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Assalamualaikum wr.wb 

 

 Penyusunan buku panduan akademik program studi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu 

Kesehatan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap (STIKES AIAIC) dimaksudkan untuk menjadi 

pedoman bagi pengelola, dosen maupun mahasiswa Program Studi S1 Farmasi dalam 

Penyelenggaraan proses pendidikan. 

 Buku panduan akademik ini diharapkan menjadi panduan bagi pimpinan, pendidik, 

tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan Program Studi S1 Farmasi STIKES Al-

Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap untuk dapat dilaksanakan secara konsisten. Diharapkan semua 

civitas akademika Program Studi S1 Farmasi dapat mengetahui, memahami, melaksanakan dan 

menaati semua peraturan yang tercantum dalam buku panduan akademik ini. Penyusunan buku 

panduan akademik ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan mutu 

pembelajaran. Apabila dalam penyusunan buku panduan akademik ini ada sesuatu hal yang perlu 

disesuaikan dengan perkembangan, maka akan dibuat peninjauan buku panduan akademik. 

 Dengan adanya buku panduan akademik ini, diharapkan penyelenggarakan proses belajar 

mengajar akan lebih tertata secara sistematis, sehingga dapat menunjang dalam pelaksaan visi 

misi Program Studi S1 Farmasi. 

 

Wassalamualaikum wr.wb 

 

      Cilacap, Agustus 2019 

      Ka. Prodi S1 Farmasi STIKES AIAIC 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pendidikan nasional secara umum berfungsi sebagai pengembangan kemampuan dan 

pembentukan watak serta peradaban sebuah bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sedangkan 

tujuan pendidikan tinggi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan antara lain : 

1. Menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan 

akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau 

menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. 

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian 

serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan 

memperkaya kebudayaan nasional. 

 Dalam konteks hal tersebut diatas, peranan adanya perguruan tinggi dalam pendidikan 

nasional diarahkan untuk menjadi : 

1. Tempat mendidik para mahasiswa agar berjiwa penuh pengabdian dan memiliki jiwa besar 

terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia. 

2. Pusat pemeliharaan, penelitian, serta pengembangan ilmu, teknologi, dan/atau kesenian 

sesuai dengan kebutuhan pembangunan. 

3. Tempat membina mahasiswa, sehingga bermanfaat bagi pembangunan nasional dan 

pembangunan daerah. 

4. Bersikap terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu, teknologi, dan/atau 

kesenian. 

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang selanjutnya disingkat STIKES Al-Irsyad                              

Al-Islamiyyah Cilacap, diselenggarakan oleh Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap, 

merupakan pengembangan dari Akademi Keperawatan (AKPER) Al-Irsyad Al-Islamiyyah 

Cilacap mulai menjalankan proses pembelajaran pada tahun 2003 berdasarkan SK Mendiknas RI 

Nomor 155/D/O/2003. Sebagai institusi perguruan tinggi yang berada di bawah pembinaan 

KEMENRISTEKDIKTI, maka pelaksanaan pendidikan STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah 

Cilacap berpedoman pada sistem pendidikan nasional, peraturan-peraturan tentang pokok-pokok 

organisasi perguruan tinggi, penataan fakultas atau program studi, tata cara penyusunan 

kurikulum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Republik 

Indonesia. 
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Pedoman penyelenggaraan pendidikan ini berisi tentang beberapa pengertian dasar, cara 

evaluasi hasil belajar, pemberian sanksi akademik dan pedoman program studi yang berkaitan 

dengan pelaksanaan sistem pendidikan. Pedoman ini merupakan petunjuk teknis pelaksanaan 

pendidikan dan pengajaran bagi staf pengajar, mahasiswa, maupun tenaga administrasi di 

lingkungan STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap dalam meningkatkan keberhasilan 

pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. 
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BAB II 

PROGRAM PENDIDIKAN DI STIKES AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CILACAP 

 

STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap menyelenggarakan pendidikan melalui program 

akademik dan program vokasional. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang bertujuan 

menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan 

akademik dalam menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta menyebarluaskan dan mengupayakan 

penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan 

nasional.  

Pendidikan yang diselenggarakan di STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap terdiri atas 

pendidikan akademik, profesi dan vokasi. Pendidikan Akademik dalam bentuk Program Sarjana, 

Pendidikan Profesi dalam bentuk Program Profesi dan Pendidikan Vokasi diselenggarakan 

dalam bentuk Program Diploma III. 

i. Visi STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap 

Menjadi Perguruan Tinggi kesehatan yang islami, unggul dan terkemuka di era global 

ii. Misi STIKES AL-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap 

Misi STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap adalah: 

a. Mengembangkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sesuai dengan IPTEKKes 

b. Mengembangkan sumber daya yang komunikatif 

c. Mengembangkan manajemen kampus yang berbasis ICT 

d. Membentuk keterampilan profesi yang islami 

 

iii. Tujuan STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap 

Tujuan STIKES AL-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap adalah: 

a. Menghasilkan tenaga kesehatan yang professional, berakhlak mulia, siap pakai dan mampu 

berkompetensi di pasar local, nasional dan internasional 

b. Mewujudkan suasana kampus yang mendukung proses pembelajaran yang berorientasi 

global 

c. Mewujudkan pengelolaan pendidikan tinggi yang terencana , terorganisisr, produktif, 

efektif, efisien dan terpercaya untuk menjamin keberlanjutan STIKES AIAIC 

d. Mewujudkan civitas akademika yang mampu menjadi teladan dalam kehidupan berprofesi, 

bermasyarakat dan bernegara. 



6 

 

  

BAB III 

PROFIL PROGRAM STUDI S1 FARMASI 

 

 Program Studi S1 Farmasi merupakan salah satu Pengembangan Program Studi dari 

Tujuh Program Studi yang berada di lingkungan STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap. 

Pengembangan pendirian Program Studi S1 Farmasi adalah berdasar pada penerjemahan dan 

realisasi dari tujuan STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap (STIKES AIAIC), dalam 

membentuk  sumber daya kesehatan yang memiliki kompetensi akademis, profesional dan 

vokasional, beriman dan bertaqwa, kreatif serta berkemampuan meningkatkan kualitas secara 

berkelanjutan. 

Dalam hal ini sebagai lembaga pendidikan kesehatan, STIKES AIAIC berkomitmen 

untuk berperan secara aktif dalam pembangunan nasional khususnya dalam sektor pembangunan 

kesehatan. Salah satu peran aktifnya diwujudkan dalam pembangunan Sumber daya Manusia 

Kesehatan dengan cara mendidik dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan Sarjana Farmasi 

yang islami, profesional, siap pakai, dan mampu berkompetisi di pasar lokal, nasional dan 

regional. Selain penerjemahan dari tujuan STIKES AIAIC tersebut di atas, Program studi S1 

Farmasi berdiri berdasarkan SK ijin operasional dari MENTERI PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA No 485/E/O/2014 tentang Ijin Penyelenggaraan 

Program Studi Farmasi Program Sarjana pada  STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap. 

Proses pembelajaran yang dilaksanakan berdasar pada pedoman pembelajaran, yang 

tertuang dalam bentuk Kurikulum, Silabus, dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP). Pedoman 

Pembelajaran tersebut terbentuk melalui kolaborasi hasil pemikiran dari berbagai macam 

kalangan yang terkait, dalam hal ini adalah kalangan akademisi farmasi, praktisi farmasi, 

Organisasi Profesi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) dan Organisasi Profesi Ikatan 

Apoteker Indonesia (IAI) sebagai organisasi mitra dalam praktek pelayanan kefarmasian, serta 

unsur tokoh agama yang tentunya dimaksud agar kurikulum yang dibuat sesuai dengan 

kebutuhan pasar tenaga kesehatan Sarjana Farmasi pada saat ini dan masa yang akan datang. 

Sehingga lulusan yang dihasilkan dapat menjadi Sarjana Farmasi yang Islami, Profesional, siap 

pakai, dan mampu berkompetisi di pasar lokal, nasional dan regional. 

