

yang dihadapi mahasiswa sedini mungkin baik akademik maupun 

non akademik. 
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8. Memberi pengarahan kepada mahasiswa untuk kegiatan di luar 

tugas akademis seperti berorganisasi, pengabdian masyarakat dan 

lain-lain. 

9. Membantu mahasiswa dalam mencari penyelesaian masalah non 

akademis yang juga dapat mempengaruhi proses pendidikan 

mahasiswa, seperti masalah keuangan, akomodasi, hubungan 

interpersonal, dan lain-lain. 

 

7.2 Bentuk Bimbingan Akademik 

Bentuk bimbingan akademik dapat berupa : 

1. Konsultasi permasalahan akademik mahasiswa seperti strategi 

belajar, strategi lulus tepat waktu, dll. 

2. Konsultasi permasalahan non-akademik seperti ma’had, organisasi, 

lomba, dll. 

3. Evaluasi prestasi mahasiswa. 

4. Konsultasi pemrograman mata kuliah. 

5. Konsultasi minat penelitian skripsi. 

6. Konsultasi minat pengabdian. 

7. Bimbingan pribadi dan sosial, terutama bagi mahasiswa baru, agar 

mampu beradaptasi di lingkungan yang baru, melakukan 

manajemen waktu dan mampu bersosialisasi dengan baik. 

8. Bimbingan karier, terutama bagi mahasiswa semester akhir, untuk 

mengarahkan mahasiswa siap terjun ke dunia kerja. 

 

7.3 Prosedur dan Pelaksanaaan Bimbingan Akademik 

Bimbingan akademik dilaksanakan minimal 3 kali dalam satu 

semester, yaitu awal, tengah dan akhir semester, dengan ketentuan sebagai 

berikut: 
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1. Pertemuan di awal semester ditujukan untuk konsultasi 

pemrogaman mata kuliah dan memberikan motivasi pada 

mahasiswa untuk memulai semester baru dengan semangat baru. 

2. Pertemuan di tengah semester ditujukan untuk monitoring 

perkulihan mahasiswa. 

3. Pertemuan di akhir semester ditujukan untuk mengevaluasi 

pencapaian mahasiswa dalam satu semester berjalan agar 

mahasiswa dapat memperbaiki diri di semester berikutnya. 

4. Seluruh kegiatan pembimbingan dimonitor dalam Buku 

Pembimbingan Akademik Mahasiswa. 

 

7.4 Penggantian Pembimbing Akademik  

Status dosen PA pada dasarnya bersifat permanen. Penggantian dosen 

PA dapat dilakukan apabila:  

1. Dosen PA sakit keras selama satu semester. 

2. Dosen PA meninggal dunia. 

3. Dosen PA mendapat tugas belajar atau tugas negara dalam waktu 

lebih dari satu tahun.  

4. Dosen PA pindah tugas ke instansi lain. 

5. Dosen PA tidak melaksanakan tugasnya selama 1 semester 

berturut-turut. 

6. Dosen PA mengundurkan diri. 

7. Ada perubahan arah program studi di luar bidang keilmuan 

pembimbing. 

8. Ada konflik antara pembimbing dan mahasiswa yang tidak dapat 

dipecahkan setelah melalui berbagai mediasi. 

9. Dosen PA melakukan diskriminasi terhadap individu atau 

kelompok tertentu. 

10. Dosen PA dan mahasiswa terlibat hubungan personal yang 

terlarang. 
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11. Ada alasan lain yang dapat diterima oleh pimpinan program studi/ 

fakultas. 

 

7.5 Bimbingan Konseling 

Bimbingan konseling diberikan oleh konselor (psikolog) yang 

berada dibawah naungan unit konseling UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Tujuan Bimbingan konseling adalah : 

1. Memberikan bimbingan dan konseling secara sistematis dan intensif 

kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, dan 

karirnya demi masa depannya. 

2. Memberikan bimbingan dan konseling terutama bagi mahasiswa 

yang prestasi akademiknya kurang berdasarkan rekomendasi dari 

dosen PA untuk menganalisis gangguan belajar dan mencari 

solusinya. 

Adapun prosedur pelaksanaan Bimbingan Konseling adalah sebagai 

berikut : 

1. Mahasiswa yang memiliki masalah akademik maupun non akademik 

yang tidak dapat diselesaikan oleh dosen PA dilaporkan kepada 

koordinator PA. 

2. Koordinator PA mengidentifikasi dan menganalisis masalah 

mahasiswa tersebut untuk mendapatkan solusi pemecahannya. 

3. Apabila dibutuhkan bimbingan konseling oleh psikolog, dosen PA 

akan merencanakan penjadwalan bimbingan konseling. 

4. Mahasiswa melakukan bimbingan konseling dengan psikolog pada 

jadwal yang telah ditentukan. 

5. Psikolog melaporkan hasil Bimbingan Konseling ke dosen PA untuk 

diteruskan ke Prodi. 

6. Dosen PA menindaklanjuti hasil bimbingan konseling sampai 

masalah mahasiswa bisa terselesaikan. 


