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Program Studi : Diploma 3 Farmasi 
 

Nama Asesi : ....................................................................... 

Nama Asesor    : ....................................................................... 
 

 

ELEMEN 1 : Memahami konsep bela negara dan cinta tanah air, bertindak sebagai warga negara yang baik yang dapat  berbahasa 
nasional dengan baik dan benar 

 
 
 
 
 
 

Kriteria Unjuk Kerja 
 
 

 
 
 
 

Bukti-bukti 

Jenis Bukti 

Perangkat Asesmen 

CLO : Ceklis Observasi , CLP : Ceklis Portofolio, VPK: 
Verifikasi 

Pihak Ketiga, DPL: Daftar Pertanyaan Lisan, DPT*): 
Daftar Pertanyaan Tertulis, SK : Studi Kasus, PW: 

Pertanyaan Wawancara, KJT: Kunci Jawaban Tertulis 
LJT: Lembar Jawaban Tertulis, TPD: Tugas Praktek 

Demonstrasi, 

Metode 
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1.1 Berperan sebagai warga negara yang 
bangga dan cinta tanah air serta 
mendukung perdamaian dunia 

1.2 Memahami tentang konsep bela negara 
dan cinta tanah air 

1.3 Melaksanakan kewajiban sebagai warga 
negara Indonesia 

1.4 Taat terhadap hukum dan peraturan 
yang berlaku di Indonesia 

1.1-1.2 Sertifikat diklat  yang 
berhubungan kewarganegaraan 
 
 
 
1.3 Catatan kinerja 
pegawai 
1.4 SKCK 
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1.5 Mampu berbahasa Indonesia dengan 

baik dan benar 
1.5 Laporan hasil kegiatan  

 

T 

 

CLP 

      

1.6 Mampu menggunakan Bahasa Inggris 
minimal secara pasif 

1.6 Laporan hasil tes tertulis, atau 
Sertifikat kursus bahasa inggris 

 

 

T 

 

CLP 

      

1.7 Mampu memahami informasi dalam 
bahasa Inggris terutama dalam bidang 
farmasi 

1.7 memahami informasi tentang 
obat dalam bahasa inggris 

L 

 

 

 

 

  

PW 

   

1.8 Mampu bekerja dengan menggunakan 
komputer 

1.8 Kemampuan menggunakan 
komputer dalam pekerjaan sehar- 
hari 

L 

 

 

 

 

  

PW 

   

 
 

ELEMEN 2 : Melaksanakan pelayanan resep; (penerimaan, skrining administrasi, penyiapan dan peracikan sediaan farmasi dan pemberian 
informasi), pelayanan swamedikasi obat bebas dan obat bebas terbatas; pengelolaan sediaan 
 

KRITERIA UNJUK KERJA BUKTI-BUKTI 

 
JENIS BUKTI 

PERANGKAT ASESMEN 

CLO : Ceklis Observasi , CLP : Ceklis Portofolio, VPK: 
Verifikasi Pihak Ketiga, DPL: Daftar Pertanyaan Lisan, 

DPT*): Daftar Pertanyaan Tertulis, SK : Studi Kasus, PW: 
Pertanyaan Wawancara, KJT: Kunci Jawaban Tertulis LJT: 

Lembar Jawaban Tertulis, TPD: Tugas Praktek 
Demonstrasi, 
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2.1. Tugas dan tanggung jawab Unit 

Pelayanan Farmasi 
2.1. Hasil verifikasi dokumen  (surat 

pernyataan atasan) tugas dan 
tanggung jawab seorang tenaga 
teknis kefarmasian Di Unit 
Pelayanan Farmasi diterapkan 