 

A. Visi dan Misi Program Studi S1 Farmasi 

a.   Visi 

“Menjadi program studi sarjana farmasi yang islami, unggul dan berdaya saing yang berorientasi 

pada produk inovatif dan pelayanan kefarmasian”. 
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b. Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan sarjana farmasi berdasarkan perkembangan IPTEK 

kefarmasian yang dijiwai nilai-nilai keislaman 

2. Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis potensi 

sumber daya alam bahari dalam menciptakan produk kreatif dan inovatif 

3. Mengembangkan sumber daya yang komunikatif berbasis ICT dalam pelayanan 

4. Mengembangkan kualitas SDM yang unggul dan mampu berkompetisi di era global 

 

c. Tujuan Pendidikan Program Studi S1 Farmasi 

1. Menghasilkan sarjana farmasi yang berakhlak mulia, kreatif, profesional, mandiri dan 

mampu berkompetisi di era global 

2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memadukan 

pengembangan bahan alam bahari sampai dengan mewujudkan produk kreatif yang 

memberikan kontribusi nyata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 

perkembangan ilmu pengetahuan 

3. Mewujudkan aktifitas layanan keprofesian bagi masyarakat dengan kolaborasi antar 

profesi di bidang kesehatan berbasis ICT 

4. Mewujudkan kualitas SDM dengan peningkatan keterampilan dan keahlian dibidangnya 

sehingga mampu berkompetisi di era global. 

B. Strategi Pencapaian 

1.  Melakukan seleksi calon mahasiswa berprestasi yang berasal dari SMA/SMK/MA; 

2. Melakukan pengembangan soft skill dan kepribadian melalui pendidikan terintegrasi 

dengan asrama mahasiswa; 

3. Menyediakan kurikulum pendidikan yang relevan dengan profil dan kompetensi lulusan 

sesuai dengan kebutuhan stakeholder, potensi kolaborasi antarprofesi, serta kebutuhan 

keterampilan wirausaha; 

4. Menyediakan wahana untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat 

secara terprogram berdasarkan kelompok keilmuan dalam rangka mengembangkan 

potensi daerah; 

5. Mengkaji kebutuhan masyarakat dan berkontribusi aktif untuk memberikan solusi 

dalam bidang farmasi melalui jalinan kerjasama yang intensif dengan berbagai mitra di 

dalam maupun di luar negeri. 
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C. Registrasi Perkuliahan 

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan proses perkuliahan pada Program Studi 

S1 Farmasi STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap, maka diberlakukan tata cara 

pendaftaran perkuliahan sebagai berikut : 

1. Registrasi Administrasi 

Pendaftaran administrasi yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan adminsitrasi bagi 

mahasiswa baru dan lama meliputi ketentuan sebagai berikut : 

a). Mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi tes mahasiswa baru di STIKES Al-

Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap, melakukan registrasi di Biro Administrasi Keuangan 

(BAK) dengan cara menyerahkan surat keterangan lulus seleksi yang diterima dari 

STIKES AIAIC, sebagai dasar BAK dalam mengeluarkan slip pembayaran biaya 

perkuliahan. Sedangkan bagi mahasiswa lama, registrasi dilakukan dengan cara 

mengajukan permintaan slip pembayaran perkuliahan ke Biro Administrasi 

Keuangan (BAK). 

b). Bukti slip pembayaran yang telah diterima oleh mahasiswa baru dijadikan dasar 

dalam melakukan transaksi pembayaran biaya perkuliahan pada Bank yang telah 

ditunjuk.  

c). Bukti setoran pembayaran dari Bank, kemudian satu lembar diserahkan kepada BAK 

sebagai bukti telah melakukan transaksi keuangan sedangkan lembar yang lain 

dijadikan arsip mahasiswa bersangkutan. 

d). Mahasiswa yang telah melakukan transaksi keuangan secara otomatis akan terinput 

di dalam absen perkuliahan di BAAK (Bagian Administrasi Akademik dan 

Kemahasiswaan). 

e). Bagi mahasiswa yang terlambat melakukan transaksi keuangan sampai pada batas 

waktu yang telah ditentukan, maka nama mahasiswa tersebut tidak terinput di dalam 

absen dan tidak diijinkan mengikuti proses perkuliahan. 

f). Bagi mahasiswa yang sedang mengambil cuti, tetap diwajibkan melakukan registrasi 

administrasi sebesar 50 % dari total biaya registrasi administrasi. 

f). Waktu pendaftaran dilakukan bersama-sama setiap awal semester sesuai kalender 

akademik yang ditentukan oleh program studi bersangkutan. 

2. Registrasi Akademik 

Pendaftaran akademik dilakukan oleh mahasiswa lama maupun baru untuk memperoleh 

ijin mengikuti kegiatan akademik, yang dilakukan di Bagian Administrasi Akademik 
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(BAAK) STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap, adapun ketentuan yang dilalui sebagai 

berikut : 

a. Mahasiswa diwajibkan mengambil Kartu Rencana Studi ( KRS ) di BAAK, sesuai 

dengan jadwal yang telah ditentukan  

b. Setelah menerima KRS, Mahasiswa diwajibkan  berkonsultasi dengan dosen 

pembimbing akademik (PA) untuk mendapatkan bimbingan dan berdiskusi terkait 

dengan rencana proses pembelajaran yang akan ditempuh selama satu semester ke 

depan, serta untuk mendapatkan pengesahan KRS semester bersangkutan dari dosen 

pembimbing (PA). 

c. KRS yang telah disahkan, kemudian didistribusikan ke masing–masing bagian terkait, 

yaitu Pembimbing Akademik, BAAK dan arsip mahasiswa bersangkutan. 

 

D. Pengertian dan Penilaian Sistem Kredit  

1. Pengertian dan Tujuan Sistem Kredit  

Sistem kredit adalah suatu penyelenggaraan pendidikan dimana beban studi mahasiswa, 

beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program pendidikan dinyatakan 

dalam satuan kredit semester (sks). 

Pada dasarnya tujuan pokok pengunaan sistem kredit ini adalah : 

a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan ingat belajar agar dapat 

menyelesaikan studi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. 

b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengikuti kegiatan 

pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. 

c. Melaksanakan sejauh mungkin sistem pendidikan  masukan dan keluaran ganda. 

d. Mempermudah penyesuaian kurikulum terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. 

e. Memperbaiki sistem evaluasi kecakapan mahasiswa. 

2. Penilaian Kredit Semester 

Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya satu program 

pendidikan dalam satu jenjang pendidikan. Satu semester setara dengan 14 - 16 minggu 

kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya. 

Satuan Kredit Semester atau SKS adalah satuan waktu yang digunakan untuk 

menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, termasuk juga besarnya pengakuan atas 

keberhasilan usaha kumulatif bagi satuan program tertentu. 

Program pendidikan dalam setiap semester berisi penyelenggaraan pendidikan dalam 

bentuk kuliah, praktikum laboratorium, Praktek Kegiatan Lapangan (PKL) dan bentuk-

bentuk pendidikan lainnya serta evaluasi keberhasilan mahasiswa. 
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Satu satuan Kredit Semester (1 SKS) kegiatan kuliah, dalam tiap minggu selama satu 

semester terdiri atas :  

1).  1 (satu) jam perkuliahan terjadwal atau 50 menit acara tatap muka terjadwal 

2). 1-2 jam kegiatan terstruktur yang tidak terjadwal, dengan perencanaan oleh tenaga 

pengajar mata kuliah 

3).  1-2 jam kegiatan mandiri 

Satu satuan Kredit Semester (1 SKS) kegiatan praktikum, dalam tiap minggu selama satu 

semester terdiri atas :  

1). 3 jam kegiatan laboratorium terjadwal 

2). 1-2 jam kegiatan terstruktur yang tidak terjadwal, dengan perencanaan oleh tenaga 

pengajar mata kuliah. 

3). 1-2 jam kegiatan mandiri 

Satu satuan Kredit Semester (1 SKS) kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), dalam tiap 

minggu selama satu semester terdiri atas : 

1).  4 (empat) jam kegiatan terjadwal 

2). 1-2 jam kegiatan terstruktur yang tidak terjadwal, dengan perencanaan oleh tenaga 

pengajar mata kuliah 

3). 1-2 jam kegiatan mandiri 

 

E. Kartu Rencana Studi ( KRS ) 

 KRS berisi daftar mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa dalam tiap semester. 

KRS diambil di BAAK pada tiap awal semester sesuai kalender akademik yang telah 

ditentukan, setelah mendapatkan KRS, mahasiswa mengajukan pengesahan dari Dosen 

Pembimbing Akademik sekaligus mendapatkan bimbingan. KRS yang telah disahkan, satu 

lembar diserahkan kepada Dosen pembimbing, satu lembar ke BAAK, dan satu lembar 

sebagai arsip pribadi masing-masing mahasiswa.  

