
NO PROFIL DESKRIPSI PROFIL CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 
(CPL) 

1. Pelayan 
Kefarmasian 

1. Mampu menyelesaikan 
pelayanan resep mulai 
dari penerimaan, 
skrining, penyiapan 
sediaan, peracikan dan 
pemberiaan tanda 
pemakaian pada etiket 
mengacu pada standar 
operasional yang telah 
ditetapkan sesuai 
dengan  etik dan aspek 
legal yang berlaku 

2. A.Mampu menguasai  
konsep dasar, prinsip, 
dan teori Farmasetika, 
farmakologi dan 
Farmakognosiyang 
berkaitan dengan 
pelayanan 
kefarmasian. 
B.Mampu 
menyelesaikan 
masalah yang terkait 
dengan pelayanan 
farmasi sesuai dengan 
standar pelayanan, etik 
dan aspek legal. 

3. A. Mampu mengelola 
kelompok dalam ruang 
lingkup yang terbatas 
pada pelayanan 
kefarmasian sesuai 
dengan aspek legal 
yang berlaku 
B. Mampu menyusun 
laporan tertulis terkait 
dengan pekerjaan 
pada pelayanan 
farmasi sesuai dengan 
standar operasional 
dan aspek legal yang 
berlaku. 

A. Sikap Dan Tata Nilai  
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dan mampu 
menunjukkan sikap religius;  

2. Menjunjung tinggi nilai 
kemanusiaan dalam menjalankan 
tugas berdasarkan agama, moral, 
dan etika;  

3. Menginternalisasi nilai, norma, 
dan etika akademik;  

4. Berperan sebagai warga negara 
yang bangga dan cinta tanah air, 
memiliki nasionalisme serta rasa 
tanggungjawab pada negara dan 
bangsa;  

5. Menghargai keanekaragaman 
budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan, serta pendapat atau 
temuan orisinal orang lain;  

6. Berkontribusi dalam peningkatan 
mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan 
kemajuan peradaban berdasarkan 
pancasila;  

7. Bekerjasama dan memiliki 
kepekaan sosial serta kepedulian 
terhadap masyarakat dan 
lingkungan;  

8. Taat hukum dan disiplin dalam 
kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara;  

9. Menginternalisasi semangat 
kemandirian, kejuangan, dan 
kewirausahaan;  

10. Menunjukkan sikap 
bertanggungjawab atas pekerjaan 
di bidang keahliannya secara 
mandiri.  

11. Mampu bertanggung gugat 
terhadap praktik profesional 
meliputi kemampuan menerima 
tanggung gugat terhadap 



 

4. Mampu bertanggung 
jawab pada pekerjaan 
sendiri  yang diberikan 
pada pelayanan 
farmasi sesuai dengan 
aspek legal yang 
berlaku 

keputusan dan tindakan 
profesional sesuai dengan lingkup 
praktik di bawah 
tanggungjawabnya, dan 
hukum/peraturan perundangan;  

12. Mampu melaksanakan praktik 
Farmasi dengan prinsip etis dan 
peka budaya sesuai dengan Kode 
Etik Tenaga Teknis 
KefarmasianIndonesia;  

13. Memiliki sikap menghormati hak 
privasi, nilai budaya yang dianut 
dan martabat klien, serta 
bertanggung jawab atas 
kerahasiaan dan keamanan 
informasi tertulis, verbal dan 
elektronik yang diperoleh dalam 
kapasitas sesuai dengan lingkup 
tanggung jawabnya.  

 
2. Pelaksana 

Produksi 
Sediaan 
Farmasi 

1. Mampu melakukan 
pekerjaan produksi 
sediaan farmasi, mulai 
dari merencanakan, 
memilih bahan baku dan 
metode yang akan 
digunakan mengacu 
pada standar 
operasional yang telah 
ditetapkan sesuai 
dengan good 
manufacturing practice. 