 TL   CLP       

2.2 Pelayanan  
farmasi lebih dari 5 tahun  

 2.2 Hasil verifikasi dokumen  pelayanan 
farmasi lebih dari 5 tahun 

 TL   CLP       

2.3 Pertemuan ilmiah yang membahas 
ilmu kefarmasian 

2.3 Hasil verifikasi dokumen  
pertemuan ilmiah yang membahas 
ilmu kefarmasian 

 TL   CLP       

2.4 Meracik sediaan kefarmasian  2.4  Hasil pertanyaan Lisan tentang 
meracik sediaan kefarmasian 

L     DPL      

2.5 Analisa ketepatan dosis dalam resep 
 

2.5  Hasil menjawab pertanyaan 
tertulis  tentang ketepatan 
dosis dalam resep 

L      DPT     

2.6 Identifikasi golongan obat dan khasiat  
obat dalam resep  

2.6 Hasil menjawab pertanyaan tertulis  
tentang golongan obat dan khasiat 
obat dalam resep 

L      DPT     

2.7. Hitungan harga obat dalam resep  2.7 Hasil menjawab pertanyaan tertulis  
tentang hitungan obat dalam resep 

L      DPT     
 

2.8 Singkatan bahasa Latin dalam resep 2.8 Hasil menjawab pertanyaan tertulis  
tentang singkatan bahasa latin 
dalam resep 

L      DPT     

2.9 Pengemasan dan pembuatan etiket 
dengan tepat sesuai dengan resep 

2.9 Hasil menjawab pertanyaan lisan 
tentang pengemasan dan 
pembuatan etiket dengan tepat 
sesuai dengan resep 

L     DPL      
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2.10 Mengatasi masalah yang timbul 

dalam peracikan obat, 
2.10 Hasil menjawab prtanyaan lisan 

mengatasi masalah yang timbul 
dalam peracikan obat 

L     DPL      

2.11 Identifikasi kelengkapan resep untuk 
pasien anak, lansia atau pasien dengan 
kondisi khusus (hamil atau menyusui) 

2.11 Hasil menjawab pertanyaan lisan 
tentang kelengkapan resep untuk 
pasien anak, lansia atau pasien 
dengan kondisi khusus (hamil atau 
menyusui) 

L     DPL      

2.12 Penjelasan tentang tahapan/langkah 
kerja penyiapan resep UDD untuk 1 
hari pemberian obat  

2.12 Hasil menjawab menjawab 
pertanyaan lisan tentang 
tahapan/langkah kerja penyiapan 
resep UDD untuk 1 hari pemberian 
obat  

L     DPL      

2.13 Penjelasan tahapan/langkah kerja 
penyiapan resep UDD yang didapatkan 
pada hari jumat atau satu hari 
sebelum hari libur 

2.13 Hasil menjawab  pertanyaan lisan 
tentang tahapan/langkah kerja 
penyiapan resep UDD yang didapatkan 
pada hari jumat atau satu hari sebelum 
hari libur 

L     DPL      

2.14 Pembuatan dan penjelasan model 
kemasan untuk resep UDD  

2.14 Hasil menjawab pertanyaan lisan 
tentang pembuatan dan penjelasan 
model kemasan untuk resep UDD 

L     DPL      

2.15 Pelatihan dan pelayanan informasi 
obat 

2.15  Hasil Verifikasi dokumen tentang 
pelatihan dan pelayanan informasi 
obat  

 TL   CLP       

2.16 Pengelolaan  sediaan farmasi , alat 
kesehatan dan bahan medis habis 
pakai 

2.16 Hasil verifikasi dokumen dari 
atasan pengelolaan sediaan farmasi , 
alat kesehatan dan bahan medis habis 
pakai 

 TL       VPK   

2.17 Penyimpanan obat secara baik dan 
benar (narkotika, obat keras dan 
antibiotik) 

2.17 Hasil menjawab pertanyaan lisan 
tentang Penyimpanan obat secara baik 
dan benar (narkotika, obat keras dan 
antibiotik) 

 TL    DPL      
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2.18 Administrasi  dokumen sediaan 

farmasi dan perbekalan kesehatan  
2.18 Hasil verifikasi dokumen tentang 
administrasi  dokumen sediaan farmasi 
dan perbekalan kesehatan 

 TL       VPK   

2.19 Tahapan pembuatan resep dari 
persiapan sampai pembuatan etiket. 

 
 

      
 

2.19 Hasil demonstrasi tentang 
Tahapan pembuatan resep dari 
persiapan sampai pembuatan 
etiket. 

 
R/Codein 100 mg 

     Dexamethason  5 mg  
     Potio Nigra 120 cc 
     Mf potio 
     S 3 dd c1 

Pro: Ny. Sri Subekti 
 

L          TPD 

2.20 pemahaman tentang perundang-
undangan kesehatan yang berlaku 

2.20 hasil menjawab pertanyaan 
tertulis tentang perundang-
undangan kesehatan 

L      DPT     

2.21 pemahaman tentang jenis-jenis obat 
(obat bebas, bebas terbatas, wajib 
apotik, narkotika, dan psikotropika) 