 

F. Agenda Perkuliahan 

Agenda Perkuliahan berisi Nama mata kuliah, dosen pengampu mata kuliah, nama 

mahasiswa, nomor induk mahasiswa (NIM) yang mengikuti mata kuliah bersangkutan, 

materi kuliah yang diampu setiap pertemuan, tanggal atau hari pertemuan, waktu atau lama 

perkuliahan, dan paraf dosen pengampu. Agenda Perkuliahan ditandatangani oleh mahasiswa 

pada saat kegiatan belajar-mengajar berlangsung dan oleh dosen pengampu mata kuliah serta 

praktikum pada setiap akhir kegiatan pembelajaran. Agenda Perkuliahan disimpan di BAAK.  
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G. Kartu Hasil Studi ( KHS ) 

KHS berisi nilai akhir semua mata kuliah yang telah ditempuh mahasiswa. KHS 

dikeluarkan oleh BAAK yang sebelumnya telah diproses berdasarkan data input nilai dari 

masing-masing dosen pengampu mata kuliah. KHS dibuat rangkap tiga (3), yang diberikan 

kepada mahasiswa, dosen Pembimbing akademik dan BAAK. 

 

H. Metode Pembelajaran 

Proses pembelajaran di program studi S1 Farmasi STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah 

Cilacap menggunakan beberapa metode, antara lain program belajar ceramah (PBC), 

pengalaman belajar praktek di laboratorium (PBP) dan Pengalaman belajar lapangan (PBL). 

Adapun penjelasan dari ketiga metode pembelajaran yang diterapkan sebagai berikut: 

1. PBC (pengalaman belajar ceramah) adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan 

cara  bertatap muka langsung antara dosen pengampu mata kuliah dengan mahasiswa di 

kelas. Teknis kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan meliputi ceramah teori, diskusi, 

presentasi dan penugasan mandiri. 

2. PBP (pengalaman belajar praktek) adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan 

cara bertatap muka langsung antara dosen pengampu mata kuliah praktikum dengan 

mahasiswa di laboratorium. Teknis kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan meliputi 

asistensi, pre-tes, praktek percobaan laboratorium, dan penugasan mandiri berupa 

pembuatan laporan sementara dan laporan akhir. 

3. PBL (pengalaman belajar lapangan) adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

dengan cara menempatkan mahasiswa pada lahan praktek yang telah ditentukan, yang 

dimaksudkan agar mahasiswa dapat menggali ilmu dan pengalaman praktek pekerjaan 

kefarmasian di lapangan, serta menerapkan ilmu teori yang didapat di bangku kuliah 

yang diaplikasikan di tatanan lapangan yang disesuaikan dengan kondisi lahan 

bersangkutan. 

 

I. Tata Aturan Proses Pembelajaran 

1. PBC (Pengalaman Belajar Ceramah) 

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran, dengan menggunakan 

metode PBC, maka diterapkan aturan proses pembelajaran sebagai berikut : 

a. Dosen/tenaga pengajar 

i. Dosen wajib menyelenggarakan proses perkuliahan teori pada mata kuliah 

bersangkutan sebanyak 14 kali pertemuan 
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ii. Setelah selesai melakukan proses perkuliahan dengan mahasiswa, dosen wajib 

mengisi agenda perkuliahan, dengan cara menulis hari atau tanggal pertemuan, 

waktu atau lama jam perkuliahan, materi perkuliahan yang disampaikan, metode 

yang digunakan, jumlah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan paraf dosen 

bersangkutan. 

iii. Dosen wajib mengevalusi satuan Acara pembelajaran (SAP) beserta Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS)/silabus mata kuliah terkait setiap semester, untuk 

menjamin bahwa rencana pembelajaran yang disusun sudah mengikuti 

perkembangan keilmuan dan teknologi kefarmasian, yang disesuaikan dengan 

kondisi yang ada. 

iv. Dosen dalam memberikan penilaian mengacu pada asas transparansi dan 

keadilan. 

 

b. Mahasiswa 

i. Mahasiswa wajib hadir  ≥ 90%  pada proses perkuliahan untuk setiap mata kuliah, 

kecuali ada tugas kedinasan dari pihak kampus atau pihak yang terkait dengan 

kepentingan kampus, yang dibuktikan dengan surat dispensasi, dan ketika terjadi 

musibah yang tidak diinginkan, serta khusus pada kondisi sakit, dibuktikan 

dengan surat ijin dokter. 

ii. Mahasiswa wajib mengisi absensi agenda perkuliahan 

iii. Mahasiswa tidak diperkenankan terlambat masuk perkuliahan  

iv. Mahasiswa wajib mengerjakan tugas yang diberikan dari dosen mata kuliah 

bersangkutan 

v. Mahasiswa wajib memakai seragam mahasiswa beserta kelengkapan atributnya 

yang telah ditentukan oleh kampus. 

vi. Apabila terjadi kehilangan seragam atau kelengkapan atributnya, mahasiswa 

melaporkan kepada pembimbing akademik dan berusaha untuk mendapatkan 

seragam beserta kelengkapan atribut seperti semula. 

vii. Apabila tanpa adanya indikasi kehilangan, mahasiswa tidak menggunakan 

seragam dan kelengkapan atributnya, maka mahasiswa tersebut untuk sementara 

tidak akan mendapatkan pelayanan dari manajemen kampus. Hal tersebut 

diterapkan semata-mata untuk melatih dan menanamkan kedisiplinan pada 

mahasiswa, yang diharapkan dapat menjadi nilai unggul mahasiswa. 

viii. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk memberikan kritik dan masukan kepada 

pihak kampus, melalui pembimbing akademik bersangkutan, maupun kepada 
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ketua program studi, Terkait proses pembelajaran dengan tujuan untuk semakin 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam penyampaian kritik dan masukan 

tetap menggunakan asas etika sebagai seorang mahasiswa. 

 

2. PBP (Pengalaman Belajar Praktek) 

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran, dengan menggunakan 

metode PBP, maka diterapkan aturan proses pembelajaran sebagai berikut : 

  a). Dosen/tenaga pengajar 

i. Dosen wajib menyelenggarakan proses perkuliahan praktikum laboratorium pada 

mata kuliah bersangkutan sebanyak 14 kali pertemuan 

ii. Sebelum pelaksanaan perkuliahan praktikum laboratorium, dosen wajib 

memberikan asistensi kepada mahasiswa dengan dibantu oleh asisten 

laboratorium. Yang dimaksud dengan asistensi adalah pemberian pembekalan 

kepada mahasiswa terkait proses pembelajaran praktikum yang akan dijalani 

selama satu semester. Pembekalan yang diberikan meliputi penjelasan materi 

percobaan yang akan dilakukan, tata tertib praktikum, serta sistem penilaian. 

Asistensi bersifat wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa pada semester 

bersangkutan. 

iii. Sebelum pelaksanaan praktikum, dosen wajib berkoordinasi dengan asisten 

praktikum untuk merencanakan dan melaksanakan pre-tes. Yang dimaksud 

dengan pre-tes adalah suatu bentuk uji untuk mengetahui tingkat pemahaman 

praktikan atau mahasiswa terhadap materi dan proses berjalannya percobaan yang 

akan dipraktikumkan. Hasil penilaian pre-tes digunakan sebagai syarat mahasiswa 

dalam mengikuti kuliah praktikum pada materi percobaan bersangkutan. Pre-tes 

bersifat wajib diikuti oleh setiap mahasiswa yang akan mengikuti kuliah 

praktikum. 

iv. Dosen dengan dibantu asisten praktikum berkewajiban mengkoreksi tugas 

mandiri mahasiswa yang berupa laporan sementara dan laporan resmi hasil 

percobaan pada mata kuliah praktikum bersangkutan. 

v. Dosen dengan dibantu oleh Asisten Praktikum berkewajiban menyelenggarakan 

Skill lab. Yang dimaksud dengan skill lab adalah memberikan pemahaman 

tentang keterampilan utama yang harus dikuasai oleh setiap mahasiswa terkait 

kompetensi mata praktikum bersangkutan.  

vi. Dosen dengan dibantu oleh Asisten Praktikum berkewajiban menyelenggarakan 

Ujian Akhir Laboratorium/responsi. Yang dimaksud dengan Ujian Akhir 
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Laboratorium adalah suatu bentuk ujian yang dilaksanakan di akhir proses 

pembelajaran praktikum laboratorium, untuk setiap mata kuliah praktikum, 

dengan tujuan untuk mengevaluasi tingkat pemahaman mahasiswa terhadap 

keseluruhan percobaan praktikum yang telah dilaksanakan.  

vii. Setelah selesai melakukan proses perkuliahan dengan mahasiswa, dosen wajib 

mengisi Agenda perkuliahan, dengan cara menulis hari atau tanggal pertemuan, 

waktu atau lama jam perkuliahan, materi perkuliahan yang disampaikan, metode 

yang digunakan, jumlah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan paraf dosen 

bersangkutan. 

viii. Dosen wajib mengevalusi satuan Acara pembelajaran (SAP) beserta silabus mata 

kuliah praktikum terkait setiap semester, untuk menjamin bahwa rencana 

pembelajaran yang disusun sudah mengikuti perkembangan keilmuan dan 

teknologi kefarmasian, yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. 

