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Tembusan :

1. Yth. Rektor (sebagai laporan);

2. Yth. Para Wakil Rektor;

3. Yang bersangkutan untuk diindahkan.

a. Bahwa dalam rangka mendukung kegiatan dan penyelenggaraan Tri Dharma

Perguruan Tinggi di bidang penelitian pada tingkat jurusan, maka perlu

ditetapkan Fokus Riset dan B.oadmap Penelitian Prodi Farmasi Fakultas
' Kedokteran dan llmu Kesehatan.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a maka perlu ditetapkan
kedalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan llmu Kesehatan

Universitas lslam Negeri Maulane Malik lbrahim Malang.

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistema pendidikan nacional;

2. Undang-Undang Nomor L4 Tahr;,r 2005 tentang guru dan dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahrrn 2012 tentang pendidikan tinggi;

4. PP Nomor 1"9 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan;

5. Peratur.an Pemerintah Nomor.37 tahun 2009,tentang dosen;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 20L4 tentang penyelenggaraan

pendidikan tihggi dan pengelolaan perguruan tinggi;

1. Roadmap Penelitian UIN Maulana Malik lbrahim Malang.

2. Roadmap Penelitian Fakultas Kedo-kteran dan llmu Kesehatan.

3. Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Kedokteran dan llmu Kesehatan Universitas

tslam Negeri Maulana Malik lbrahim Malang.

MEMUTI.,IsKAN

FOKUS RISET DAN ROADMAP PENELITIAN PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS

KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHA'IAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA

MALIK IBRAHIM MALANG.

Fokus Riset dan Roadmap Penelitian Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran
dan llmu Kesehatan Universitas islam Negeri Maulana Malik lbrahim Malang
adalah sebagaimana tercantuffi p0ria lampiran surat keputusan ini;

Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan

ditinjau kembali apabila terdapat ke keliruan.

di : Malang
I : 01 Maret 2018
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Daftar Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokter:. r dan llmu Kesehatan

Universitas lslam Negeri Maulana Malik lbr;him Malang
Nomor : IFK|K/0312078
Tanggal : 01 Maret 2018

Tentang :

FOKUS RISET DAN ROADMAP PENELITIAN FTTOGRAM STUDI FARMASI

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILfu1U KESEHATAN

UNIVERSITAS tStAM NEGERI MAULANA IVIALIK IBRAHIM MALANG

1. Pengembangan produk-produk jamu, obat herbat terstandar, dan fitofarmaka untuk kebutuhan iamaah haji

dan wisatawan
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2. Penetitian tentang Teknologi Formulasi Transdermal, Drug Delivery System, Modifikasi senyawa

obat/senyawa aktif dari bahan alam, dan Nanopartiket

Proses penemuan obat baru merupakan sebuah rangkaian langkah yang sangat panjang dan

melibatkan berbagai disiplin ilmu. Perkembangan teknologr farmasi dari sediaan konvensional menuju ke

sediaan bertarget, dasar pertimbangan pada pengembangan t:knologi untuk terapi farmasetis terdiri dari tiga

faktor utama yaitu menciptakan sistem yang efektif (effectivene.ss), menekan efek bahaya pada sistem jika

diaplikasika n (safetyl,dan membuat agar sistem dapat diteriirra dengan baik oleh pasien (acceptobitity). Tiga

pertimbangan ini mengantarkan usaha pengembangan teknDlogi penghantaran obat hingga pada kemajuan

yang pesat, Teknologi formulasi sediaan farmasi dan sistem trenghantaran obat memegang peranan penting

dalam proses penemuan terapifarmasetis baru pada publik.
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penetitian tentang evaluasi dan analisis rasionatitas dan farmakoekonomi terapi obat untuk

meningkatkan pelayanan kefarmasian jamaah haji darr wisatawan

Melalui evaluasi dan analisis rasionalitas dan farmakoekonomi obat dapat memberikan
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3. pengembangan dan anatisis produk obat-obatan, kosunetik dan makanan halal untuk kebutuha

iamaah haji dan wisatawan

Fokus Penelitian :

. Pengembangan dan validasi metode analisis halal sediaan farmasi

. Pengembangan kit berbasis nanopartikel untuk deteksi produk halal

. Sintesis dan isolasi halal drug & food additive berbasis 'nahan alam termasuk marine products
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. Secana pnaktb, penggpnaan obat dkatakar rmional apabila rnernenuha lfitefla lepa[

diagnosis, tepat indikasi penyakit, tepat pemilihan obai tepat dosis, tepat cara pemberian, tepat

interval waktu pemberian, tepat lama pemberian, waspada terhadap efek samping obat, tepat

pen,ilaian kondisi pasien, efektif dan aman, tepat informasi, tepat tindak lanjut, tepat penyerahan obat

dan pasien patuh terhadap perintah pengobatan.

Prinsip rasional dengan pedoman terapi tersebut juga diterapkan dalam pelayanan kefarmasian

jamaah haji dan wisatawan. Penyakit-penyakit yang perlu diwaspadai pada saat haji dan wisata

menjadi ruang lingkup secara khusus pada penelitian yaitu infeksi pernafasan, penyakit saluran

cerna, gangguan otot dan tulang, penyakit jantung, asma, diabetes mellitus, rematik, stress diluar

kendali dan gangguan jiwa.

Evaluasi dan Analisis rasionalitas dan falmakoekonomi terapi obat

pasien di tingkat fasilitas kesehatan berdasarkan jenis penyakit yang

iering dialami jamaah haji dan wisatawan ( kurun waktu 1-5 tahun)

Peningkatan pelayanr" 
H;ilffian 

jamaah haji dan

Desain umum capaian penelitian evaluasi dan analisis rasionalitas dan farmakoekonomi ohat.

Peningkatan pelayanan kefarmasian jamaah haji dan wisatawan
:"..

Evaluasi dan Analisis rasionalitas dan farmakoekonomi terapi obat pasien

i."r'-/.izd?,{ ..^\.

Pelayanan kefarmasian
di Rumah Sakit

Pelayanan kefarmasian
di Puskesmas

Evaluasi dan Analisis Penggunaan Terapi Obat nielalui
pengkai ian dan pelayanan resep (retrospekti f dan pro spektif)

Evaluasi dan Analisis Penggunaan Terapi
Obat melalui pengkajian, pelayanan resep,

dan visitasi pasien (retrospektif dan
prospektifl

i Evaluasi dan iri.nalisis dispensing sediaan steril melalui uji

i sterilitas dan kadar obat pada obat-obat yang ditakukan

I rekonstitusi furospektif)

Evaluasi dan Analisis kepatuhan dan efektivitas obat melalui
penelusuran riwayat p.nggrru* dan rekonsiliasi (retrospektifl

-_-:,-)

Evaluasi dan Analisis efektivitas terapi obat melalui pemantauan terapi

obat (PTO), monitoring efek samping dan interaksi obat (prospektif) ''t 't

Evaluasi tlan Analisis Kepuasan
pelanggan melalui pelayanan
dispensing obat swamedikasi dan

resep (prospektif, kuesioner)

Evaluasi dan Analisis pelayanan informasi obat @IO) melalui

oemberian edukasi dan konselins (orosoeldif. kuesioner)
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