2.21 hasil menjawab pertanyaan 
tertulis tentang jenis-jenis obat 
(obat bebas, bebas terbatas, wajib 
apotik, narkotika, dan 
psikotropika) 

L      DPT     
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ELEMEN 3 : Mampu memahami penggolongan obat dan mengenal nama generik, nama paten, bentuk sediaan serta kelas terapi terutama 

obat-obat esensial. Mampu memahami dan menjelaskan Pengertian, penggolongan, mekanisme kerja, indikasi,kontra indikasi, efek samping 

dari: Obat antimikroba, kemoterapetika parasit, dan anti fungi. 

Mampu memahami Pengertian, penggolongan, mekanisme kerja, indikasi,kontra indikasi, efek samping dari: Obat saluran cerna, obat susunan 

saraf pusat (Analgetik-antipiretik, Hipnotive dan Sedative, Anastetik dan Psikofarmaka) serta  obat-obat susunan saraf Otonom 

(adrenergik/adrenolitik,Kardiaka, Diuretik, Antihipertensi dan antilipemika) 

Mampu memahami Pengertian, penggolongan, mekanisme kerja, indikasi,kontra indikasi, efek samping dari: obat asma, obat batuk, 

antihistamin, vitamin mineral, dasar-dasar toksikologi serta hormon (kortikosteroid, obat antidiabetes, hormone tiroid, hormone para-tiroid, 

hormone kelamin dan obat keluarga berencana) 

 

KRITERIA UNJUK KERJA BUKTI-BUKTI 

 

JENIS BUKTI 

PERANGKAT ASESMEN 

CLO : Ceklis Observasi , CLP : Ceklis Portofolio, VPK: Verifikasi 
Pihak Ketiga, DPL: Daftar Pertanyaan Lisan, DPT*): Daftar 

Pertanyaan Tertulis, SK : Studi Kasus, PW: Pertanyaan 
Wawancara, KJT: Kunci Jawaban Tertulis LJT: Lembar Jawaban 

Tertulis, TPD: Tugas Praktek Demonstrasi, 

METODE 
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3.1. Pemahaman tentang Farmakologi 

secara umum 
Sertifikat pertemuan ilmiah tentang 
farmakologi  

  T  CLP       

3.2 Penggolongan nama generik, nama 
dagang dan nama paten obat-obat 
esensial   

Hasil menjawab petanyaan lisan 
nama generik, nama dagang dan 
nama paten obat obat esensial   

  T   DPL      

3.3  Penggolongan Nama dagang obat 
anti mikroba, kemoterapi parasit 
dan anti fungi 

Hasil menjawab pertanyaan lisan   
nama dagang lain obat antimikroba, 
kemoterapi parasit, dan antifungi  
dapat disebutkan 

  T   DPL      

3.4 indikasi obat anti mikroba Hasil menjawab pertanyaan lisan 
Indikasi obat antimikroba  

  T   DPL      

3.5 Indikasi obat kemoterapi parasit Hasil menjawab Indikasi  obat 
kemoterapi parasit  

  T   DPL      
 

3.6 Kontra indikasi antibiotik Hasil menjawab pertanyaan lisan 
Kontra-indikasi dari antibiotik  

  T   DPL      

3.7 Efek samping antibiotika Hasil menjawab pertanyaan lisan 
Efek samping dari  antibiotika  

  T   DPL      

3.8 Pemahaman tentang  fisiologis 
normal dari sistem saluran cerna 

Hasil menjawab pertanyaan lisan: 
fisiologis normal dari sistem saluran 
cerna 

  T   DPL      



 

