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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohim 

 

 Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga tim modul dapat menyelesaikan penyusunan buku 

modul elektif obat tradisional.  

Modul Elektif Obat Tradisional adalah modul yang membahas tentang 

pengembangan obat tradisional menjadi fitofarmaka. Modul ini terdiri dari 5 Lembar 

Belajar Mahasiswa (LBM) yang didalamnya terdapat materi fitokimia, farmakologi, 

farmakoterapi, maupun desain penelitian uji preklinik dan klinik obat tradisional, serta 

sainstifikasi jamu. Materi tersebut dimulai dari pemahaman terminologi obat tradisional 

kemudian dilanjutkan dengan pengenalan kandungan zat aktif dalam tanaman dan 

pengujian obat tradisional. Tujuan utama modul ini adalah memberi bekal kepada 

mahasiswa untuk melakukan penelitian di bidang tanaman obat dan obat tradisional, yang 

dewasa ini menjadi lahan penelitian yang banyak mendapat perhatian dari kalangan 

peneliti, pengusaha dan pemerintah.  

Buku Modul Elektif Obat Tradisional ini merupakan edisi ke-9, sehingga masih 

banyak kekurangan dalam penyusunannya. Walaupun demikian,modul ini masih sangat 

terbuka untuk dikembangkan sesuai tema-tema yang lebih up to date dan lebih 

diprioritaskan di masa depan. Oleh karena itu, saran-saran dari semua pihak akan sangat 

kami perlukan. 

Semoga modul ini dapat bermanfaat dan barokah, sehingga menjadi amal jariyah 

bagi tim modul dan semua pihak yang telah memberi kontribusi dalam penyusunannya. 

Hanya kepada Allah sajalah kami berharap balasan atas semua jerih payah tim modul dan 

kontributor kami.  

 

Jazakumullhahi khoiro jaza’ 

  

 

 

Tim Penyusun Modul 
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GAMBARAN UMUM MODUL 

Modul Elektif Obat Tradisonal dilaksanakan pada semester 7, tahun ke 4, dengan 

waktu 5 minggu. Pencapaian belajar mahasiswa dijabarkan dengan penetapan area 

kompetensi, kompetensi inti, komponen kompetensi, learning outcome sebagaimana 

yang diatur dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia serta sasaran pembelajaran yang 

didapat dari penjabaran learning outcome. 

Buku pegangan tutor ini terdiri dari 5 Lembar Belajar Mahasiswa (LBM) dan 

masing-masing LBM terdiri dari judul skenario, sasaran pembelajaran, skenario, konsep 

mapping, materi, pertanyaan minimal dan daftar pustaka.Pada modul ini mahasiswa akan 

belajar tentang pengembangan obat tradisional, dimulai dari pengenalan terminologi obat 

tradisional, pengenalan zat kimia aktif yang terkandung di dalam tanaman obat, tahap-

tahap pengujian obat tradisional untuk dikembangkan menjadi fitofarmaka: uji pre-klinik 

dan uji klinik, aspek bioetik dalam uji klinik calon fitofarmaka, bagaimana mengkritisi 

hasil uji klinik untuk digunakan dalam mengelola pasien, serta sainstifikasi jamu. 

Mahasiswa mempelajari tentang pengetahuan dasar kedokteran, farmakologi dan 

terapi, metodologi penelitian serta bioetika. Untuk itu diperlukan pembelajaran 

keterampilan berpikir kritis dalam menyikapi data hasil penelitian. Mahasiswa juga akan 

mempelajari aspek bioetik terkait dengan materi tersebut. 

Modul ini akan dipelajari dengan mengunakan strategi Problem Based-Learning, 

dengan metode diskusi tutorial menggunakan seven jump steps, kuliah, dan praktikum 

laboratorium.  

 

HUBUNGAN DENGAN MODUL SEBELUMNYA 

1. Telah memahami dasar-dasar berpikir kritis(pada modul Berpikir Kritis) 

2. Telah berlatih mengkritisi sumber pembelajaran/ informasi dari hasil penelitian 

(pada modul Metodologi Penelitian) 

3. Telah membuat rancangan penelitian (pada modul Metodologi Penelitian) 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

 

SIKAP 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

2. Menunjung konsep tauhid dalam menjalankan tugas sebagai dokter; 

3. Menyadari bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban seorang muslim; 

4. Bersikap bahwa yang dilakukan dalam praktik kedokteran merupakan upaya 

maksimal; 

5. Mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan standar nilai moral yang luhur dalam 

praktik kedokteran 

6. Mampu bersikap sesuai dengan prinsip dasar etika kedokteran dan kode etik 

kedokteran Indonesia 

7. Mampu menyadari tanggung jawab dokter dalam hukum dan ketertiban masyarakat 

8. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama 

Islam, moral dan etika; 

9. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila; 

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

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

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

pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

12. Mampu menghargai perbedaan persepsi yang dipengaruhi oleh agama, usia,gender, 

etnis, difabilitas, dan sosial-budaya-ekonomi dalam menjalankan praktik kedokteran 

dan bermasyarakat; 

13. Mengutamakan keselamatan pasien; 

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

lingkungan; 

15. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara serta dalam 

menjalankan praktik kedokteran; 

16. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

17. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang kedokteran secara 

mandiri; 

18. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

19. Menunjukkan sikap respek pada profesi lain.  

KETRAMPILAN UMUM 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 

kedokteran yang memperhatikan serta menerapkan nilai humaniora dan nilai-nilai 

Islam.  

2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam bidang kedokteran yang memperhatikan serta menerapkan nilai 
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humaniora dan nilai-nilai Islam sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata 

cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, dan desain 

3. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil penelitian atau kajian dalam bidang 

kesehatan dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 

laman perguruan tinggi. 

4. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, 

kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 

5. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

kedokteran. 

6. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

7. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. 

8. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang kesehatan, berdasarkan hasil analisis informasi dan data 

9. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

10. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

kedokteran 

11. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 

12. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

13. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi 

atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 

14. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni 

15. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang kedokteran, berdasarkan hasil analisis informasi dan data 

16. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 
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KETRAMPILAN KHUSUS 

1. Mampu mengkaji dan menyelesaikan masalah kesehatan pada individu, keluarga dan 

masyarakat dengan mempertimbangkan aspek social-budaya-ekonomi masyarakat 

yang dilayani serta mendesimenasikan hasilnya. 

2. Mampu melakukan refleksi/ evaluasi diri dalam rangka mengembangkan sikap 

profesional 

3. Mampu mengaplikasikan dasar ketrampilan komunikasi dalam prosedur anamnesis 

secara sistematis sesuai dengan kaidah sacred seven dan fundamental four 

 

 

 

TOPIK 

1. Obat Tradisional sebagai bagian dari Complementary Alternative Medicine  

2. Uji Preklinik Obat Tradisional  

3. Uji Farmakologi dan Toksikologi Pengobatan Herbal 

4. Fitoterapi 

5. Clinical trial of traditional herbal medicine 
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TOPIC TREE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASALAH SKENARIO 

1. Obat tradisional sebagai bagian terapi komplementer alternatif  

2. Uji preklinik 

3. Bagaimana merancang desain penelitian in vitro dan in vivo? 

4. Fitoterapi 

5. Clinical trial and the scientification of traditional herbal medicine, is it differ? 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pada modul ini akan dilakukan kegiatan belajar sebagai berikut: 

1. Tutorial 

Tutorial akan dilakukan 2 kali dalam seminggu. Setiap kegiatan tutorial 

berlangsung selama 100 menit. Jika waktu yang disediakan tersebut belum 

mencukupi, kelompok dapat melanjutkan kegiatan diskusi tanpa tutor di open space 

area yang disediakan. Keseluruhan kegiatan tutorial tersebut dilaksanakan dengan 

menggunakan seven jump steps.  

Pada tutorial 1, langkah yang dilakukan adalah 1-5. Mahasiswa diminta untuk 

menjelaskan istilah yang belum dimengerti pada skenario “masalah”, mencari 

masalah yang sebenarnya dari skenario, menganalisis masalah tersebut dengan 

mengaktifkan prior knowledge yang telah dimiliki mahasiswa, kemudian dari 

masalah yang telah dianalisis lalu dibuat peta konsep (concept mapping) yang 

menggambarkan hubungan sistematis dari masalah yang dihadapi, jika terdapat 

masalah yang belum terselesaikan atau jelas dalam diskusi maka susunlah masalah 

tersebut menjadi tujuan pembelajaran kelompok (learning issue) dengan arahan 

pertanyaan sebagai berikut: Apa yang kita butuhkan? Apa yang kita sudah tahu? Apa 

yang kita harapkan untuk tahu?Langkah ke 6, mahasiswa belajar mandiri (self study) 

dalam mencari informasi.  

Pada tutorial 2, mahasiswa mendiskusikan temuan-temuan informasi yang ada 

dengan mensintesakan agar tersusun penjelasan secara menyeluruh dalam 

menyelesaikan masalah tersebut. 

2. Kuliah 

Ada beberapa aturan cara kuliah dan format pengajaran pada problem based 

learning (PBL).PBL menstimulasi mahasiswa untuk mengembangkan perilaku aktif 

pencarian pengetahuan. Kuliah mungkin tidak secara tiba-tiba berhubungan dengan 

belajar aktif ini, namun demikian keduanya dapat memenuhi tujuan spesifik pada 

PBL. Adapun tujuan kuliah pada modul ini adalah:  

a. Menjelaskan gambaran secara umum isi modul, mengenai relevansi dan 

kontribusi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda terhadap tema modul. 
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b. Mengklarifikasi materi yang sukar. Kuliah akan lebih maksimum efeknya 

terhadap pencapaian hasil ketika pertama kali mahasiswa mencoba untuk 

mengerti materi lewat diskusi atau belajar mandiri.  

c. Mencegah atau mengkoreksi adanya misconception pada waktu mahasiswa 

berdiskusi atau belajar mandiri. 

d. Menstimulasi mahasiswa untuk belajar lebih dalam tentang materi tersebut. 

Agar kuliah dapat lebih efektif disarankan agar mahasiswa menyiapkan 

pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab atau kurang jelas jawabannya pada 

saat diskusi kelompok agar lebih interaktif. 

Adapun materi kuliah yang akan dilaksanakan sebagai berikut: 

a.Minggu 1 

1. Trend Back to Nature, Potensi Keanekaragaman Hayati Indonesia untuk 

Pengobatan Tradisional (50 menit) 

2. Fitokimia 1 (50 menit) 

3. Metode Identifikasi Sederhana Berbagai Zat Aktif Dalam Tanaman Obat (100 

menit) 

4. Materia Medika dan Pengaruh Budidaya Tanaman Obat (100 menit) 

5. Kuliah Islam Disiplin Ilmu: Tokoh-tokoh muslim ahli pengobatan yang 

mengembangkan dan meneliti ilmu tentang obat tradisional (100 menit) 

b. Minggu 2 

1. Fitokimia 2 (100 menit) 

2. Uji Preklinik Obat Tradisional (Terutama Uji Farmakokinetik, Farmakodinamik, 

Teratogenik dan Mutagenik)(100 menit) 

3. Bio Assay (100 menit) 

4. KuliahIslam dan Disiplin Ilmu : Herbal dan bahan alam lain yang terdapat di 

dalam Al-Qur’an dan Hadistuntuk pengobatan (100 menit) 

c. Minggu 3 

1. Strategi Penentuan Dosis Bahan Uji Dari Berbagai Penelitian Preklinik Obat 

Tradisional (100 menit) 