2. A. Mampu menguasai  
konsep dasar, prinsip, 
dan teori yang berkaitan 
dengan 
Farmasetika,Farmakolog
iteknologidanaspekkea
mananproduksisediaanF
armasi. 
B.Mampu 
menyelesaikan masalah 
yang terkait dengan 
produksisediaanfarmasi 

B. Penguasaan Pengetahuan 
1. Menguasai konsep anatomi 

fisiologi tubuh manusia , 
Anatomifisiologitumbuhan, 
mikrobiologidanparasitologi,  

2. Menguasai prinsip Kimia, fisikadan 
biokimia,  

3. Menguasai pengetahuan 
Farmasetika, Farmakologi, 
FarmakognosidanManagemenFar
masi.  

4. Menguasai Etik, 
hukumdanstandarpelayanan 
Farmasi sebagai landasan dalam 
memberikan 
PelayananKefarmasian 

5. Menguasai konsep dan prinsip 
“Patient safety”   

6. Menguasai teknik, prinsip, dan 
prosedur 
pembuatansediaanFarmasiyang 
dilakukan secara mandiri atau 
berkelompok.  



sesuai dengan standar 
operasional, etik dan 
aspek legal. 

3. A. Mampu mengelola 
kelompok dalam ruang 
lingkup yang terbatas 
pada 
produksisediaanfarmasi 
sesuai dengan aspek 
legal yang berlaku 
B. Mampu menyusun 
laporan tertulis terkait 
dengan pekerjaan pada 
produkisediaanfarmas. 

4. Mampu bertanggung 
jawab pada pekerjaan 
sendiri  yang diberikan 
pada proses 
produksisesuai dengan 
aspek legal yang berlaku 

7. Menguasai konsep teoritis dan  
prosedur 
managemendandistribusiperbekal
anFarmasi 

8. Menguasai  jenis, manfaat, dan  
manual penggunaan alat 
kesehatan.  

9. Menguasai konsep dan prinsip 
sterilitas dan desinfeksi alat.    

10. Menguasai teknik pengumpulan, 
klasifikasi, dokumentasi, dan 
analisis data serta informasi 
kefarmasian 

11. Menguasai konsep, prinsip dan 
teknik komunikasi serta 
hambatannya yang sering ditemui 
dalam pelaksanaan Pelayanan 
Farmasi.  

12. Menguasai konsep, prinsip, dan 
teknik penyuluhan kesehatan 
sebagai bagian dari upaya 
pendidikan kesehatan dan 
promosi kesehatan bagi klien.  

13. Menguasai Kode Etik Tenaga 
Teknis KefarmasianIndonesia, 
pengetahuan faktual tentang 
hukum dalam bidang Farmasi, 
prinsip prinsip otonomi, 
malpraktek, bioetik yang terkait 
pelayanan Farmasi.  

14. Menguasai konsep teoritis 
penjaminan mutu Pekerjaan 
Kefarmasian,  

3 Pelaksana 
Distribusi 
Sediaan 
Farmasi 

1. Mampu melakukan 
penanganan dan 
distribusi sediaan 
farmasi, mulai dari 
merencanakan,  memilih 
cara pengadaan,  
penyimpanan dan  
metode distribusi  yang 
akan digunakan 
mengacu pada standar 
operasional yang telah 

C. Keterampilan Khusus  
1. mampu menyelesaikan pelayanan 

resep mulai dari penerimaan, 
skrining, penyiapan sediaan, 
peracikan dan pemberiaan tanda 
pemakaian pada etiket mengacu 
pada standar operasional yang 
telah ditetapkan sesuai dengan  
etik dan aspek legal yang berlaku 

2. mampu melakukan pekerjaan 
produksi sediaan farmasi, mulai 



ditetapkan sesuai 
dengan  etik dan aspek 
legal yang berlaku. 

2. A. Mampu menguasai  
konsep dasar, prinsip, 
dan teori yang berkaitan 
dengan Managemen 
Farmasi serta peraturan 
yang terkait dengan 
distribusi sediaan 
farmasi. 
B. Mampu 
menyelesaikan masalah 
yang terkait dengan 
distribusisesuai dengan 
standar operasional, etik 
dan aspek legal. 