ix. Dosen dalam memberikan penilaian mengacu pada asas transparansi dan 

keadilan. 

b). Mahasiswa 

i. Mahasiswa wajib hadir 100 % pada proses perkuliahan praktikum untuk setiap 

jenis percobaan, Kecuali ada tugas kedinasan dari pihak kampus atau pihak yang 

terkait dengan kepentingan kampus, yang dibuktikan dengan surat dispensasi, dan 

ketika terjadi musibah yang tidak di inginkan, serta khusus pada kondisi sakit, 

dibuktikan dengan surat ijin dokter. 

ii. Mahasiswa wajib mengisi absensi agenda perkuliahan 

iii. Mahasiswa tidak diperkenankan terlambat masuk perkuliahan  

iv. Mahasiswa wajib mengerjakan tugas mandiri berupa Laporan Sementara yang 

diserahkan kepada asisten praktikum sebelum berjalannya praktikum dan Laporan 

resmi hasil percobaan praktikum, yang diserahkan kepada asisten praktikum 

setelah selesai melakukan percobaan.  

v. Mahasiswa wajib memakai jas praktikum dan alat pelindung diri (APD) yang 

diperlukan pada saat berjalannya praktikum.  

vi. Apabila tanpa adanya indikasi kehilangan, mahasiswa tidak menggunakan jas 

praktikum maupun alat APD yang diperlukan, maka mahasiswa tersebut untuk 

sementara tidak diperbolehkan mengikuti kuliah praktikum pada percobaan 

bersangkutan. Hal tersebut diterapkan semata–mata untuk melatih dan 

menanamkan kedisiplinan pada mahasiswa, yang diharapkan dapat menjadi nilai 
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unggul mahasiswa. Serta untuk melindungi diri mahasiswa dari bahaya paparan 

zat kimia maupun alat dan bahan lain yang digunakan. 

vii. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk memberikan kritik dan masukan terkait 

pelaksanaan kegiatan perkuliahan praktikum kepada pihak kampus, melalui 

pembimbing akademik bersangkutan, maupun kepada ketua program studi, terkait 

proses pembelajaran dengan tujuan untuk semakin meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Dalam penyampaian kritik dan masukan tetap menggunakan asas 

etika sebagai seorang mahasiswa. 

3. PBL (Pengalaman Belajar Lapangan)  

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran, dengan menggunakan 

metode PBL, maka diterapkan aturan proses pembelajaran sebagai berikut : 

  a). Dosen/tenaga pengajar 

i. Dosen yang ditunjuk sebagai pembimbing Praktek Kerja Lapangan (PKL) wajib 

memberikan pembekalan kepada mahasiswa peserta Praktek Kerja Lapangan, 

sebelum waktu pelaksanaan PKL. 

ii. Dosen yang ditunjuk sebagai pembimbing Praktek Kerja Lapangan (PKL) wajib 

melaksanakan kegiatan bimbingan kepada mahasiswa peserta Praktek Kerja 

Lapangan.  

iii. Dosen koordinator atau dosen yang ditunjuk sebagai pembimbing Praktek Kerja 

Lapangan (PKL) wajib berkoordinasi dengan pembimbing lahan praktek atau 

stakeholder terkait proses pelaksanaan PKL. 

iv. Dosen dalam memberikan penilaian mengacu pada asas transparansi dan 

keadilan. 

b). Mahasiswa 

i. Mahasiswa wajib hadir 100 % selama mengikuti proses pembelajaran PKL. 

Kecuali ada tugas kedinasan dari pihak kampus atau pihak yang terkait dengan 

kepentingan kampus, yang dibuktikan dengan surat dispensasi, dan ketika terjadi 

musibah yang tidak di inginkan, serta khusus pada kondisi sakit, dibuktikan 

dengan surat ijin dokter. 

ii. Mahasiswa wajib mengikuti pembekalan sesuai jadwal yang ditentukan 

iii. Mahasiswa wajib memakai seragam beserta atribut kelengkapannya selama 

mengikuti PKL 

iv. Mahasiswa wajib mengerjakan tugas mandiri berupa laporan PKL, yang 

dikerjakan pada saat pelaksanaan PKL dengan mendapatkan bimbingan dari 



16 

 

  

dosen pembimbing PKL, yang kemudian diserahkan ke Koordinator dosen 

pembimbing PKL pada waktu yang telah ditentukan. 

v. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk memberikan kritik dan masukan terkait 

pelaksanaan kegiatan perkuliahan PKL kepada pihak kampus, melalui 

pembimbing akademik bersangkutan, dosen pembimbing PKL maupun kepada 

ketua program studi, terkait proses pembelajaran dengan tujuan untuk semakin 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam penyampaian kritik dan masukan 

tetap menggunakan asas etika sebagai seorang mahasiswa. 

 

J. Ujian 

1. Pengertian 

Ujian merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat 

kemampuan dan keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah. Bentuk 

ujian dapat berupa ujian tertulis, ujian lisan, pemberian tugas, penulisan karya ilmiah, 

seminar dan berbagai jenis ujian lain yang dapat dikombinasikan dan pelaksanaannya 

harus disesuaikan dengan jenis mata kuliah yang bersangkutan. 

2. Jenis Ujian 

Terdapat beberapa jenis ujian yang diselenggarakan oleh Program Studi S1 Farmasi 

STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap, jenis ujian beserta persyaratannya yaitu : 

a). Ujian Tengah Semester (UTS), jenis ujian ini merupakan suatu alat ukur untuk 

mengetahui dan mengevaluasi tingkat kemampuan dan keberhasilan mahasiswa 

dalam menempuh suatu mata kuliah, selama setengah semester. Ujian ini 

diselenggarakan pada pertengahan semester sesuai dengan kelender akademik yang 

telah ditentukan. 

b). Ujian Akhir Semester (UAS), jenis ujian ini merupakan suatu alat ukur untuk 

mengetahui dan mengevaluasi tingkat kemampuan dan keberhasilan mahasiswa 

dalam menempuh suatu mata kuliah, dalam satu semester. 

Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian apabila memenuhi persyaratan di bawah ini: 

1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan; 

2) Memenuhi semua persyaratan administratif yang ditetapkan oleh STIKES; 

3) Mahasiswa dapat mengikuti ujian (UAS) tanpa penugasan apabila kehadiran dalam 

perkuliahan > 90% , mahasiswa dapat mengikuti ujian dengan penugasan dari dosen 

koordinator / pengampu apabila kehadiran dalam perkuliahan 75 % - 90% dan 

mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian apabila kehadiran dalam 

perkuliahan < 75% pada semester bersangkutan dan/atau mengikuti seluruh kegiatan 
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(100%) praktikum di laboratorium, kerja lapangan, kerja klinik, seminar, atau 

kegiatan sejenis. 

4) Untuk mengikuti ujian (UTS / UAS), mahasiswa diharuskan menunjukkan Kartu 

Peserta Ujian (KPU) yang berlaku pada semester yang bersangkutan. 

5) Untuk menempuh ujian akhir (ujian komprehensif, sidang skripsi, KTI atau kegiatan 

sejenis), mahasiswa harus sudah memenuhi persyaratan di bawah ini : 

a) Lulus seluruh mata kuliah program studi yang ditempuh (memenuhi beban studi 

kumulatif yang dipersyaratkan) 

b) Telah menyusun dan menulis Laporan Tugas Akhir (untuk Program Diploma 

III) atau Skripsi (yang telah dinyatakan layak uji oleh Pembimbing) atau 

kegiatan sejenis. 

c) Telah menyelesaikan persyaratan administratif yang diatur oleh STIKES 

 

K. Penilaian  

1. Arti Penilaian 

Penilaian merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga pengajar/dosen 

pengampu mata kuliah bersangkutan yang dimaksudkan untuk mengukur dan menilai 

tingkat keberhasilan kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh mahasiswa dengan 

menggunakan alat ukur. 

2. Aspek – aspek penilaian 

a. Aspek pengetahuan (kognitif) pada setiap bidang ilmu ataupun seluruh bidang ilmu 

yang telah ditempuh. 

b. Aspek sikap dan tingkah laku mahasiswa (afektif) yang berkaitan dengan 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran maupun non pembelajaran. 

c. Aspek Keterampilan Mahasiswa (Psikomotorik) yang berkaitan dengan pelaksanaan 

suatu kegiatan praktek keilmuan. 

3. Penilaian untuk mata kuliah teori, dengan metode PBC meliputi : 

a. Ujian Tengah Semester dan akhir semester yang terjadwal. 

b. Tes harian atau kuis, Tugas paper, maupun resume, yang tergantung kebijaksanaan 

dan wewenang dari tenaga pengampu mata kuliah bersangkutan. 