2. Kandungan Zat Aktif 9 Tanaman Obat Prioritas untuk Fitofarmaka (100 

menit) 

3. Uji Efek in vitro (100 menit) 
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4. Aspek Kesehatan Hijamah (Bekam) (100 menit) 

Minggu 4  

1. Pendahuluan Fitoterapi (100 menit) 

2. Fitoterapi 1: Nyeri, Arthritis (100 menit) 

3. Fitoterapi 2 : Gastrointestinal Disorders (100 menit) 

4. Fitoterapi 3 : Dislipidemi dan Obesitas (100 menit) 

Minggu 5 

1. Metode penelitian Uji Klinik Fitofarmaka (100 menit) 

2. Saintifikasi Jamu (100 menit) 

3. Kuliah Bioetik : Ethical Clearence Uji Klinik dan Aspek Legal Peresepan 

Fitofarmaka (100 menit) 

4. EBM dari tibun Nabawi (100 menit) 

3. Praktikum 

Tujuan utama praktikum pada PBL adalah mendukung proses belajar melalui 

ilustrasi dan aplikasi praktek terhadap apa yang dipelajari mahasiswa dari diskusi, 

belajar mandiri, dan kuliah. Alasan lain adalah menstimulasi belajar mahasiswa 

melalui penemuan sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar.  

Adapun Praktikum yang akan dilaksanakan adalah: 

a. Minggu 1 

1. Pengenalan Macam-macam dan Bentuk Sediaan Obat Tradisional (100 menit)  

2. Determinasi dan Identifikasi Kandungan Zat Aktif Farmakologik pada 

Tanaman Obat(100 menit) 

3. Pengenalan metode ekstraksi dan Identifikasi senyawa aktif hasil isolasi (100  

 menit) 

4. Perhitungan Dosis (Penimbangan, Pelarutan, dan Pengenceran) (100 menit)  

b. Minggu 2 

1. Penanganan Hewan coba (kelinci, tikus, dan mencit) (200 menit) 

2. UjiFarmakologi dan Uji Toksisitas Akut: Menentukan ED 50 dan LD 50 (200 

menit) 

c. Minggu 3 

1. Uji daya analgetik dengan metode geliat asetat(100 menit) 

2. Uji efek antiulkus  serta analisis statistik (100 menit) 
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3. Uji sitotoksik in vitro(100 menit)  

4. Analisa hasil uji sitotoksik in vitro(100 menit)  

d. Minggu 4 

1. Mencari dan mengkritisi literatur mengenai uji klinik obat tradisional  (200 

menit) 

2. Presentasi fitoterapi (200 menit) 

e. Minggu 5 

1. Kunjungan ke Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat 

Tradisional (B2P2TO-OT)Tawangmangu (200 menit) 

2. Kunjungan ke Pabrik Jamu PT Sido Muncul (200 menit) 
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ASSESSMENT 

 

Untuk sistem penilaian mahasiswa dan aturan assesment adalah sebagai berikut: 

I.  Ujian knowledge 

a.   Nilai Pelaksanaan diskusi tutorial (15% dari nilai sumatif knowledge) 

Pada diskusi tutorial mahasiswa akan dinilai berdasarkan kehadiran, aktifitas 

interaksi dan Kesiapan materi dalam diskusi.  

Ketentuan mahasiswa terkait dengan kegiatan SGD: 

1. Mahasiswa wajib mengikuti 80% kegiatan SGD pada modul yang diambilnya 

Jika kehadiran SGD nya 80% atau ketidakhadirannya 20%, maka mahasiswa 

tidak perlu mengurus susulan SGD.  

2. Apabila mahasiswa berhalangan hadir pada kegiatan SGD, maka mahasiswa 

harus mengganti kegiatan SGD pada hari lain dengan tugas atau kegiatan dari 

tim modul bersangkutan. Untuk pelaksanaan penggantian kegiatan tersebut 

(susulan), mahasiswa harus berkoordinasi dengan tim modul bersangkutan. 

Mekanisme pengajuan susulan kegiatan SGD adalah sebagai berikut: 

i. Mahasiswa mendaftar permohonan susulan kegiatan pembelajaran kepada 

Sekprodi PSPK dilampiri dengan surat keterangan ketidakhadiran (lampiran 

diunggah di sistem) pada kegiatan pembelajaran yang ditinggalkannya 

tersebut melalui sia.fkunissula.ac.id, sesuai dengan manual guide yang 

berlaku. Batas waktu maksimal pengajuan susulan secara online adalah :  

 untuk kegiatan LBM sebelum mid modul : hari kedua pada minggu 

LBM berikutnya setelah hari pelaksanaan ujian mid 

 untuk kegiatan LBM setelah mid modul : hari kedua pada minggu 

LBM 1 modul berikutnya 

(sesuai dengan batas tanggal pengajuan susulan dari PSPK)  

ii. Sekprodi PSPK mengidentifikasi ketidakhadiran mahasiswa sesuai 

persyaratan: 

a. Jika kehadiran SGD nya 80% atau ketidakhadirannya 20%, maka 

mahasiswa tidak perlu mengurus susulan SGD. 

b. Mahasiswa diperkenankan mengikuti susulan SGD jika jumlah kehadiran 

SGD yang ditinggalkannya minimal 50% dari total jumlah SGD modul 

c. Batas maksimal pengurusan susulan untuk kegiatan SGD : 

 Sampai pelaksanaan ujian mid : hari ke-2 (kedua) LBM berikutnya 

setelah hari pelaksanaan ujian mid 

 Sampai pelaksanaan ujian akhir modul : hari ke-2 (kedua) LBM 1 

modul berikutnya.  

