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3

.
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4

.

Semester : .2 

5

.

Status (WP,WM.P) : .WM (wajib minat)

A. DESKRIPSI SINGKAT: 

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa dapat (1). menjelaskan secara 
akurat beberapa proses  farmako-dinamika (mekanisme dasar kerja  obat-
obatan  di tingkat molekuler). (2). memahami, menjelaskan, menganalisis   
prinsip-prinsip kerja dan mekanisme fisiologis  dalam konsep homesostasis di 
tingkat molekuler, seluler  sampai ke sistim organ, yang mendasari pemahaman 
pada  aplikasinya yang berhubungan dengan  konsep farmako-dinamika.

B. PERSYARATAN:

Mahasiswa telah memahami, menganalisis dan mensisntesa tentang dasar-

dasar : biologi sel, biokimia, matrikulasi, fisiologi dan farmakologi.

C. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM:

Farmakologi:

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dasar mekanisme kerja di 

tingkat seluler dari organisasi/ fungsi sel sehat dan sel sakit (farmako-dinamika) 

dari obat-obatan atau bahan kimia pada sel atau organ atau binatang dan 

manusia seutuhnya baik yang sehat atau yang sakit.



Fisiologi molekuler:

mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan  prinsip-prinsip kerja dan 

mekanisme fisiologis  dalam konsep homesostasis di tingkat molekuler dan 

seluler  yang berperan sampai ke sistim organ. Yang meliputi pokok bahasan  

adalah faal molekuler dan seluler pada sistim kardiovaskuler, sistim 

neuromuskuler, sistim ginjal, sistim gastro intestinal, sitim endokrin dan regulasi 

metabolism. 

D. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS :

Minggu Materi 

Pembelajaran

Bentuk 

Pembelajaran

Kompetensi Indikator 

Penilaian

Bobot 

nilai

1-3 Kardiovaskuler dan 

ginjal: faal molekuler 

dan mekanisme kerja 

obat  pada  sistim 

kardiovaskuler-ginjal

Kuliah & diskusi Mampu menjelaskan, 

menganalisis tentang  

fungsi dan mekanisme 

kerja obat-obatan 

pada sistim 

kardiovaskuler

4-5 Endokrin: Faal 

endokrin dan 

mekanisme obat-

obatan endokrin

Kuliah & diskusi Mampu menjelaskan, 

menganalisis tentang  

fungsi dan mekanisme 

kerja obat-obatan 

pada sistim endokrin

6-7 Farmakologi  sistim 
imun, anti infeksi, anti 
inflamasi, anti kanker 

Kuliah & diskusi Mampu menjelaskan, 

menganalisis tentang  

mekanisme kerja obat-

obatan untuk sistim 

imun, infeksi dan 

kanker

8-9 Neuro muskuler 
(CNS, ANS, Impuls 
saraf) Fisiologi 
farmakologi 

Kuliah & diskusi Mampu menjelaskan, 

menganalisis tentang  

fungsi dan mekanisme 

kerja obat-obatan 

pada sistim 

neuromuskuler

10-11 Faal metabolism dan 
gastro intestinal

Kuliah & diskusi Mampu menjelaskan, 

menganalisis tentang  

fungsi gastrointestinal 



dan regulasi 

metabolisme

12-15 Presentasi makalah 
individual

Presentasi, diskusi, 

mengumpulkan 

makalah ilmiah  

(individu)

Mampu 

mengekspresikan, 

mengkomunikasikan 

secara tertulis dan oral 

ide ilmiah yang 

terintegrasi 

berhubungan dengan 

aspek farmakologi 

berbasis pada 

pengertian faal 

milekuler 

Pengumpulan 

makalah (kognitif, 

afektif), presentasi  

(kognitif, 

psikomotorik), 

diskusi (kognitif, 

afektif)

60%

16 UAS Menjawab 

pertanyaan  tes 

(MCQ, essay)

Kemampuan kognitif Tingkat 
komprehensi, 
kebenaran 
jawaban (kognitif)

40%

E. JADWAL

No Minggu 

ke

Pokok 

Bahasan

Sub Pokok 

Bahasan

Strategi 

Pembelajaran

Dosen

1 1 Fisiologi  sistim 
kardiovaskuler

Melkanisme kontraksi 
jantung, regulasi neuro 
hormonal pembuluh 
darah sentral dan perifer, 
endotel 

Kuliah,  diskusi Prof. M. Rasjad Indra, 
dr, MS, Dr

2 2 Fisiologi sistim 
urinary

Fisiologi molekuler ginjal Kuliah,  diskusi Prof. M. Rasjad Indra, 
dr, MS, Dr/

3 3 Farmakologi 
sistim 
kardiovaskuler

Obat obatan yang bekerja 
pada endotel, otot polos, 
EPC, otot  jantung

Kuliah,  diskusi Prof. M.A. Widodo, dr, 
MS, Sp.FK, PhD/

4 4 Fisiologi 
endokrin

Faali endokrin klasik dan 
non-klasik dari molekuler 
sampai ke organ sistim

Kuliah,  diskusi Prof. M. Rasjad Indra, 
dr, MS, Dr /

Retty Ratnawati, 
dr.,MSc, Dr.



5 5 Farmakologi 
obat-obatan 
endokrin

Mekanisme kerja obat-
obatan endokrin

Kuliah,  diskusi Prof. M.A. Widodo, dr, 
MS, Sp.FK, PhD/.