4. Penilaian untuk mata kuliah praktek, dengan metode PBP meliputi: 

a. Responsi atau ujian akhir semester praktikum yang terjadwal. 
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b. Penilaian lain seperti pre test, post test, laporan sementara dan laporan  resmi, tugas 

dll, berdasarkan kebijakan koordinasi antara tenaga pengampu mata kuliah 

praktikum dengan Kepala laboratorium bersangkutan. 

5. Penilaian untuk tugas Akhir 

   Sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas akhir. 

6. Bobot Nilai Ujian dan Rumus Penghitungannya 

Dosen wajib melaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali ujian terjadwal dalam satu 

semester. Program Studi S1 Farmasi STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap dalam 

teknis penghitungan nilai menggunakan sistem komputerisasi dengan nama program 

Sistem Administrasi Akademik (SIAKAD), yang secara otomatis akan mendeteksi dan 

membaca input data awal yang dimasukkan kemudian diproses dengan menggunakan 

standar penilaian yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya muncul data hasil penilaian 

studi mahasiswa sesungguhnya. 

Dengan menggunakan teknologi komputerisasi program sistem administrasi 

akademik ini, dirasa lebih menciptakan efektifitas manajemen administras mahasiswa 

dan akan menghindari sekecil mungkin human error atau kesalahan dari tim akademik, 

sehingga hasil penilaian mahasiswa dan pelayanan akademik kepada mahasiswa akan 

lebih cepat, tertib administrasi serta terjamin keamanan dan kebenarannya. 

7. Standar penilaian 

Program Studi S1 Farmasi STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap, dalam proses 

penilaian menggunakan standar penilaian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Tabel 1. Konversi Nilai  

No. Nilai Absolut 

Angka Nilai 

Mutu 

Huruf 

Mutu 

1 80,00 - 100 4 A 

2 75,00 - 79,99 3,7 A- 

3 72,00 - 74,99 3,3 B+ 

4 68,00 - 71,99 3 B 

5 65,00 - 67,99 2,7 B- 

6 62,00 - 64,99 2,3 C+ 

7 55,00 - 61,99 2 C 

8 41,00 - 54, 99 1 D 

9 0 - 40, 99 0 E 
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8. Perbaikan Nilai 

Sebagai aplikasi sistem penjaminan mutu lulusan STIKES AIAIC, maka mulai 

tahun akademik 2017/2018 persyaratan ujian remidial diperbarui sebagai berikut : 

  Standar syarat Program Remidial : 

a. Sudah teregistrasi 

b. Telah mengisi kartu rencana remidial 

c. Nilai mutu E, D, atau C 

d. Kehadiran kuliah mata kuliah ≥ 75% 

Apabila tidak memenuhi standar tersebut, maka mahasiswa tidak dapat mengikuti 

UAS dan/atau remidial mata kuliah sehingga harus mengulang pada semester 

berikutnya. 

 

L. Tugas Akhir 

Tugas akhir yang dilaksanakan di Program Studi S1 Farmasi STIKES Al-Irsyad Al-

Islamiyyah Cilacap, terdiri dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Skripsi. 

a.  Syarat  

1) Terdaftar dalam Kartu rencana Studi (KRS) 

2) Mahasiswa telah mengikuti dan menyelesaikan semua mata kuliah teori dan 

praktikum. 

3) Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Skripsi, ditentukan oleh Pihak 

Program Studi S1 Farmasi STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap, yang tertuang 

dalam Buku pedoman KKN dan Skripsi. 

b. Administrasi : 

1) Tempat untuk pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ditentukan oleh pihak 

Program Studi dan UPT PPM.  

2) Mahasiswa mengusahakan sendiri tempat untuk melaksanakan Skripsi baik 

pelaksanaan di Laboratorium maupun di luar Laboratorium, dengan tetap 

berkoordinasi dengan pembimbing skripsi yang telah ditunjuk. 

c. Bimbingan 

1) Pembimbing KKN ditentukan oleh Ketua Program Studi dan UPT PPM. 

2) Pembimbing skripsi dapat diajukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Ketua 

Program Studi. 
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3) Tugas Dosen Pembimbing, yaitu mengkoordinasikan semua hal yang berkaitan 

dengan lahan KKN, memberikan pembekalan, membimbing selama proses 

pelaksanaan mata kuliah KKN maupun untuk tugas akhir, membimbing 

pembuatan laporan, menguji laporan tugas akhir, dan menilai. 

4) Format laporan KKN ditentukan oleh Program Studi bersangkutan. 

d.   Teknik Pelaksanaan 

1) Praktek Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

a) Lahan Praktek KKN dan Dosen Pembimbing ditentukan oleh Pihak akademik 

Program Studi S1 Farmasi berkoordinasi dengan UPT PPM. 

b) Mahasiswa berkoordinasi dengan dosen pembimbing Praktek untuk 

mendapatkan pembekalan lebih lanjut mengenai lahan praktek dan seluruh 

proses berjalannya praktek KKN di lahan praktek maupun tugas-tugas atau 

hal-hal yang perlu di persiapkan dan diselesaikan selama menjalani KKN, dan 

tugas yang harus diselesaikan setelah menjalani KKN. 

c) Mahasiswa mulai melaksanakan KKN sesuai waktu yang telah ditentukan 

oleh tim akademik Prodi S1 Farmasi. 

d) Selama menjalani KKN, mahasiswa wajib berkoordinasi dengan dosen 

pembimbing berkaitan dengan semua hal dalam pelaksanaan KKN. 

e) Selesai Melaksanakan KKN, mahasiswa wajib berkoordinasi untuk melapor, 

evaluasi tentang pelaksanaan KKN, mendapatkan bimbingan dalam 

pembuatan tugas laporan Hasil Praktek KKN dari dosen pembimbing KKN. 

f) Laporan dikumpulkan sampai batas waktu yang ditentukan oleh tim akademik 

Prodi S1 Farmasi setelah mendapatkan pengesahan dari Instansi lahan praktek 

KKN, dosen pembimbing dan Ketua Program Studi S1 Farmasi STIKES Al-

Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap. 

g) Mekanisme Presentasi dan evaluasi Laporan Hasil KKN ditentukan oleh tim 

akademik Prodi S1 Farmasi. 

2) Skripsi : 

a) Pelaksanaan skripsi diatur dalam buku pedoman skripsi. 

 

M.  Beban Studi 

Program S1 Farmasi diselenggarakan selama 8 (delapan) semester dengan beban studi 

sebanyak 147 SKS, yang terdiri dari 143 SKS mata kuliah wajib dan 4 mata kuliah 

pilihan. Mata kuliah wajib dibagi menjadi 78 SKS mata kuliah kurikulum inti (54,23 %) 

dan 65 SKS mata kuliah kurikulum institusional (45,77 %). 
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N.  Lama Pendidikan 

Lama pendidikan program studi S1 Farmasi adalah jumlah mata kuliah yang dihitung 

dengan satuan SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar 

Sarjana Farmasi (S. Farm.), minimal 144 SKS. Beban tersebut dapat ditempuh dalam 

waktu 8 semester dan paling lambat 12 semester. Apabila selama 12 semester 

mahasiswa belum dapat menyelesaikan beban studi Program S1 Farmasi, maka 

mahasiswa tersebut dianggap gagal atau drop out. 

 

O. Tahun Akademik 

Tahun Akademik penyelenggaraan pendidikan Program S1 Farmasi dimulai pada bulan 

September tiap tahunnya. 

 

P.  Pembimbing Akademik 

Pembimbing akademik (PA) bertujuan membantu mahasiswa dalam proses belajar-

mengajar sampai akhir studi mahasiswa yang bersangkutan, dengan tugas-tugas sebagai 

berikut: 

1. Tugas Umum : 

a. Memberikan konsultasi dan bimbingan kepada mahasiswa dalam hal akademik pada 

umumnya dan mengenai perencanaan perkuliahan sesuai dengan beban studi pada 

khususnya. 

b. Memberikan arahan, pertimbangan  dan kebijakan akademik dalam menyusun rencana 

perkuliahan dan membantu mahasiswa dalam penyelesaian hambatan studi yang 

mungkin ada. 

c. Mengikuti perkembangan studi mahasiswa dengan melihat dari data prestasi 

akademik, memberikan motivasi kepada mahasiwa berkenaan dengan peningkatan 

prestasi akademik maupun kegiatan penunjang akademik (ekstrakurikuler) dan ikut 

membantu menyelesaikan hambatan akademik mahasiswa yang mungkin terjadi. 