Atau batas waktu maksimal sesuai dengan batas waktu yang telah 

ditentukan oleh Sekprodi di awal semester 

iii. Satu hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, Sekprodi PSPK 

akan memberikan persetujuan atau tidak (apabila diperlukan Sekprodi 
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meminta klarifikasi) 

iv. Dua hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, mahasiswa dapat 

melihat hasil proses pengajuan susulannya di sia.fkunissula.ac.id (secara 

online), mahasiswa harus memberikan klarifikasi bila diminta oleh Sekprodi 

v. Tiga hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, admin umum 

mahasiswa PSPK menerima konfirmasi dari Sekprodi untuk mengunduh atau 

mencetak rekap data mahasiswa yang telah disetujui mengikuti susulan dan 

mengirimkan surat dan berkas permohonan susulan yang ditujukan kepada 

Tim Modul atau Bagian terkait dengan dilampiri form penilaian (melalui 

email). 

vi. Jika sampai batas waktu yang ditetapkan mahasiswa tidak melakukan 

kegiatan susulan SGD, maka mahasiswa dinyatakan gugur modul sehingga 

harus mengulang modul. 

b.   Nilai Praktikum (10% dari nilai sumatif knowledge) 

Selama praktikum, mahasiswa akan dinilai pengetahuan, dan keterampilan. Nilai 

pengetahuan dan keterampilan didapatkan dari ujian responsi atau identifikasi 

praktikum yang dilaksanakan selama praktikum.  

Apabila mahasiswa berhalangan hadir pada kegiatan praktikum, maka mahasiswa 

harus mengganti kegiatan praktikum pada hari lain dengan tugas atau kegiatan dari 

laboratorium bagian bersangkutan. Untuk pelaksanaan penggantian kegiatan tersebut 

(susulan), mahasiswa harus berkoordinasi dengan tim modul dan laboratorium bagian 

bersangkutan. 

Ketentuan mahasiswa terkait dengan kegiatan praktikum: 

i. Mahasiswa wajib mengikuti 100% kegiatan praktikum pada modul yang 

diambilnya.  

ii. Mahasiswa diperkenankan mengikuti susulan jika jumlah kehadiran kegiatan 

praktikum yang ditinggalkannya minimal 50% dari total jumlah kegiatan 

praktikum modul 

iii. Batas maksimal pengurusan susulan untuk kegiatan SGD : 

 Sampai pelaksanaan ujian mid : hari ke-2 (kedua) LBM berikutnya setelah 

hari pelaksanaan ujian mid 

 Sampai pelaksanaan ujian akhir modul : hari ke-2 (kedua) LBM 1 modul 

berikutnya.  

 Atau batas waktu maksimal sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan 

oleh Sekprodi di awal semester 

iv. Satu hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, Sekprodi PSPK akan 

memberikan persetujuan atau tidak (apabila diperlukan Sekprodi meminta 

klarifikasi) 

v. Dua hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, mahasiswa dapat 

melihat hasil proses pengajuan susulannya di sia.fkunissula.ac.id (secara online), 

mahasiswa harus memberikan klarifikasi bila diminta oleh Sekprodi 

vi. Tiga hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, admin umum 
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mahasiswa PSPK menerima konfirmasi dari Sekprodi untuk mengunduh atau 

mencetak rekap data mahasiswa yang telah disetujui mengikuti susulan dan 

mengirimkan surat dan berkas permohonan susulan yang ditujukan kepada Tim 

Modul atau Bagian terkait dengan dilampiri form penilaian (melalui email). 

vii. Jika sampai batas waktu yang ditetapkan mahasiswa tidak melakukan kegiatan 

susulan praktikum, maka nilai mid modul dan akhir modul tidak dapat 

dikeluarkan dan mahasiswa dinyatakan gugur modul sehingga harus mengulang 

modul. 

 

Jika mahasiswa tidak mengikuti lebih dari 50% total kegiatan SGD dan praktikum, 

maka seluruh permohonan susulan tidak dilayani, dan mahasiswa wajib mengulang 

modul karena tidak memenuhi syarat kehadiran. 

 

c.   Nilai Ujian Tengah Modul (25% dari nilai sumatif knowledge) 

Merupakan ujian knowledge terhadap semua materi baik SGD, Kuliah Pakar, 

praktikum dan Ketrampilan Klinik. Materi dan pelaksanaan Ujian tengah modul 

setelah menyelesaikan 2 sampai 3 LBM pertama.  

d.   Nilai Ujian Akhir Modul (50% knowledge) 

Ujian knowledge merupakan ujian terhadap semua materi baik SGD, Kuliah Pakar, 

praktikum dan Ketrampilan Klinik. Materi dan pelaksanaan ujian akhir modul setelah 

menyelesaikan seluruh modul (3 sampai 6 LBM).  

Ketentuan bagi mahasiswa 

Mahasiswa dapat mengikuti ujian susulan mid atau akhir modul setelah melakukan 

pengajuan susulan ke Kaprodi PSPK dengan cara sebagai berikut : 

i. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian mid modul dan akhir modul diwajibkan 

melakukan susulan ujian (kehadiran ujian knowledge 100%) 

ii. Mahasiswa mendaftar permohonan ujian susulan melalui sia.fkunissula.ac.id 

(secara online) dilampiri dengan surat keterangan ketidakhadiran (lampiran 

diunggah di sistem), sesuai dengan manual guide yang berlaku. 

iii. Batas maksimal pengurusan susulan untuk ujian : 

 Sampai pelaksanaan ujian mid : hari ke-2 (kedua) LBM berikutnya setelah 

hari pelaksanaan ujian mid 

 Sampai pelaksanaan ujian akhir modul : hari ke-2 (kedua) LBM 1 modul 

berikutnya.  