6 6 Farmakologi 
obat sistim 
imun,  anti 
infeksi

Mekanisme kerja  obat-
obatan sistim imun, anti 
infeksi, 

Kuliah,  diskusi Nur Permatasari, drg, 
MS, Dr.

7 7 Farmakologi 
obat  anti 
inflamasi, anti 
kanker

Mekanisme kerja obat-
obatan anti inflamasi,  anti 
kanker

Kuliah,  diskusi Nur Permatasari, drg, 
MS, Dr.

8 8 Fisiologi 
neuromuskuler 

Fisiologi molekuler 
neuromuskuler (impuls 
saraf, ANS, CNS)

Kuliah,  diskusi Retty Ratnawati, dr., 
MSc, Dr.

9 9 Farmakologi 
obat CNS, ANS

Farmakologi  obat ANS, 
CNS stimulant & 
depresan, anti konvulsi

Kuliah,  diskusi Nur Permatasari, drg, 
MS, Dr.

10 10 Fisiologi 
molekuler 
gastro intestinal

Fisiologi molekuler 
pencernaan makanan 
(mekanisme peristaltic, 
absorpsi, sekresi 
enzimatis)

Kuliah,  diskusi Retty Ratnawati, dr., 
MSc, Dr.

11 11 Faal  
metabolisme 
dan regulasi 
energi

Fisiologi metabolism dan 
regulasi energy 
karbohidrat, lemak dan 
protein (malnutrisi)

Kuliah,  diskusi Retty Ratnawati, dr., 
MSc, Dr.

12 12-15 Presentasi 
Makalah 
terintegrasi

Materi dipilih oleh 
mahasiswa sesuai 
dengan minat  atau yang 
akan mendasari  tesis 

Presentasi  (ppt), 
diskusi

Retty Ratnawati, dr., 

MSc, Dr. &

Nur Permatasari, drg, 

MS, Dr.

13 16 Ujian Akhir 
semester

Tes kemampuan kognitif 
tentang farmakologi dan 
faal molekuler

Ujian MCQ, essay Staf  

      F. MONITORING DAN UMPAN BALIK

Monitoring dilakukan untuk mengukur ketercapaian target pembelajaran, diharapkan 

dari hasil monitoring dapat dipakai sebagai acuan untuk melakukan perbaikan dan 

penyesuaian materi dan strategi tehnik pembelajaran. Proses monitoring dalam 

kegiatan pembelajaran dilakukan dengan kuis singkat terutama untuk mengetahui 



apakah materi yang ditargetkan untuk didiskusikan  secara kelompok kecil mahasiswa 

dapat berjalan sesuai rencana.

G. PENILAIAN

Evaluasi sumatif dimaksudkan untuk mengukur kemampuan mahasiswa mengenai 

ketercapaian kompetensi  melalui materi perkuliahan dan praktikum (kalau ada). 

Sedangkan evaluasi formatif  digunakan untuk mengukur proses pembelajaran yang 

berlangsung, misalnya dengan  kuis, umpan balik langsung tentang materi yang 

sudah di sampaikan dan menjadi dasar materi selanjutnya. 

Karya ilmiah tersebut harus dipresentasikan  dalam kelas untuk mempertanggung 

jawabkan buah pikirnya dengan pemikiran mahasiswa yang berperan aktif dan dosen 

sebagai pendamping dalam kelompok tersebut untuk menjelaskan permasalahan yang 

belum terpecahkan dengan benar.

Evaluasi terhadap hasil pembelajaran dapat dilihat dari hasil-hasil mandiri, pekerjaan 

rumah (PR), tugas presentasi dan quis yang dilakukan secara berkala sehingga 

diharapkan penguasaan materi oleh mahasiswa dapat tercapai dengan baik. Untuk 

mengevaluasi proses pembelajaran, maka rangkuman dari monitoring kegiatan 

mingguan dapat dipelajari untuk selanjutnya diperlukan pemikiran tentang tindakan 

perbaikan. Perbaikan tersebut misalnya tugas kepada mahasiswa perlu ditingkatkan 

atau tidak, atau apakah handout yang disediakan harus direvisi ulang, dsb. Hambatan-

hambatan yang ditemukan selama pelaksanaan kuliah harus dicatat. Jika 

memungkinkan, permasalahan tersebut harus langsung diatasi, tetapi jika tidak 

memungkinkan, maka dapat dijadikan rekonstruksi  RPKPS  untuk perbaikan sistem 

perkuliahan di tahun  penyajian  berikutnya. 

Penilaian didasarkan pada prestasi mahasiswa dalam mengerjakan aktivitas 

pembelajaran, yaitu :

- Ujian Akhir Semester dengan bobot: 40%

- Presentasi dan diskusi dengan bobot : 30.%

- Pembuatan Karya ilmiah dengan bobot : 30.%

Contoh bentuk penilaian :

- Untuk UAS: Short Answer Test  dan Formal assessment   written examination 

- Untuk Presentasi makalah individual: Individual presentation and discussion of a 

scientific paper



I. DAFTAR PUSTAKA YANG DIREKOMENDASIKAN

Handout materi kuliah akan diberikan diawal kuliah atau pada minggu ke dua 

perkuliahan dengan soft copy dalam CD. Setiap mahasiswa diharuskan mempelajari 

handout yang sudah dimiliki untuk memperlancar jalannya penyampaikan materi dan 

memudahkan mahasiswa dalam memahami materi kuliah. Mahasiswa dituntut secara 

internally driven aktif mengakses sumber-sumber pustaka yang mendukung proses 

transfer of knowledge. 
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