3. A.Mampu mengelola 
kelompok dalam ruang 
lingkup yang terbatas 
pada distribusi sediaan 
farmasi sesuai dengan 
aspek legal yang berlaku 
B. Mampu menyusun 
laporan tertulis terkait 
dengan pekerjaan pada 
distribusisediaanfarmasi 

4. Mampu bertanggung 
jawab pada pekerjaan 
sendiri  yang diberikan 
pada proses 
distribusisesuai dengan 
aspek legal yang berlaku 

dari merencanakan, memilih 
bahan baku dan metode yang 
akan digunakan mengacu pada 
standar operasional yang telah 
ditetapkan sesuai dengan good 
manufacturing practice 

3. mampu melakukan penanganan 
dan distribusi sediaan farmasi, 
mulai dari merencanakan,  
memilih cara pengadaan,  
penyimpanan dan  metode 
distribusi  yang akan digunakan 
mengacu pada standar 
operasional yang telah ditetapkan 
sesuai dengan  etik dan aspek 
legal yang berlaku 

4. Mampu mengumpulkan data, 
menganalisa dan merumuskan 
masalah, merencanakan, 
mendokumentasikan, dan 
menyajikan informasi 

5. Mampu melakukan komunikasi  
dengan klien dan memberikan 
informasi yang akurat kepada 
klien dan/atau keluarga 
/pendamping/penasehat sesuai 
dengan kewenangan  yang 
menjadi tanggung jawabnya.  

6. Mampu memberikan pendidikan 
kesehatan  untuk meningkatkan 
pola hidup sehat klien dan 
menurunkan angka kesakitan. 

7. Mampu menunjukkan kinerja 
bermutu dan kuantitas yang 
terukur terhadap hasil kerja 
sendiri, tenaga kerja pendukung 
(support workers) yang menjadi 
tanggung jawab pengawasan di 
lingkup bidang kerjanya.  

4 Asisten 
Peneliti 

1. Mampu melakukan 
pekerjaan yang 
berkaitandenganpeneliti
anbidangFarmasi. 

D. Keterampilan Umum  
1. Menyelesaikan pekerjaan 

berlingkup luas dengan 
menganalisis data serta metode 
yang sesuai dan dipilih dari 



2. A. Mampu menguasai  
konsep dasar, prinsip, 
dan teori yang berkaitan 
dengan Penelitian dan 
kefarmasian. 
B.Mampu 
menyelesaikan masalah 
yang terkait dengan 
penelitian sesuai dengan 
standar operasional, etik 
dan aspek legal. 

3. A. Mampu mengelola 
kelompok dalam ruang 
lingkup yang terbatas 
pada penelitianfarmasi 
sesuai dengan aspek 
legal yang berlaku 
B. Mampu menyusun 
laporan tertulis terkait 
dengan pekerjaan pada 
penelitian. 

4. Mampu bertanggung 
jawab pada pekerjaan 
sendiri  yang diberikan 
pada 
kegiatanpenelitiansesuai 
dengan aspek legal yang 
berlaku 

beragam metode yang sudah 
maupun belum baku dan dengan 
menganalisis data.  

2. Menunjukkan kinerja dengan 
mutu dan kuantitas yang terukur.  

3. Memecahkan masalah pekerjaan 
dengan sifat dan konteks yang 
sesuai dengan bidang keahlian 
terapannya, didasarkan pada 
pemikiran logis dan inovatif, 
dilaksanakan dan bertanggung 
jawab atas hasilnya secara 
mandiri.  

4. Menyusun laporan tentang hasil 
dan proses kerja dengan akurat 
dan sahih, mengomunikasikan 
secara efektif kepada pihak lain 
yang membutuhkannya.  

5. Bertanggungjawab atas 
pencapaian hasil kerja kelompok.  

6. Melakukan supervisi dan evaluasi 
terhadap penyelesaian pekerjaan 
yang ditugaskan kepada pekerja 
yang berada di bawah 
tanggungjawabnya.  

7. Melakukan proses evaluasi diri 
terhadap kelompok kerja yang 
berada dibawah 
tanggungjawabnya, dan 
mengelola pengembangan 
kompetensi kerja secara mandiri.  

8. Mendokumentasikan, 
menyimpan, mengamankan, dan 
menemukan kembali data untuk 
menjamin kesahihan. 

 