Batas waktu maksimal sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh 

Sekprodi PSPK di awal semester  

iv. Satu hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, Kaprodi PSPK akan 

memberikan persetujuan atau tidak (apabila diperlukan Sekprodi meminta 

klarifikasi) 

v. Dua hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, mahasiswa dapat 

melihat hasil proses pengajuan susulannya di sia.fkunissula.ac.id (secara online), 

mahasiswa harus memberikan klarifikasi bila diminta oleh Kaprodi 
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vi. Tiga hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, admin umum 

mahasiswa PSPK menerima konfirmasi dari Kaprodi untuk mengunduh atau 

mencetak rekap data mahasiswa yang telah disetujui mengikuti susulan dan 

mengirimkan surat dan berkas permohonan susulan yang ditujukan kepada 

Koordinator Evaluasi dengan dilampiri form penilaian (melalui email), tim modul 

hanya mendapatkan rekap peserta susulan ujiannya saja.  

Pelaksanaan ujian susulan akhir modul akan ditetapkan oleh PSPK (sesuai jadwal 

dari Koordinator Evaluasi PSPK). 

 

II.   Ujian ketrampilan medik (skill lab) 

Nilai ketrampilan medik (skill lab) diambil dari: 

a.   Kegiatan skill lab harian: 25% dari total nilai akhir skill 

Selama kegiatan ketrampilan medik harian, mahasiswa akan dinilai 

penguasaan tekhniknya (sistematis dan lege artis). Hasil penilaian ketrampilan 

medik akan dipakai sebagai syarat untuk mengikuti ujian OSCE yang 

pelaksanaannya akan dilaksanakan pada akhir semester.  

 

Ketentuan mahasiswa terkait dengan kegiatan Skill Lab: 

1. Mahasiswa wajib mengikuti 100% kegiatan skilllab pada modul yang 

diambilnya.  

2. Apabila mahasiswa berhalangan hadir pada kegiatan skill lab, maka 

mahasiswa harus mengganti kegiatan skill lab pada hari lain dengan tugas atau 

kegiatan dari tim modul bersangkutan. Untuk pelaksanaan penggantian 

kegiatan tersebut (susulan), mahasiswa harus berkoordinasi dengan tim modul 

bersangkutan. Mekanisme pengajuan susulan kegiatan SGD adalah sebagai 

berikut: 

i. Mahasiswa wajib mengikuti 100% kegiatan praktikum pada modul yang 

diambilnya.  

ii. Mahasiswa diperkenankan mengikuti susulan jika jumlah kehadiran 

kegiatan praktikum yang ditinggalkannya minimal 50% dari total jumlah 

kegiatan praktikum modul 

iii. Batas maksimal pengurusan susulan untuk kegiatan SGD : 

 Sampai pelaksanaan ujian mid : hari ke-2 (kedua) LBM berikutnya 

setelah hari pelaksanaan ujian mid 

 Sampai pelaksanaan ujian akhir modul : hari ke-2 (kedua) LBM 1 modul 

berikutnya.  

Atau batas waktu maksimal sesuai dengan batas waktu yang telah 

ditentukan oleh Sekprodi di awal semester. 

iv. Satu hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, Sekprodi 

PSPK akan memberikan persetujuan atau tidak (apabila diperlukan 

Sekprodi meminta klarifikasi) 

v. Dua hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, mahasiswa 
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dapat melihat hasil proses pengajuan susulannya di sia.fkunissula.ac.id 

(secara online), mahasiswa harus memberikan klarifikasi bila diminta 

oleh Sekprodi 

vi. Tiga hari setelah batas waktu maksimal pengajuan susulan, admin umum 

mahasiswa PSPK menerima konfirmasi dari Sekprodi untuk mengunduh 

atau mencetak rekap data mahasiswa yang telah disetujui mengikuti 

susulan dan mengirimkan surat dan berkas permohonan susulan yang 

ditujukan kepada Tim Modul atau Bagian terkait dengan dilampiri form 

penilaian (melalui email). 

vii. Jika sampai batas waktu yang ditetapkan mahasiswa tidak melakukan 

kegiatan susulan praktikum, maka nilai mid modul dan akhir modul tidak 

dapat dikeluarkan dan mahasiswa dinyatakan gugur modul sehingga 

harus mengulang modul. 

 

b.    OSCE : 75 % dari total nilai akhir skill 

Ujian skill dilakukan dengan menggunakan Objective and Structured 

Clinical Examination (OSCE). Pelaksanaan dilakukan pada akhir semester. 

Materi ujian OSCE merupakan materi ketrampilan klinik yang telah diberikan 

selama mengikuti modul yang ditentukan berdasarkan kesesuaian dengan materi 

ujian OSCE seluruh modul pada akhir semester.  

Kelulusan OSCE didasarkan pada kelulusan tiap station. Jika mahasiswa 

tidak lulus pada station tertentu, mahasiswa diwajibkan mengulang dan nilai 

skill belum dapat dikeluarkan sebelum mahasiswa lulus skill tersebut. 

Ketentuan bagi mahasiswa untuk ujian OSCE tercantum di dalam buku 

Panduan Evaluasi. 

 

III. Penetapan Nilai Akhir Modul: 

Nilai akhir modul dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

(Nilai total knowledge x sks knowledge)+(nilai total skill  x sks Skill lab) 

                                 SKS Modul 

 

Standar kelulusan ditetapkan dengan Judgment borderline. 
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JADWAL LBM 1 

18 - 22Desember 2017 

 

WAKTU 
SENIN 

18 Des 

SELASA 

19Des 

RABU 

20 Des 

KAMIS 

21 Des 

JUM’AT 

22 Des 

06.45 - 07.35      

07.35 - 08.25      

08.25 - 09.15 SGD 1   Kuliah  

Metode Isolasi dan 

Identifikasi Zat 

Aktif dalam 

Tanaman Obat 

(Dr. Atina 

Hussaana, 

M.Si.Apt) 

 

SGD 2 

09.15 - 10.05 SGD 1  SGD 2 

10.05 - 10.55    Kuliah  

Materia Medika 

dan Pengaruh 

Budidaya Tanaman 

Obat 

(Dr. Drs. Israhnanto 

Isradji, M.Si) 

 

 

10.55 - 11.45   

11.45 - 13.00 Istirahat dan Sholat 

13.00 - 13.50 Praktikum I: 

Membedakan 

Jamu, OHT 

dan 

Fitofarmaka 

serta 

Pengenalan 

Bentuk 

Sediaan Obat 

Tradisional 

Praktikum 

II: 

Pengenalan 

Metode 

Ekstraksi dan 

Identifikasi 

Senyawa 

Aktif Hasil 

Isolasi 

 

Kuliah 
Trend Back 

to Nature 

(Dr. Atina 

Hussaana, 

M.Si.Apt) 

 

KuliahIDI  

Tokoh-tokoh 

Muslim dalam Obat 

Tradisional(dr. 