POLTEKKES PERMATA INDONESIA 
YOGYAKARTA 

No.     : FM/C.02/PPI/10 

No. Sal     : 01 

Formulir Merencanakan dan 
Mengorganisasikan Asesmen RPL 

Edisi / Rev       : 0   

Hal     : 8 dari 19 

Validasi Tgl      : 9 Mei 2019  

 
3.9 pemahaman tentang penyakit/ 
gangguan pada sistem saluran cerna 

Hasil menjawab pertanyaan lisan: 
penyakit/gangguan pada sistem 
saluran cerna 

  T   DPL      

3.10 Penggolongan   obat  saluran cerna Hasil menjawab pertanyaan lisan 
Golongan obat obat  saluran cerna   

  T     DPT    

3.11 Swamedikasi obat saluran cerna Hasil menjawab pertanyaan lisan 
tentang  swamedikasi memilih 
Obat saluran cerna  

L       DPT    

3.12 Indikasi obat saluran cerna Hasil menjawab pertanyaan lisan  
indikasi obat saluran cerna  

  T   DPL      

3.13 Kontra-indikasi obat saluran cerna  Hasil menjawab pertanyaan lisan  
kontra-indikasi  obat saluran cerna 

  T   DPL      

3.14  efek samping obat saluran cerna Hasil menjawab pertanyaan lisan 
efek samping obat saluran cerna 

  T   DPL      

3.15 indikasi obat golongan SSP  Hasil menjawab pertanyaan tertulis 
indikasi obat golongan SSP  

  T     DPT    

3.16 Kontra-indikasi obat analgetik 
antipiretik 

Hasil menjawab pertanyaan tertulis 
obat analgetik antipiretik 

L       DPT    

3.17  efek samping obat analgetik 
antipiretik 

Hasil menjawab pertanyaan tertulis 
efek samping analgetik antipiretik 

L       DPT    

3.18  indikasi obat otonom Hasil menjawab pertanyaan tertulis 
indikasi obat otonom 

L       DPT    

3.19 kontra-indikasi obat otonom Hasil menjawab pertanyaan tertulis 
kontra-indikasi obat otonom 

L       DPT    

3.20 pemahaman tentang fisiologis 
normal dari sistem saluran 
kardiovaskular 

Hasil menjawab pertanyaan lisan: 
fisiologis normal dari sistem saluran 
kardiovaskular 

  T   DPL      

3.21  pemahaman tentang  penyakit/ 
gangguan pada sistem kardiovaskular 

Hasil menjawab pertanyaan lisan: 
penyakit/gangguan pada sistem 
kardiovaskular 

  T   DPL      

3.22 Efek samping obat kardiovaskuler Hasil menjawab pertanyaan tertulis 
efek samping obat kardiovaskuler 

L       DPT    
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3.23 pemahaman spesalite dan 
menjelaskan istilah-istilah terkait 
dengan penyakit saluran cerna  

Hasil menjawab pertanyaan lisan: 
spesalite dan menjelaskan istilah-
istilah terkait dengan penyakit 
saluran cerna  

  T   DPL      

3.24 pemahaman spesialite dan 
menjelaskan istilah-istilah terkait 
dengan panyakit kardiovaskular  

Hasil menjawab pertanyaan lisan: 
spesialite dan menjelaskan istilah-
istilah terkait dengan panyakit 
kardiovaskular  

  T   DPL      

 
 

 

 

 

 

ELEMEN 4 :  

1. Mampu melakukan pekerjaan produksi sediaan farmasi yang meliputi menimbang; mencampur; mencetak; mengemas dan menyimpan 

mengacu pada cara pembuatan yang baik (good manufacturing practice) sesuai dengan aspek legal yang berlaku. 

2. Mampu menguasai  konsep dasar, prinsip, dan teori  produksi  farmasi dalam bentuk sediaan solid; liquid dan semi solid serta mampu  

menyelesaikan masalah yang terkait dengan produksi sediaan farmasi  sesuai dengan standar operasional, etik dan aspek legal. 

3. Mampu menguasai konsep dasar produksi obat tradisional yang meliputi penyiapan simplisia, ekstraksi, analisa zat aktif, dan 

penerapan prinsip Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) 

4. Mampu menerapkan prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja  
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KRITERIA UNJUK KERJA BUKTI-BUKTI 

 

JENIS BUKTI 

PERANGKAT ASESMEN 

CLO : Ceklis Observasi , CLP : Ceklis Portofolio, VPK: 
Verifikasi Pihak Ketiga, DPL: Daftar Pertanyaan Lisan, DPT*): 

Daftar Pertanyaan Tertulis, SK : Studi Kasus, PW: 
Pertanyaan Wawancara, KJT: Kunci Jawaban Tertulis LJT: 

Lembar Jawaban Tertulis, TPD: Tugas Praktek Demonstrasi, 

METODE 
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4.1 Pelatihan mengenai 
CPOB/CPOTB/CPKB  

Hasil verifikasi dokumen berupa sertifikat pelatihan 
. 