2. Tugas Khusus : 

a. Mengumpulkan KRS yang telah diisi oleh mahasiswa 

b. Mengontrol kehadiran mahasiswa 

c. Memberikan bimbingan pada mahasiswa 

d. Membuat laporan kehadiran mahasiswa setiap akhir bulan pada kaprodi. 

e. Membuat laporan kehadiran mahasiswa setiap semester untuk kaprodi dan dosen 

koordinator. 
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Q. Evaluasi Akhir Program 

Mahasiswa dinyatakan lulus Program Studi S1 Farmasi sekaligus berhak memperoleh 

ijazah dan gelar Sarjana Farmasi (S. Farm.) apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Mahasiswa telah menempuh dan lulus seluruh mata kuliah sesuai dengan beban studi 

atau kurikulum yang berlaku. 

2. IPK kumulatif  minimal 2.00 

3. Telah menyelesaikan dan lulus tugas akhir. 

4. Tidak ada nilai E 

5. Nilai D tidak lebih dari 20% dari total sks 

6. Memperoleh nilai minimal C untuk mata kuliah umum/MKU : 

a. Pendidikan Agama 

b. Pendidikan  Pancasila 

c. Pendidikan kewarganegaraan 

d. Bahasa Indonesia 

e. Bahasa Inggris 

Selain ketentuan ini, Pembimbing Akademik (PA) mempunyai kebijakan dengan 

memperhatikan kondisi mahasiswa pada semester tersebut. 

 

S. Predikat Kelulusan 

Predikat Kelulusan Program Pendidikan S1 Farmasi, berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK) dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. IPK  2,00 – 2,75 : Lulus dengan predikat memuaskan 

2. IPK  2,76 – 3,50 : Lulus dengan predikat sangat memuaskan 

3. IPK 3,51 – 4,00 : Lulus dengan pujian  

Catatan : Penetapan predikat kelulusan Dengan Pujian dilakukan dengan memperhatikan 

masa studi maksimum, yaitu  masa studi minimum (n) ditambah 1 tahun (n+1).  

ket n = tahun. 

 

T. Kurikulum 

1. 1.  Profil atau karakteristik lulusan Program Studi S1 Farmasi   

       Lulusan Pendidikan Program Studi S1 Farmasi STIKES AIAI Cilacap diharapkan 

menjadi sarjana dengan profil sebagai berikut: 

1. Sarjana farmasi yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, professional dan mandiri 

2. Ilmuwan dan peneliti di bidang farmasi 
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3. Pemberi layanan di bidang farmasi yang komunikatif 

4. Pendidik dan pembelajar dalam bidang farmasi 

5. Supervisor dalam team work di bidang farmasi 

6. Entrepreneur dalam bidang farmasi 

Profil sarjana farmasi yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, profesional dan 

mandiri: lulusan sarjana farmasi STIKES AIAI Cilacap dibekali ilmu soft skill yang 

cukup, agama, etika dan  kepemimpinan sehingga lulusan menjadi pribadi yang unggul 

dan siap melaksanakan pekerjaan dan bersosialisasi di masyarakat.  

Profil Ilmuwan dan peneliti di bidang farmasi: lulusan sarjana farmasi STIKES 

AIAI Cilacap dibekali ilmu sains dasar dan terapan yang nantinya lulusan dapat 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi, dari penelusuran 

bahan alam, isolasi senyawa aktif, pengujian aktivitas senyawa aktif, sampai dengan 

desain produk.  

Profil pemberi layanan di bidang farmasi yang komunikatif: lulusan sarjana 

farmasi STIKES AIAI Cilacap dibekali ilmu dasar ketrampilan teknis untuk menunjang 

pelayanan farmasi di sarana pelayanan kesehatan di apotek, rumah sakit, klinik, 

puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan lainnya dengan menerapkan ilmu 

pengetahuan mengenai penyiapan dan peracikan obat, indikasi, kontraindikasi, dosis, 

efek samping, interaksi obat, DRPs dan mampu mengidentifikasi masalah-masalah terkait 

obat serta mampu memberikan solusi untuk mengoptimalkan efektivitas terapi dan 

meminimalkan resiko. 

Profil Pendidik dan pembelajar dalam bidang farmasi: lulusan sarjana farmasi 

STIKES AIAI Cilacap dibekali kemampuan teknis untuk dapat menyampaikan ilmu dan 

gagasan yang dimiliki melalui kegiatan presentasi di dalam perkuliahan berdasarkan 

kajian ilmiah  sehingga dapat menunjang lulusan untuk dapat menyampaikan dan 

menerapkan keilmuan yang dimiliki kepada masyarakat. 

Profil Supervisor dalam tim work di bidang farmasi: lulusan sarjana farmasi 

STIKES AIAI Cilacap dibekali ilmu soft skill dan kepemimpinan melalui kegiatan 

organisasi, ekstrakurikuler dan pelatihan kepemimpinan sehingga dapat menunjang 

mental dalam bekerja secara mandiri maupun tim. 

Profil Entrepreneur dalam bidang farmasi Mendorong penciptaan inovasi dan 

kreatifitas, lulusan sarjana farmasi STIKES AIAI Cilacap dibekali ilmu kewirausahaan 

melalui mata kuliah kewirausahaan dan secara aktif ikut serta dalam kegiatan Program 

Kreativitas Mahasiswa (PKM) di tingkat regional dan nasional serta aktif dalam unit 
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kegiatan mahasiswa (UKM) bidang bisnis dan kewirausahaan sehingga lulusan akan 

mempunyai jiwa entrepreneur yang kreatif dan inovatif. 

 

2. Profesi, bidang pekerjaan, atau bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh 

lulusan Program Studi S1 Farmasi.  

Peluang bidang pekerjaan yang dapat di isi oleh lulusan Sarjana Farmasi STIKES AlAIC, 

yaitu: 

a. Bidang pengadaan perbekalan farmasi yang meliputi Instansi pemerintah seperti Dinas 

kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas serta instansi swasta yang meliputi Rumah 

Sakit swasta dan Klinik swasta; 

b. Bidang produksi sediaan farmasi, yang meliputi Industri obat dan obat tradisional, 

kosmetik, makanan dan minuman; 

c. Bidang pengendalian mutu dan pengembangan sediaan farmasi, yang meliputi Industri 

obat dan obat tradisional; 

d. Bidang analisis mutu makanan/minuman dan sejenisnya, meliputi Industri makanan 

dan minuman; 

e. Bidang pengelolaan dan pendistribusian perbekalan farmasi ke layanan kesehatan, 

meliputi Pedagang Besar Farmasi (PBF), Distributor Alat kesehatan dan laboratorium,  

Industri Obat dan Obat tradisional; 

f. Bidang pengembangan tanaman obat, meliputi B2P2TOOT, Instansi swasta budidaya 

tanaman obat; 

g. Bidang pengawasan produksi dan distribusi obat, jamu, kosmetik, vaksin, obat 

hewan/veteriner, alat kesehatan, makanan dan minuman, meliputi Dinas Kesehatan, 

BPOM dan Dirjen Bea Cukai; 

h. Bidang pendidikan kefarmasian, dalam hal ini dapat sebagai pengajar di SMK Farmasi 

dan laboran di laboratorium pendidikan Farmasi; 

i. Lembaga penelitian seperti LIPI, Perguruan Tinggi dan Kementerian Riset dan 

Teknologi. 

 Selain bidang pekerjaan yang tersebut diatas, lulusan Sarjana  Farmasi STIKES 

AIAI Cilacap  juga dapat berinovasi dalam berwirausaha dibidang kefarmasian, meliputi 

wirausaha Apotek, toko Obat, Mendirikan PT/CV, distributor alat kesehatan dan 

laboratorium serta bahan kimia, dan wirausaha di bidang distributor simplisia untuk 

Industri Obat tradisional dan wirausaha di bidang obat tradisional. 
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3. Capaian pembelajaran (Learning Outcomes) dari Program Studi S1 Farmasi sesuai 

dengan profil lulusan dan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia level 6        

Menurut UU No.12/2012 pasal 29 Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan 

penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, 

nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja 

sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor. Kerangka Kualifikasi Nasional 

sebagaimana menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan 

akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.  

Berdasarkan Alternatif Penyusunan Kurikulum Mengacu pada KKNI pada 

tahun 2013 oleh DIKTI semua lulusan Program Studi harus memiliki sikap dan tata nilai 

untuk kriteria sarjana yaitu: 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, 

moral, dan etika; 

c. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

f. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila; 

g. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat 

dan lingkungan;taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

h. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 

i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri. 

j. Mampu mengenali, mengamati, memahami dan memecahkan permasalahan yang 

timbul dalam layanan kefarmasian. 