Susilorini, 

M.Si.Med Sp.PA) 

 

13.50 - 14.40 Kuliah  

Fitokimia I 

(Dr. Atina 

Hussaana, 

M.Si.Apt) 

 

14.40 - 15.00 Sholat 

15.00 - 15.50 Praktikum I: 

Determinasi 

dan 

Identifikasi 

Kandungan Zat 

Aktif 

Farmakologik 

pada Tanaman 

Obat 

 

Praktikum 

II: 

Perhitungan 

Dosis 

(Penimbanga, 

Pelarutan, dan 

Pengenceran) 

 

Kuliah  IDI   

15.50 - 16.40    
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LBM 1. OBAT TRADISIONAL SEBAGAI TERAPI ALTERNATIF 

KOMPLEMENTER 

 

Skenario:  

Obat tradisional sebagai terapi alternatifkomplementer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusikan skenario di atas menggunakan seven jump steps 

1. Jelaskan istilah yang belum anda ketahui. Jika masih terdapat istilah yang belum 

jelas cantumkan sebagai tujuan pembelajaran 

2. Carilah masalah yang harus anda selesaikan 

3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh 

penjelasan yang beragam mengenai persoalan yang didiskusikan, dengan 

menggunakan prior knowledge yang telah anda miliki. 

4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis atas persoalan yang anda 

diskusikan 

5. Susunlah persoalan-persoalan yang belum bisa diselesaikan dalam diskusi 

tersebut menjadi tujuan pembelajaran kelompok (Learning issue/ learning 

objectives) 

6. Lakukan belajar mandiri untuk memperoleh informasi yang anda butuhkan guna 

menjawab learning issue yang telah anda tetapkan 

7. Jabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok, 

sintesakan dan diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan 

yangmenyeluruh (komprehensif) untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah. 

 

Upaya kesehatan selain dengan pengobatan konvensional, juga banyak dilakukan 

dengan pengobatan komplementer alternatif. Traditional Complementary Alternatif 

Medicine/ (Trad-CAM) saat ini makin banyak diminati. Menurut PermenkesRI No: 

1109/Menkes/Per/2007, walaupun belum diterima dalam kedokteran konvensional, Trad-

CAM harus memenuhi aspek kualitas, keamanan dan efektifitas yang tinggi berlandaskan 

ilmu pengetahuan biomedik. Obat tradisional termasuk salah satu Trad-CAM yang popular. 

Di Indonesia obat tradisional diatur dalam 3 kriteria yang masing-masing mempunyai 

spesifikasi, kegunaan dan persyaratan tersendiri. 

 



25 

 

JADWAL LBM 2 

25 - 29Desember 2017 

 

WAKTU 
SENIN 

25 Des 

SELASA 

26 Des 

RABU 

27 Des 

KAMIS 

28 Des 

JUM’AT 

29 Des 

06.45 - 07.35 

LIBUR  

HARI 

NATAL 

    

07.35 - 08.25     

08.25 - 09.15 SGD 1 Kuliah  

Uji Preklinik 

Obat 

Tradisional 

(Dr. Drs. 

Israhnanto 

Isradji, M.Si.) 

 

 SGD 2 

09.15 - 10.05 SGD 1 SGD 2 

10.05 - 10.55 Kuliah  
Fitokimia 2 

(Dr. Atina 

Hussaana, 

M.Si.Apt) 

Kuliah  

Bioassay 

(Azizah Hikma 

Safitri, S.Si, 

M.Si) 

 

  

10.55 - 11.45 

11.45-13.00 Istirahat dan Sholat 

13.00 - 13.50 Praktikum I: 

Penanganan 

Hewan Coba 

Praktikum II: 

Uji Farmakologi 

dan Uji 

Toksisitas Akut 

 

Kuliah IDI: 
Herbal & Bahan 

Alam yang 

terdapat dalam 

Al- Qur’an dan 

Hadist untuk 

Pengobatan 

(dr. Susilorini, 

M.Si.Med, 

Sp.PA) 

 

 

13.50 - 14.40 

14.40 - 15.00  Sholat   

15.00 - 15.50 Praktikum I: 

Penanganan 

Hewan Coba 

Praktikum II: 

Uji Farmakologi 

dan Uji 

Toksisitas Akut 

 

  

15.50 - 16.40   
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LBM 2 UJI PREKLINIK OBAT TRADISIONAL 

 

Skenario :  

Uji Preklinik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusikan skenario di atas menggunakan seven jump steps 

1. Jelaskan istilah yang belum anda ketahui. Jika masih terdapat istilah yang belum jelas 

cantumkan sebagai tujuan pembelajaran 

2. Carilah masalah yang harus anda selesaikan 

3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh 

penjelasan yang beragam mengenai persoalan yang didiskusikan, dengan 

menggunakan prior knowledge yang telah anda miliki. 