 TL   CLP       

4.2 Prinsip-prinsip 
CPOB/CPOTB/CPK yang 
dijalankan di industry 
tempat kerja 

Hasil menjawab pertanyaan tertulis tentang 
tanggung jawab seorang tenaga teknis kefarmasian 
ditempat bekerja mengenai prinsip-prinsip CPOB 

  T    DPT     

4.3 Keterlibatan dalam 
produksi sediaan solid 

Hasil verifikasi dokumen  (surat pernyataan atasan) 
Keterlibatan dalam produksi sediaan solid  

 TL   CLP       

4.4 Keterlibatan dalam 
produksi sediaan semi 
solid dan liquid 

Hasil verifikasi dokumen  (surat pernyataan atasan) 
Keterlibatan dalam produksi sediaan semi solid dan 
liquid  

 TL   CLP       

4.5 Keterlibatan dalam 
produksi sediaan steril 

Hasil verifikasi dokumen  (surat pernyataan atasan) 
tugas dan tanggung jawab seorang tenaga teknis 
kefarmasian ditempat bekerja 

 TL   CLP       
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4.6 Keterlibatan dalam 
produksi sediaan obat 
tradisional  

Hasil verifikasi dokumen  (surat pernyataan atasan) 
tugas dan tanggung jawab seorang tenaga teknis 
kefarmasian ditempat bekerja 

 TL   CLP       

4.7 Prinsip preformulasi 
untuk sediaan solid 

Hasil menjawab petanyaan tertulis tentang prinsip 
preformulasi untuk sediaan solid 

L      DPT     

4.8 Prinsip preformulasi 
untuk sediaan 
salep/krim/pasta/lotio/sir
up/emulsi/suspensi 

Hasil menjawab petanyaan tertulis tentang prinsip 
preformulasi untuk sediaan 
salep/krim/pasta/lotio/sirup/emulsi/suspensi  

L      DPT     

4.9 Prinsip preformulasi 
untuk sediaan steril 

Hasil menjawab pertanyaan tertulis tentang prinsip 
preformulasi untuk sediaan steril   

  T    DPT     

4.10 Prinsip-prinsip 
sterilisasi untuk alat dan 
bahan pembuatan 
sediaan farmasi  

Hasil menjawab pertanyaan tertulis  tentang 
Prinsip-prinsip sterilisasi untuk alat dan bahan 
pembuatan sediaan farmasi  

  T    DPT     

4.11. Cara pembuatan 
simplisia 

Hasil menjawab pertanyaan lisan tentang cara 
pembuatan simplisia 

L     DPL      

4.12  Cara identifikasi 
simplisia secara 
makroskopik, 
mikroskopik, dan KLT 

Hasil menjawab pertanyaan tertulis tentang 
identifikasi simplisia secara makroskopik, 
mikroskopik, dan KLT  

  T    DPT     

4.13 Prinsip pembuatan 
ekstrak 

Hasil menjawab pertanyaan tertulis tentang Prinsip 
pembuatan ekstrak  

  T    DPT     

4.14 Evaluasi sediaan 
solid, semi solid dan 
liquid, steril, dan obat 
tradisional 

Hasil menjawab pertanyaan tertulis tentang 
Evaluasi sediaan solid, semi solid dan liquid, steril, 
dan obat tradisional  

  T    DPT     

4.15 Penerapan hygiene 
dan sanitasi  

Hasil verifikasi dokumen  (surat pernyataan atasan) 
 

  T  CLP    VPK   
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4.16 Pertemuan 
ilmiah/pelatihan yang 
membahas kesehatan dan 
keselamatan kerja 

Hasil verifikasi dokumen berupa sertifikat pelatihan 
. 

 TL   CLP    VPK   

4.17 Penerapkan prinsip-
prinsip K3  

Hasil verifikasi dokumen  (surat pernyataan atasan) 
 

 TL       VPK   

4.18 Tujuan dari 

penerapan Good 

Laboratorium Practice 

(GLP) 

Hasil menjawab pertanyaan lisan tentang Tujuan 
dari penerapan Good Laboratorium Practice (GLP)  

  T   DPL      

4.19 Pelatihan Good 

Laboratory Practice 

(GLP)  

Hasil verifikasi dokumen berupa sertifikat pelatihan 
. 

