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KATA PENGANTAR 

 

 
 

 

Blok Farmasi Klinik merupakan blok ketiga pada semester pertama dari 

kurikulum blok PBL Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan UMY. Blok Farmasi Klinik berisikan materi mengenai Pelayanan 

Kefarmasian yang dilakukan dalam farmasi klinik meliputi Farmakoterapi Terapan pada 

berbagai kondisi pasien, penelusuran evidence-based medicine hingga pelayanan 

informasi obat kepada pasien. 

Terdapat beberapa bentuk kegiatan pembelajaran di dalam blok ini yaitu small 

group discussion (tutorial), perkuliahan pakar serta praktikum ketrampilan farmasi. 

Blok Farmasi Klinik diberikan untuk mempersiapkan para calon apoteker dalam praktek 

asuhan kefarmasian yang merupakan aplikasi dari kegiatan Farmasi Klinik. Kompetensi 

farmasi klinik para mahasiswa kemudian akan ditunjang dengan Praktek Kerja Profesi 

Apoteker (PKPA) khususnya di rumah sakit. 
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INFORMASI BLOK 

 

A. Nama dan bobot SKS, Kode Blok dan semester penawaran 

Nama   : Farmasi Klinik  

Bobot  : 3,99 

Kode   : PA.I.2 

Semester  : 1 

B. Ketercapaian Pembelajaran berdasarkan Sikap, Penguasaan Pengetahuan, 

Ketrampilan Umum & Ketrampilan Khusus melalui Blok yang bersangkutan 

 

Capaian Pembelajaran yang dimiliki oleh Mahasiswa setelah mengikuti Blok Farmasi Klinik 

adalah sebagai berikut: 

NO SOFT SKILL SEBARAN 

1 
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 

sikap religius;  
S1 

2 
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama,moral, dan etika;  
S2 

3 
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 

Pancasila;  

S3 

4 
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan 

bangsa;  

S4 

5 
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;  
S5 

6 
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan lingkungan;  
S6 

7 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;  S8 

8 
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 
S9 

9 Mampu menerapkan konsep farmasi islam dalam asuhan kefarmasian S11 

10 
Mampu beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis dan kultur 

budaya yang beragam 
S13 

 

HARD SKILL SEBARAN 

KETERAMPILAN UMUM 

1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif 

melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam 

KU1 



bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, 

menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata 

cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, 

dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah 

diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal 

internasional  

2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang 

keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri 

yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya  

KU2 

3. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau 

eksperimental terhadap informasi dan data  

KU5 

4. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja 

dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian 

yang lebih luas  

KU6 

5. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan  KU7 

6. Kemampuan sebagai fasilitator,  motivator  & mediator secara 

sistematik & efektif 

KU10 

7. Kemampuan mengaktualisasikan potensi diri untuk bekerjasama 

(bernegosiasi & berkomunikasi) secara efektif dalam tim yang multi 

disiplin 

KU11 

 


