
CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) PRODI SARJANA FARMASI UAD 

 

 

A. Capaian Pembelajaran (CP) Ilmu Pengetahuan dan ketrampilan khusus 

 

No. Capaian Pembelajaran  

Ilmu Pengetahuan dan Ketrampilan Khusus 

CP 1 Mampu melakukan penemuan obat, pengembangan formula dan produksi 

serta pengawasan mutu sediaan / produk farmasi baik dari bahan alami 

maupun sintetik sesuai dengan CPOB terkini. 

 

CP 2 Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang baik, melaksanakan konsep 

farmakoterapi, komunitas farmasi, dan manajemen pelayanan dengan baik 

 

CP 3 Mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan 

dan penerapan ilmu kefarmasian. 

 

CP 4 Mampu merencanakan dan melakukan penelitian dasar di bidang farmasi. 

 

 

B.  Capaian Pembelajaran (CP) Sikap dan Ketrampilan Umum  

 

No. Capaian Pembelajaran  

Sikap dan Ketrampilan Umum 

CP 5 Memiliki kepemimpinan yang baik, keterampilan kerja tim, dan 

keterampilan komunikasi yang baik secara lisan maupun tulisan 

 

CP 6 Bersemangat untuk menjadi pembelajar seumur hidup, terus meningkatkan 

dan mengembangkan ilmu termasuk kewirausahaan 

 

CP 7 Menunjukkan tanggung jawab, integritas, dan akuntabilitas berdasar moral 

Islam, semangat dan etika Muhammadiyah 

 

  

 

 

  



CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI S1 FARMASI UAD 

 

No. Capaian Pembelajaran 

Capaian ilmu 

Pengetahuan dan 

ketrampilan 

khusus 

Capaian sikap dan 

ketrampilan umum 

CP 1 Mampu melakukan penemuan obat, 

pengembangan formula dan produksi serta 

pengawasan mutu sediaan / produk farmasi 

baik dari bahan alami maupun sintetik sesuai 

dengan CPOB terkini. 

 

  

CP 2 Mampu melakukan pelayanan kefarmasian 

yang baik, melaksanakan konsep 

farmakoterapi, komunitas farmasi, dan 

manajemen pelayanan dengan baik 

 

  

CP 3 Mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan 

inovatif dalam pengembangan dan 

penerapan ilmu kefarmasian. 

 

  

CP 4 Mampu merencanakan dan melakukan 

penelitian dasar di bidang farmasi. 

 

  

CP 5 Memiliki kepemimpinan yang baik, 

keterampilan kerja tim, dan keterampilan 

komunikasi yang baik secara lisan maupun 

tulisan 

 

  

CP 6 Bersemangat untuk menjadi pembelajar 

seumur hidup, terus meningkatkan dan 

mengembangkan ilmu termasuk 

kewirausahaan 

 

  

CP 7 Menunjukkan tanggung jawab, integritas, 

dan akuntabilitas berdasar moral Islam, 

semangat dan etika Muhammadiyah 

 

  

 

 