 

       Tenaga sarjana farmasi berada pada level 6 (enam) KKNI dengan Learning 

Outcomes (LO) yang sudah dipresentasikan dalam seminar di Universitas Islam 

Indonesia oleh Ketua APTFI (Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia) tanggal 22 

Juni 2014 adalah sebagai berikut : 
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Tabel Kaitan capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan KKNI 

Capaian pembelajaran (Learning 

Outcomes) lulusan sarjana farmasi  

STIKES AIAI Cilacap sesuai dengan profil 

lulusan dan KKNI level 6 

Profil Program Studi 

 

KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA 

Profil 

1 

Profil 

2 

Profil 

3 

Profil 

4 

Profil 

5 

Profil 

6 

1. Mampu mengidentifikasi masalah-

masalah terkait obat dan alternatif 

solusinya berlandaskan prinsip-prinsip 

ilmiah untuk mengoptimalkan terapi. 

2. Mampu melakukan pelayanan sediaan 

obat, obat tradisional, dan alat kesehatan 

sesuai prosedur yang berlaku. 

3. Mampu menyiapkan dan/atau meracik 

sediaan obat (steril dan non-steril) serta 

memilih kemasan yang tepat untuk tujuan 

keamanan, efektivitas, stablilitas, dan 

mutu sediaan. 

4. Mampu menyediakan dan 

mendiseminasikan informasi terkait obat 

dan pengobatan dalam upaya promotif 

dan preventif kesehatan masyarakat. 

5. Mampu berkontribusi dalam upaya 

pencarian dan/atau pengembangan bahan 

obat. 

6. Mampu menerapkan ilmu dan teknologi 

kefarmasian dalam perancangan dan/atau 

pengembangan sediaan obat dan obat 

tradisional yang aman, efektif, stabil dan 

bermutu 

7. Mampu menerapkan konsep teoritis dan 

matematis dalam melakukan analisis 

fenomena fisika, fisikokimia, dan biologi 

8. Mampu mengidentifikasi sumber 

informasi, menggali, menganalisis, 

menyusun dan mendiseminasikan 

informasi terkait obat dan sediaan farmasi 

lainnya. 

9. Mampu menerapkan konsep teoritis 

berbagai bidang ilmu kefarmasian dalam 

melakukan riset bidang kefarmasian 
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PENGETAHUAN YANG DIKUASAI       
1. Menunjukkan penguasaan konsep teoritis 

ilmu-ilmu dasar kefarmasian yang 

menjadi landasan penguasaan ilmu 

kefarmasian. 

2. Menunjukkan penguasaan konsep teoritis 

tentang obat, kinetika dan mekanisme 

kerja obat, serta hubungannya dengan 

sifat fisiko-kimia obat dan aktivitas 

biologis yang dihasilkannya. 

3. Mampu mengikuti perkembangan IPTEK 

untuk meningkatkan pengetahuan, 
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ketrampilan dan kemampuan diri secara 

berkelanjutan. 

 

 

 

KEMAMPUAN MANAJERIAL       
1. Mampu membangun interpersonal dan 

bekerjasama dengan berbagai pihak. 

2. Mampu mengambil keputusan yang 

tepat berdasarkan analisis informasi dan 

data, serta mampu bertanggung-jawab 

atas pekerjaan sendiri, dan dapat diberi 

tanggung-jawab atas pencapaian hasil 

kerja tim 

3. Mampu bertindak secara 

bertanggungjawab sesuai ketentuan 

perundang-undangan, norma dan etik 

kefarmasian. 

4. Mampu beradaptasi dalam lingkungan 

yang dinamis dan kultur budaya yang 

beragam. 
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Keterangan: 

Profil 1  : Sarjana farmasi yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, professional dan mandiri 

Profil 2  : Ilmuwan dan peneliti di bidang farmasi 

Profil 3  : Pemberi layanan di bidang farmasi yang komunikatif 

Profil 4  : Pendidik dan pembelajar dalam bidang farmasi 

Profil 5  : Supervisor dalam tim work di bidang farmasi 

Profil 6  : Entrepreneur dalam bidang farmasi 

T : Tinggi 

S : Sedang 

R : Rendah 

Sumber Pustaka: 

1) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia. 

2) Sugiharto, L., 2013. Alternatif Penyusunan Kurikulum Mengacu pada KKNI. Tim DIKTI 2013. 

3) Wahyudin, E. 2014. Seminar Kefarmasian di UII “Uji Kompetensi Apoteker Indonesia”. 

 

4. Susunan matakuliah per semester berikut bobotnya 
 

Smt 

Kode 

MK/ 

Blok 

Nama MK/Blok1 
  Bobot 

 sks 

Sistem 

Penilai-

an2 

(PAK, 

PAN) 

  Kompetensi 3  Kelengkapan4 
Depar-temen/ 

Bagian/ Fak 

Penye-

lenggara 

Utama 
Pendu

-kung 

Lain-

nya 

Des-

krip

si 

Silabus 

GBPP- 

SAP/  

RPKPS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

I FA1101 Farmasetika Dasar 2 2  √  √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1102 Matematika Farmasi 2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1103 Kimia Farmasi Dasar 2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1104 Botani Farmasi 2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 UU0305 
Pendidikan 

Kewarganegaraan  
2 2   √ √ √ √ 

S 1 Farmasi 

 FA1105 Biologi sel molekuler 2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 UU0609 Bahasa Indonesia 2 2   √ √ √ √ S 1 Farmasi 

 UU0102 Pendidikan Agama 2 2   √ √ √ √ S 1 Farmasi 

 UU0600 Bahasa Inggris 2 2   √ √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1106 
Ketrampilan 

Komunikasi 

1 
2 

 √  √ √ √ S 1 Farmasi 
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 FA1107 Prak. Botani Farmasi 1 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1108 
Prak. Kimia Farmasi 

Dasar 
1 2 √   √ √ √ 

S 1 Farmasi 

 21         

 

II FA1201 Kimia Organik 1 2 2  √  √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1202 Kimia Analisis 2 2  √  √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1203 Farmakognosi 2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 UU0203 Pendidikan Pancasila 2 3 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1204 
Mikrobiologi dan  

Virologi Farmasi 
2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1205 
Anatomi Fisiologi 

Manusia 
2 2  √  √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1206 statistika farmasi 2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 UU0105 Studi Islam 2 2   √ √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1207 Farmasi Fisik 2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1208 
Prak. Mikrobiologi 

dan  Virologi Farmasi 
1 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1209 
Prak. Anatomi 

Fisiologi Manusia 
1 2  √  √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1210 
Prak. Farmasetika 

Dasar 
1 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 21         

 

III 
FA1301 

Komputer 

Kefarmasian 
2 2   √ √ √ √ 

S 1 Farmasi 

 FA1302 Kimia Organik 2 2 2  √  √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1303 Analisis Farmasi 2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 UU0117 Pengobatan Islami 2 2   √ √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1305 Biokimia 2 2  √  √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1304 Fitokimia 2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1306 
Dasar-dasar 

Teknologi Farmasi 
2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1307 
Farmakologi dan 

Toksikologi I 
2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1308 Prak. Farmakognosi 1 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1309 Prak. Kimia Analisis 1 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1310 Prak. Kimia Organik 1 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1311 Prak. Farmasi Fisik 1 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 20         

 

IV 
FA1401 

Farmasi Bahan Alam 

Bahari 
2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1402 
Kosmetik dan Aroma 

Terapi 
2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1403 Biofarmasetika 2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1404 Kimia Medisinal 2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1405 
Food Suplemen dan 

Terapi Nutrisi 
2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1406 
Teknologi Sediaan 

Farmasi Semisolid 

dan Liquid 

2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1407 
Farmakologi 

Molekuler 
2 2  √  √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1408 
Manajemen Farmasi 

dan Kepemimpinan 
2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1409 Prak. Biokimia 1 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1410 
Prak. Teknologi 

Sediaan Farmasi 

Semisolid dan Liquid 

1 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1411 
Prak. Analisis 

Farmasi 

1 
2 

√   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1412 Prak. Fitokimia 1 2  √  √ √ √ S 1 Farmasi 

 20         
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V FA1501 Farmakoterapi 1 2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1502 
Farmakologi dan 

Toksikologi 2 
2 2 √   √ √ √ 

S 1 Farmasi 

 FA1503 Farmakokinetika 2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1504 
Teknologi Sediaan 

Farmasi Solid 
2 2 √   √ √ √ 

S 1 Farmasi 

 FA1505 Imunologi 2 2  √  √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1506 Patologi Umum 2 2  √  √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1507 
Farmasi Sosial dan 

Komunitas 
2 2 √   √ √ √ 

S 1 Farmasi 

 FA1508 
Kewirausahaan dan 

Pemasaran Farmasi 
2 2  √  √ √ √ 

S 1 Farmasi 

 FA1509 
Prak. Farmakologi 

dan Toksikologi  
1 2 √   √ √ √ 

S 1 Farmasi 

 FA1510 
Prak. Teknologi 

Sediaan Farmasi 

Solid 

1 2 √   √ √ √ 

S 1 Farmasi 

 FA1511 
Prak. 