TL    CLP       

4.20 Memahami jenis, 

bentuk morfologi 

daun, akar  

Hasil menjawab pertanyaan tertulis tentang Prinsip 
pembuatan ekstrak  

L      DPT     

4.21 Memahami jenis, 

bentuk anatomi 

bunga dan buah 

Hasil menjawab pertanyaan tertulis tentang 
anatomi bunga dan buah.  

L      DPT     

4.22 memahami analisis 

senyawa obat 

secara kualitatif 

Hasil menjawab pertanyaan tertulis tentang 
analisis kualitatif senyawa obat 

L      DPT     

4.23 memahami analisis 

senyawa obat 

secara kuantitatif 

Hasil menjawab pertanyaan tertulis tentang 
analisis kuantitatif senyawa obat 

L      DPT     
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4.24memahami tentang 

mikroorganisme 
(mikroba dan 
parasit) 

Hasil menjawab pertanyaan lisan tentang 
mikroorganisme  

L     DPL      

4.25 memahami prinsip 
resistensi bakteri 

Hasil menjawab pertanyaan lisan tentang resistensi 
bakteri 

L     DPL      

 
ELEMEN 5 : Mampu  melaksanakan distribusi sediaan farmasi,alat kesehatan, vaksin dan bahan medis habis pakai mengacu pada cara 

distribusi yang baik yang telah ditetapkan sesuai dengan  etik dan aspek  legal yang berlaku. 

 

KRITERIA UNJUK KERJA BUKTI-BUKTI 

 

JENIS BUKTI 

PERANGKAT ASESMEN 

CLO : Ceklis Observasi , CLP : Ceklis Portofolio, VPK: 
Verifikasi Pihak Ketiga, DPL: Daftar Pertanyaan Lisan, DPT*): 

Daftar Pertanyaan Tertulis, SK : Studi Kasus, PW: 
Pertanyaan Wawancara, KJT: Kunci Jawaban Tertulis LJT: 

Lembar Jawaban Tertulis, TPD: Tugas Praktek Demonstrasi, 

METODE 
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L TL T 

5.1. Tugas dan tanggung 
jawab di Unit 
Distribusi farmasi 
(gudang farmasi, 
instalasi farmasi, 
kamar obat)  

5.1. Hasil verifikasi dokumen  (surat pernyataan 
atasan) tugas dan tanggung jawab seorang 
tenaga teknis kefarmasian Di Unit Distribusi 
farmasi (gudang farmasi, instalasi farmasi, 
kamar obat) 

 TL   CLP    VPK   
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5.2 Distribusi obat, alat 

kesehatan atau 
bahan medis habis 
pakai 

5.2   Hasil verifikasi dokumen  tentang distribusi 
obat, alat kesehatan atau bahan medis habis 
pakai 

 TL   CLP    VPK   

5.3 Distribusi obat secara 
Individual prescription (IP) 

5.3   Hasil verifikasi dokumen  tentang distribusi 
secara Individual prescription (IP) 

 TL   CLP    VPK   

5.4 Distribusi obat secara  
one day dose (ODD) 

5.4 Hasil verifikasi dokumen  (distribusi obat secara  
one day dose (ODD) 

 TL   CLP    VPK   

5.5 Distribusi obat secara   
unit dose dispensing (UDD) 

5.5 Hasil verifikasi dokumen  distribusi obat secara   
unit dose dispensing (UDD) 

 TL   CLP    VPK   
 

5.6 Distribusi obat secara  
ward floor stock (WFS) 

5.6 Hasil verifikasi dokumen  distribusi obat secara  
ward floor stock (WFS) 

 TL   CLP    VPK   

5.7 penulisan etikat pada  
obat, alat kesehatan atau 
bahan medis habis pakai 
yang akan didistribusikan 

457 Demonstrasi cara penulisan etiket pada  obat, 
alat kesehatan atau bahan medis habis pakai 
yang akan didistribusikan 

L          TPD 

5.8 Komunikasi  dengan 
baik kepada pasien atau 
keluarga, teman sejawat, 
dan tenaga kesehatan lain 
pada saat  
mendistribusikan  obat, 
alat kesehatan atau bahan 
medis habis pakai  

5.8 Demonstrasi cara berkomunikasi dengan pasien 
atau keluarga pasien, teman sejawat, dan 
tenaga kesehatan lain pada saat 
mendistribusikan obat, alat kesehatan atau 
bahan medis habis pakai. 