4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis atas persoalan yang anda 

diskusikan 

5. Susunlah persoalan-persoalan yang belum bisa diselesaikan dalam diskusi tersebut 

menjadi tujuan pembelajaran kelompok (Learning issue/ learning objectives) 

6. Lakukan belajar mandiri untuk memperoleh informasi yang anda butuhkan guna 

menjawab learning issue yang telah anda tetapkan 

7. Jabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok, 

sintesakan dan diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yangmenyeluruh 

(komprehensif) untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah. 

 

 

 

 

Uji Preklinik merupakan tahapan yang penting pada perjalanan 

pengembangan obat. Sebagai contoh daun kelor (Moringa oleifera) untuk menjadi 

obat diabetes harus melalui berbagai uji pre klinik, dimana masing-masing uji 

memiliki perbedaan dan karakteristik tertentu. Walaupun masih memerlukan tahapan 

uji yang lain, berbagai macam uji preklinik, harus dilakukan untuk memperkirakan 

tolerabilitas, khasiat dan keamanan pada manusia. 
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JADWAL LBM 3 

1 - 6 Januari 2018 

 

WAKTU 
SENIN 

1 Jan 

SELASA 

2 Jan 

RABU 

3 Jan 

KAMIS 

4 Jan 

JUM’AT 

5 Jan 

SABTU 

6 Jan 

06.45 - 07.35 

LIBUR 

TAHUN 

BARU 

2018 

    

UJIAN 

MID 

MODUL 

07.35 - 08.25     

08.25 - 09.15 SGD 1 Kuliah  

Kandungan 

Zat Aktif 

dan Hasil-

hasil 

Penelitian 9 

Tanaman 

Obat 

Prioritas 

(Azizah 

Hikma 

Safitri, S.Si, 

M.Si) 

 SGD 2 

09.15 - 10.05 SGD 1 SGD 2 

10.05 - 10.55 Kuliah   

Strategi 

Penentuan 

dosis, Bahan 

Uji 

Penelitian 

Preklinik 

Obat 

Tradisional 

(Dr. Atina 

Hussaana, 

M.Si.Apt.) 

 

Kuliah  

Uji Efek In 

Vitro 

(Dr. Drs. 

Israhnanto 

Isradji, 

M.Si) 

  

10.55 - 11.45 

11.45-13.00 Istirahat dan Sholat  

13.00 - 13.50 Praktikum I: 

Uji Daya 

Analgetik 

dengan 

Metode 

Geliat Asetat 

 

Praktikum 

II: 

Uji 

sitotoksik in 

vitro 

 

Kuliah IDI: 
Aspek 

Kesehatan 

Hijamah/ 

Bekam 

(dr. Ratna 

Fitri) 

 

  

13.50 - 14.40  

14.40 - 15.00 Sholat 

15.00 - 15.50 Praktikum 

I: 

Uji Efek 

Anti Ulkus 

serta 

Analisis 

Statistik 

 

Praktikum 

II: 

Analisis Hasil 

Uji Sitotoksik 

In Vitro 

 

   

15.50 - 16.40    
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LBM 3 DESAIN UJI FARMAKOLOGI DAN TOKSIKOLOGI PENGOBATAN 

HERBAL 

 

Skenario: 

Bagaimana merancang desain penelitian in vitro dan in vivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusikan skenario di atas menggunakan seven jump steps 

1. Jelaskan istilah yang belum anda ketahui. Jika masih terdapat istilah yang belum jelas 

cantumkan sebagai tujuan pembelajaran 

2. Carilah masalah yang harus anda selesaikan 

3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh 

penjelasan yang beragam mengenai persoalan yang didiskusikan, dengan 

menggunakan prior knowledge yang telah anda miliki. 

4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis atas persoalan yang anda 

diskusikan 

5. Susunlah persoalan-persoalan yang belum bisa diselesaikan dalam diskusi tersebut 

menjadi tujuan pembelajaran kelompok (Learning issue/ learning objectives) 

6. Lakukan belajar mandiri untuk memperoleh informasi yang anda butuhkan guna 

menjawab learning issue yang telah anda tetapkan 

7. Jabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok, 

sintesakan dan diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yangmenyeluruh 

(komprehensif) untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah. 

Dari berbagai jurnal yang dibaca, Fira mendapatkan informasi bahwa buah 

markisa kuning (Passiflora edulis f. flavicarpa) mengandung polifenol dan karotenoid 

yang mempunyai efek antioksidan. Sementara itu, senyawa antioksidan diketahui dapat 

menghambat pertumbuhan sel kanker melalui mekanisme cell cycle arrest pada fase G1. 

Buah markisa kuning juga sudah dibuktikan secara in vitro mempunyai efek sitotoksik 

pada lini sel kanker payudara T47D.  Galih tertarik untuk melanjutkan penelitian tersebut 

ke tahap uji in vivo. Untuk melakukan penelitiannya, Galih merancang desain penelitian 

yang tepat dengan mempertimbangkan pemilihan subyek uji, metode uji, parameter yang 

akan diukur serta uji analisisnya. 
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JADWAL LBM 4 

8 - 13 Januari 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAKTU 
SENIN 

8 Jan 

SELASA 

9 jan 

RABU 

10 Jan 

KAMIS 

11 Jan 

JUM’AT 

12 Jan 

06.45 - 07.35      

07.35 - 08.25      

08.25 - 09.15 SGD1   Kuliah 
Fitoterapi 1: 

Nyeri, Arthritis 

(dr. Hadi 

Sarosa, M.Kes.) 

 

SGD2 

09.15 - 10.05 SGD1 SGD2 

10.05 - 10.55    Kuliah  

Fitoterapi 2: 

Gastrointestinal 

Disorders (dr. 

Qathrunnada 

Djam’an, 

M.Si.Med.) 