Farmakokinetika 
1 2 

√   √ √ √ S 1 Farmasi 

  
Mata Kuliah Pilihan 1 

2 2 
 √  √ √ √ S 1 Farmasi 

 21         

 

VI 
FA1601 

Produk Farmasi 

Kelautan 
2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1602 Farmakoterapi 2 2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1603 
Metode Penelitian 

Farmasi 
2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1604 
Teknologi Sediaan 

Farmasi Steril 
2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1605 
Peraturan perundang-

undangan dan Etika 

Kesehatan 

2 2  √  √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1606 Farmasi Klinik 2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1607 Farmasi Rumah Sakit 2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1608 Stabilitas Obat 2 2   √ √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1609 
Prak. Teknologi 

Sediaan Farmasi 

Steril 

1 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1610 Prak. Farmakoterapi 1 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

   
Mata Kuliah Pilihan 2 2 2  √  √ √ √ S 1 Farmasi 

 20 
 

 

       

 

VII FA1701 Interaksi Obat 2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1702 Ilmu Resep 2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1703 Farmakoepidemologi 2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1704 Farmakoterapi 3 2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1705 Farmakoterapi 4 2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1706 Asuhan Kefarmasian 2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1707 Farmasi Industri 2 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1708 
Prak. Asuhan 

Kefarmasian 
1 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1709 
Praktek Kegiatan 

Lapangan 
1 2  √ 

 
√ √ √ S 1 Farmasi 

 16         

 

VIII FA1801 Skripsi 6 2 √   √ √ √ S 1 Farmasi 

 FA1802 Kuliah Kerja Nyata 2 2   √ √ √ √ S 1 Farmasi 

 8         
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Keterangan: 

Kurikulum Prodi Farmasi STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah terdiri dari 147 SKS, yang terdiri dari 143 SKS 

mata kuliah wajib dan 4 mata kuliah pilihan. Mata kuliah wajib dibagi menjadi 78 SKS mata kuliah 

kurikulum inti (54,23 %) dan 65 SKS mata kuliah kurikulum institusional (45,77 %). 

 

KODE 
Daftar Mata Kuliah Pilihan 

SKS 
Mata Kuliah Pilihan 1 

FA1901 Radiofarmasi 2 

FA1902 Bioteknologi Farmasi 2 

FA1903 Jaminan Kualitas dan Kehalalan Produk 2 

FA1904 Teknologi Farmasi Bahan Alam 2 

FA1905 Farmakoekonomi 2 

 Mata Kuliah Pilihan 2 
 

FA1906 Pengobatan akupuntur 2 

FA1907 Farmasi Veteriner 2 

FA1908 Spesialit Alat Kesehatan 2 

FA1909 Kimia Komputasi 2 

 

U. Daftar Tenaga Pengajar 

Tenaga Pengajar Program Studi D3 dan S1 Farmasi STIKES AL-IRSYAD AL-

ISLAMIYYAH Cilacap, terbagi dalam dua kelompok dosen, yaitu kelompok dosen tetap 

dan kelompok dosen tidak tetap, serta staf laboratorium farmasi dengan rincian sebagai 

berikut : 

Daftar Dosen Tetap 

1. Septiana Indratmoko, S. Farm., M.Sc., Apt. 

2. Yuhansyah Nurfauzi, S. Farm., M.Si., Apt. 

3. Tri Fitri Yana Utami, S. Farm., M.Sc., Apt. 

4. Melati Aprilliana Ramadhani, S. Farm., M.Farm., Apt. 

5. Imam Jayanto, M.Sc., Apt. 

6. Triyadi Hendra Wijaya, S. Farm., M.Si. 

7. Zakki Kholid, M. Sc., Apt. 

8. Yuniariana Pertiwi, S. Farm., MM., Apt. 

9. Nikmah Nuur Rochmah, S. Farm., M. Farm., Apt. 

10. Elisa Issusilaningtyas, S. Farm., M. Sc., Apt. 

11. Mika Tri Kumala Swandari, S.Si., M. Sc., Apt. 

12. Ikhwan Dwi Wahyu Nugroho, S. Farm., M. Farm., Apt 

13. Denih Agus Setia Permana, S. Farm., M. Farm., Apt. 

14. Asep Nurrahman Yulianto, S. Farm., M. Farm., Apt. 

15. Anita Ratna Faoziah, ST., M.Sc. 
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16. Wahyu Kurniawan, S. Farm., M.Sc., Apt. 

17. Marina Kurniawati, M.Sc., Apt. 

18. Nursanti DY, S.Pd 

 Daftar Dosen tidak tetap 

1. dr. Ulfati Syarifah 

2. Yasir Abdul Rahman, SE., M.Si. 

3. Opi Irawansyah, M.Pd.I 

4. Taufan Ratri Harjanto, S.T., M. Eng. 

5. Drs. Fuad Al Jihad, M. H. 

6. Dr. Ulfati Syarifah 

7. Ust. Yasir Abdul Rahman, M. Si. 

8. Dea Ayuningrum, M. Psi. 

9. Musa. S.Si 

10. Sudjarwati, M. Kes., Apt. 

11. Anang Nurasa, M.Pd. 

Staf Laboratorium Farmasi 

  1. Arista Sundari, S.Si 

  2. Sukamto Jodi Setiyawan, Amd. Farm. 

  3. Nungki Suci, Amd. Farm. 

V. Pimpinan Program Studi 1 Farmasi 

Ketua Program Studi   : Septiana Indratmoko, S. Farm., M. Sc., Apt. 

Sekretaris Program Studi  : Tri Fitri Yana Utami, S. Farm., M. Sc., Apt. 

W. Fasilitas Kampus 

a. Ruang Kelas representatif 

 

 

 

 

 

             Gambar 1. Proses Perkuliahan di Kelas  

b. Ruang Laboratorium terdiri dari: Laboratorium Farmasetika dan Teknologi Farmasi, 

Laboratorium Kimia Farmasi, Laboratorium Farmakologi dan Toksikologi, 

Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Biologi Farmasi dan Farmakognosi, 

Laboratorium Farmai Klinik dan Komunitas. 
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Gambar 2. Laboratorium Prodi D3 Farmasi 

c. Laboratorium Multimedia terpadu 

d. Perpustakaan terpadu 

e. Cafe Internet 

f. Masjid 

g. Poliklinik Al Irsyad 

h. Kantin Kampus Terpadu. 

i. Apotek Pendidikan Al-Irsyad 

j. Asrama Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    Gambar 3. Asrama Mahasiswa Putri 

  

X. Kegiatan Kemahasiswaan 

Untuk memfasilitasi kegiatan mahasiswa di tingkat Prodi, maka BEM membentuk 

Himpunan Mahasiswa Prodi, yang kemudian diberi nama HIMAS1F (Himpunan Mahasiswa 

S1 Farmasi).  Dalam melaksanakan kegiatannya HIMAS1F berkoordinasi dengan BEM 

STIKES AIAIC. Selama ini HIMAS1F telah menyelenggarakan berbagai macam kegiatan 

kemahasiswaan seperti Seminar, Pelatihan, workshop dan outbond. Selain itu untuk semakin 

menyemarakkan kegiatan kemahasiswaan dan sebagai upaya fasilitasi daya penalaran 

keilmuan dan minat dan bakat mahasiswa yang berkaitan dengan keilmuan Prodi, maka 

HIMAS1F membentuk komunitas kegiatan kemahasiswaan. Adapun komunitas yang 
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dimaksud terdiri atas komunitas Pharmacy Sport Centre (PSC), yang meliputi basket, 

sepakbola, bulu tangkis dan bola volli, komunitas Pharmacy Riset and Development  

(PR&D) yang merupakan wadah bagi mahasiswa Farmasi dalam menuangkan gagasan-

gagasan ilmiah dalam bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang pada 

akhirnya menghasilkan sebuah proposal pengajuan hibah mahasiswa, dalam melaksanakan 

kegiatanya Komunitas PR&D berkoordinasi dengan LP2M, Komunitas Interpreneurship 

Pharmacy yang bekerjasama dengan kelompok usaha masyarakat binaan kampus, 

Komunitas pharmaceutical care yang fokus kegiatanya meliputi produksi bulletin informasi 

obat yang didistribusikan ke masyarakat dan bekerjasama dengan komunitas PR&D untuk 

menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa pelatihan. Selain itu juga 

terdapat komunitas Pharmacy Islamic Centre yang berkoordinasi dengan UKM Komunitas 

Dakwah Al Irsyad. Pharmacy Islamic Centre juga berkoordinasi dengan masing-masing PA 

(Pembimbing Akademik) terkait fasilitasi kegiatan khalaqoh/kajian bagi mahasiswa. 
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