L          TPD 
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ELEMEN 6: Menjelaskan konsep dasar manajemen, pengelolaan bahan obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai, pemasaran farmasi, dan 
kewirausahaan 

KRITERIA UNJUK KERJA BUKTI-BUKTI 

 
JENIS BUKTI 

PERANGKAT ASESMEN 

CLO : Ceklis Observasi , CLP : Ceklis Portofolio, VPK: 
Verifikasi Pihak Ketiga, DPL: Daftar Pertanyaan Lisan, 

DPT*): Daftar Pertanyaan Tertulis, SK : Studi Kasus, PW: 
Pertanyaan Wawancara, KJT: Kunci Jawaban Tertulis LJT: 

Lembar Jawaban Tertulis, TPD: Tugas Praktek 
Demonstrasi, 

METODE 
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L TL T 

6.1. Keterlibatan dalam proses 
perencanaan bahan obat, obat, 
alat kesehatan bahan habis 
pakai 

6.1 Hasil verifikasi dokumen keterlibatan 
dalam proses perencanaan bahan obat, 
obat, alat kesehatan bahan habis pakai 

 TL   CLP    VPK   

6.2 Keterlibatan dalam proses 
pengadaan bahan obat, obat, alat 
kesehatan bahan habis pakai 

6.2 Hasil verifikasi dokumen keterlibatan 
dalam proses pengadaan bahan obat, obat, 
alat kesehatan bahan habis pakai 

 TL   CLP    VPK   

6.3 Keterlibatan dalam proses 
penerimaan bahan obat, obat, 
alat kesehatan bahan habis pakai 

6.3 Hasil verifikasi dokumen Keterlibatan 
dalam proses penerimaan bahan obat, 
obat, alat kesehatan bahan habis pakai 

    CLP    VPK   

6.4 Pemahaman prinsip peyimpanan 
bahan obat, alat kesehatan bahan 
dan habis pakai 

6.4 Hasil verifikasi dokumen pemahaman 
prinsip peyimpanan bahan obat, alat 
kesehatan dan bahan habis pakai 

L     DPL      

6.5 Pemahaman prinsip pemusnahan 
bahan obat, alat kesehatan dan 
bahan habis pakai 

6.5 Hasil verifikasi dokumen pemahaman 
prinsip pemusnahan bahan obat, alat 
kesehatan dan bahan habis pakai 

L     DPL      
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6.6 Pemahaman prinsip pelaporan 

bahan obat, alat kesehatan dan 
bahan  habis pakai 

6.6 Hasil verifikasi dokumen pemahaman 
prinsip pelaporan bahan obat, alat 
kesehatan dan bahan  habis pakai 

L     DPL      

6.7 Pemahaman prinsip 
pendokumentasian bahan obat, 
alat kesehatan dan bahan habis 
pakai 

6.7 Hasil verifikasi dokumen pemahaman 
prinsip pendokumentasian bahan obat, 
alat kesehatan dan bahan habis pakai 

L     DPL      

6.8  Pemahaman prinsip dan konsep 
dasar  pemasaran farmasi dan 
kewirausahaan  

6.8 Hasil verifikasi dokumen pemahaman 
prinsip dan konsep dasar  pemasaran 
farmasi dan kewirausahaan 

L     DPL      

 
ELEMEN 7 :  

1. Memahami Ilmu Kesehatan Masyarakat yang meliputi konsep epidemiologi, kesehatan lingkungan, gizi masyarakat, pembiayaan kesehatan, 

pelayanan kesetan dan promosi kesehatan serta terlibat dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat 

2. Dapat berkomunikasi secara efektif secara interpersonal dan profesional kepada teman pasien, sejawat, atasan, dan tenaga kesehatan lainnya 

serta dapat menyampaikan informasi tentang pelayanan farmasi dengan baik terhadap pasien 

KRITERIA UNJUK KERJA BUKTI-BUKTI 

 