 

 

10.55 - 11.45   

11.45 - 13.00 Istirahat dan Sholat 

13.00 - 13.50 Praktikum I: 

Mencari dan 

Mengkritisi 

Literatur 

mengenai Uji 

Klinik Obat 

Tradisional 

 

Praktikum II: 

Presentasi tentang 

Fitoterapi 

Kuliah 

Pendahuluan 

Fitoterapi 

(Dr. Atina 

Hussaana, 

M.Si.Apt) 

Kuliah  

Fitoterapi 3 : 

Dislipidemi dan 

Obesitas 

(Dr. Atina 

Hussaana, 

M.Si.Apt) 

 

13.50 - 14.40 

14.40 - 15.00 Sholat 

15.00 - 15.50 Praktikum I: 

Mencari dan 

Mengkritisi 

Literatur 

mengenai Uji 

Klinik Obat 

Tradisional 

 

Praktikum II: 

Presentasi tentang 

Fitoterapi 

   

15.50 - 16.40    
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LBM 4 FITOTERAPI 

Skenario:  

Fitoterapi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusikan skenario di atas menggunakan seven jump steps 

1. Jelaskan istilah yang belum anda ketahui. Jika masih terdapat istilah yang belum jelas 

cantumkan sebagai tujuan pembelajaran 

2. Carilah masalah yang harus anda selesaikan 

3. Analisis masalah tersebut dengan brainstorming agar kelompok memperoleh 

penjelasan yang beragam mengenai persoalan yang didiskusikan, dengan 

menggunakan prior knowledge yang telah anda miliki. 

4. Cobalah untuk menyusun penjelasan yang sistematis atas persoalan yang anda 

diskusikan 

5. Susunlah persoalan-persoalan yang belum bisa diselesaikan dalam diskusi tersebut 

menjadi tujuan pembelajaran kelompok (Learning issue/ learning objectives) 

6. Lakukan belajar mandiri untuk memperoleh informasi yang anda butuhkan guna 

menjawab learning issue yang telah anda tetapkan 

7. Jabarkan temuan informasi yang telah dikumpulkan oleh anggota kelompok, 

sintesakan dan diskusikan temuan tersebut agar tersusun penjelasan yangmenyeluruh 

(komprehensif) untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah. 

 

  

Seorang dokter herbal terapis medik memutuskan untuk memberikan fitoterapi 

menggunakan daun salam (Syzgium polyanthum) untuk pasien yang dia diagnosis 

menderita diabetes tipe-2. Tetapi sebelum memutuskan, dokter tersebut menanyakan 

beberapa hal yang mengarah pada kesimpulan ketepatan indikasi dan tidak adanya 

kontraindikasi. Di samping itu, dokter tersebut juga mempertimbangkan bukti khasiat, 

bukti keamanan, mekanisme kerja, efek samping, kemungkinan interaksi, komposisi, 

dosis dan aturan pakai. 
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JADWAL LBM 5 

15 -20 Januari 2018 

 

 

 

 

 

 

 

WAKTU 
SENIN 

15 Jan 

SELASA 

16 jan 

RABU 

17 Jan 

KAMIS 

18 Jan 

JUM’AT 

19 Jan 

SABTU 

20 Jan 

06.45 - 07.35  Field Trip to:   

Balai Besar 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Tanaman Obat 

dan Obat 

Tradisional 

(B2P2TO-OT) 

Tawangmangu  

 

Field Trip to: 

Pabrik Jamu 

PT Air 

Mancur 

  

UJIAN 

AKHIR 

MODUL 

07.35 - 08.25    

08.25 - 09.15 SGD1 Expert 

Lecture: 

Ethical 

Clearenceof 

Clinical Trial  

and Legal 

Aspect on   

Phytopharma-

ceuticals 

Prescripsion 

(Dr. dr. Setyo 

Trisnadi, 

Sp.F) 

 

SGD2 

09.15 - 10.05 SGD1 SGD2 

10.05 - 10.55  Expert 

Lecture: 

Scientification 

of Traditional 

Herbal 

Medicine (dr. 

Hadi Sarosa, 

M.Kes) 

 

 

10.55 - 11.45   

11.45 - 13.00 Istirahat dan Sholat  

13.00 - 13.50 Expert 

Lecture: 

Methods of 

Clinical 

Trial of  

Phytophar-

maceuticals 

(Dr. Atina 

Hussaana, 

M.Si.Apt) 

 

  Kuliah IDI:  

EBM form  

Tibun Nabawi 

(Prof. Dr. dr. 

H. Taufiq R. 

Nasihun, 

M.Kes, 

Sp.And) 

  

13.50 - 14.40  

14.40 - 15.00 Sholat  

15.00 - 15.50  PI: 

Presentasi 

tentang 

Fitoterapi 

    

15.50 - 16.40     
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LBM 5 CLINICAL TRIAL AND SCIENTIFICATION OF TRADITIONAL 

HERBAL MEDICINE 

 

Scenario  : 

 

Clinical trial and the scientification of traditional herbal medicine,is it differ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussthe above scenariousingjumpsevensteps: 

1. Explain theterm thatyou do not know. Ifthere areterms thathave not 

beenclearlyspecifiedaslearning objectives 

2. Look forproblemsthat you have tofinish 

3. Analyse the problem bybrainstormingin order toobtainthevariousexplanationsof 

theissuesdiscussed, using priorknowledgeyou already have. 

4. Try toformulateasystematicexplanationof the problemyou discussed 

5. Arrangethe problemscan notbesolved indiscussiongroups asLearningissues 

6. Performself-learningto obtainthe information youneedtoanswer thelearningissues 

thatyou have 

7. Describethe findings ofthe informationthat has beencollected bymembers ofthe group, 

and discussthe findings, soyou can get comprehensive explanationin solving the 

scenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Whenvisited to the clinic of Sainstifikasi Jamu Hortus Medicus Tawangmangu, 

Nada observed and gotexplanationabout scientification of 

traditionalherbalmedicinefrom a doctor at the clinic. Nada looked atthe patient given 

traditional medicine which was not a phytopharmaca resultedby various steps of 

clinical trials. 