JENIS BUKTI 

PERANGKAT ASESMEN 

CLO : Ceklis Observasi , CLP : Ceklis Portofolio, VPK: Verifikasi 
Pihak Ketiga, DPL: Daftar Pertanyaan Lisan, DPT*): Daftar 

Pertanyaan Tertulis, SK : Studi Kasus, PW: Pertanyaan 
Wawancara, KJT: Kunci Jawaban Tertulis LJT: Lembar Jawaban 

Tertulis, TPD: Tugas Praktek Demonstrasi, 

METODE 
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L TL T 
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7.1 Pemahaman tentang  

epidemiologi dan kesehatan 

lingkungan 

6.1. Hasil jawaban tertulis tentang 
epidemiologi dan kesehatan 
lingkungan 

L      DP
T 

    

7.2 Pemahaman tentang gizi 

masyarakat dan promosi kesehatan  

6.2   Hasil jawaban tertulis tentang gizi 
masyarakat dan promosi 
kesehatan 

L      DP
T 

    

7.3 Pemahaman tentang 

pembiayaan kesehatan dan 

pelayanan kesehatan  

6.3   Hasil tes jawaban tertulis tentang 
kesehatan dan pelayanan 
kesehatan 

L      DP
T 

    

7.4 Pengetahuan tentang   jaminan 
kesehatan nasional (JKN) dan ruang 
lingkupnya ? 

6.4 Hasil jawaban tertulis tentang JKN 
dan ruang lingkupnya 

L      DP
T 

 
 

   

7.5 Pengetahuan tentang promosi 
kesehatan di masyarakat / sarana 
pelayanan  kesehatan  

7.5 Hasil jawaban tertulis tentang 
promosi kesehatan di masyarakat / 
sarana pelayanan  kesehatan  

L      DP
T 

    

7.6 Dapat bekerja dalam tim 7.6 Hasil Verifikasi dari Atasan langsung 
tentang kerjasama dalam team 

L        VPK   

7.7 Penyelesaian konflik dengan teman 
sejawat, tenaga kesehatan lain dan 
atasan 

7.7 Hasil jawaban tertulis tentang 
penyelesaian konflik teman sejawat 
dan tenaga kesehatan lain 

L      DP
T 
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ELEMEN 8 : Mampu melakukan pengumpulan data, pengolahan data dan menyusun laporan kasus dan atau laporan kerja yang menjadi 

tanggungjawab sendiri atau kelompok orang sesuai dengan  etik dan aspek legal yang berlaku 

KRITERIA UNJUK KERJA BUKTI-BUKTI 

 

JENIS BUKTI 

PERANGKAT ASESMEN 

CLO : Ceklis Observasi , CLP : Ceklis Portofolio, 
VPK: Verifikasi Pihak Ketiga, DPL: Daftar 

Pertanyaan Lisan, DPT*): Daftar Pertanyaan 
Tertulis, SK : Studi Kasus, PW: Pertanyaan 

Wawancara, KJT: Kunci Jawaban Tertulis LJT: 
Lembar Jawaban Tertulis, TPD: Tugas Praktek 

Demonstrasi, 

METODE 
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L TL T 

8.1 Menjelaskan prinsip dan dasar-
dasar statistika untuk pengolahan 
data 

7.1. apakah anda dapat menjelaskan prinsip dan 
dasar statistika untuk pengolahan data? 

L      DPT  VPK   

8.2 Dapat menyajikan hasil 

penelitian (dalam bentuk tabel 

atau grafik) 

7.2 Apakah anda mampu menyajikan hasil 

penelitian (dalam bentuk tabel atau grafik)? 

L   CLO        

8.3 mengoperasikan komputer 

untuk pengolahan data dengan 

program (SPSS/Excell) 

7.3 Apakah anda mampu mengoperasikan 

komputer untuk pengolahan data dengan 

program (SPSS/Excell) 

L   CLO        
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Bukti  Metode  Asesmen 

     

Langsung  CLO(Checklist 
Observasi) 
 
Tugas Praktek 
Demonstrasi  

+ Daftar Pertanyaan Tertulis 
 

+ Daftar Pertanyaan Lisan 
 
 

Tidak langsung  Portofilio 
Wawancara  thd 
asesi 

  

Tambahan  Daftar Pertanyaan 
Tertulis 
 
Daftar Pertanyaan 
Lisan 
 

  

     
 
 


