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Prinsip Dasar Toksikologi  
 
Deskripsi : 
Dalam mata ajar ini, peserta diajak untuk mengerti prinsip dasar toksikologi, 
mengenali serta mengatasi keracunan akut serta mengenali berbagai jenis 
pemeriksaan dalam bidang toksikologi.  Materi yang dibahas antara lain 
mengenai toksikokinetik, karsinogen, teratogen, mutagen, toksisitas akut dan 
kronik, toksisitas dermatologi. Peserta didik juga akan diberikan dasar-dasar 
dalam desain, interpretasi dan evaluasi keamanan bahan kimia serta prinsip 
dasar pencegahan, diagnosis dan penanggulangan keracunan serta teknik 
laboratorium dalam pemeriksaan keracunan. Praktikum toksikologi diberikan 
dengan cara demonstrasi. 
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Penemuan dan Pengembangan Obat 
 
Deskripsi : 
Proses penemuan obat baru mencakup identifikasi kandidat obat baru, sintesis, 
karakterisasi, skrining dan pemeriksaan efikasi terapeutiknya. Jika suatu 
kandidat obat telah melewati proses ini, maka kandidat obat tersebut dapat 
dilanjutkan ke uji klinik. Lewat mata kuliah ini, peserta didik diharapkan untuk 
memahami proses dalam penemuan dan pengembangan obat baru. Topik-topik 
yang dibahas dalam kuliah ini antara lain: proses penemuan obat, desain obat 
baru, drug delivery system, drug targeting serta penelitian untuk mendapatkan 
biomarker baru. 
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Farmakokinetik  
 
Deskripsi : 
Farmakokinetik adalah bagian ilmu Farmakologi yang mempelajari nasib obat di 
dalam tubuh atau efek tubuh terhadap obat. Ilmu ini merupakan sub disiplin 
ilmu Farmakologi yang mempelajari tentang proses yang dialami oleh obat di 
dalam tubuh, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi, disingkat 
dengan ADME. Pada mata kuliah ini akan dibahas masing2 proses tersebut serta 
faktor2 yang dapat mempengaruhinya seperti pemberian bersama senyawa lain 
(obat maupun nutrient lain seperti makanan), faktor genetik, faktor penyakit, 
faktor usia Selain itu pada mata kuliah ini juga akan diberikan topik tentang 
farmakokinetik klinik, suatu pengetahuan penerapan prinsip farmakokinetik 
dalam klinik, seperti penggunaan rumus-rumus farmakokinetik untuk 
menetapkan regimen dosis yang optimal bagi masing-masing pasien. 
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Prinsip Dasar Terapi Antimikroba 
 
Deskripsi : 
Antimikroba merupakan kelas obat yang digunakan secara luas di pasaran. 
Beberapa tahun terakhir, penggunaan antibiotika untuk penanganan infeksi 
mengalami peningkatan secara signifikan. Resistensi mikroba terhadap banyak 
obat (multidrug resistance) merupakan masalah besar dalam penanganan 
infeksi dewasa ini. Masalah resistensi selalu dihubungkan dengan intensitas dan 
pola penggunaan antibiotika. Pokok bahasan yang dibicarakan antara lain: 
mekanisme kerja berbagai antimikroba pada tingkat subseluler, prinsip umum 
pengobatan dengan antimikroba, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil terapi 
dengan antimikroba, mekanisme resistensi. Model hewan untuk mempelajari 
farmakodinamik antimikroba. 
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Farmakodinamik  
 
Deskripsi : 
Farmakodinamik merupakan cabang ilmu farmakologi yang mempelajari 
bagaimana obat bekerja sehingga terjadi efek terapi. Untuk dapat bekerja obat 
harus berinteraksi langsung dengan sel dengan cara berikatan langsung dengan 
protein khusus yang disebut reseptor. Selain bekerja lewat reseptor, ada 
sebagian obat/senyawa yang tidak bekerja lewat reseptor. Pengetahuan 
farmakodinamik digunakan sebagai basis terapi dan desain obat baru. 
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Farmakologi obat kardiovaskuler 
 
Deskripsi : 
Farmakologi Kardiovaskuler mempelajari struktur dan ultrastruktur jantung, 
fisiologi dan elektrofisiologi dan metabolisme energi jantung, sebagai dasar 
pengertian penggunaan obat jantung. Selanjutnya pemahaman jantung 
dipelajari dalam hal patologi (iskemia dan infark jantung, gagal jantung, aritmia 
dan hipertensi) yang terutama menekankan pada aspek patogenesis penyakit. 
Pemahaman ini penting karena merupakan dasar terapi rasional penyakit 
jantung. 
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Metodologi uji klinik dan GCP  
 
Deskripsi : 
Uji klinik obat merupakan penelitian yang dilakukan pada manusia untuk 
memastikan kemanjuran dan keamanan suatu obat dalam mencegah atau 
mengobati suatu penyakit. Uji klinik yang dilakukan dengan metodologi yang 
valid dan mengikuti kaidah-kaidah GCP (good clinical practice)/CUKB (cara uji 
klinik yang baik) tentu akan menghasilkan data yang valid, terpercaya dan dapat 
diverifikasi. Kompetensi seorang lulusan dalam metodologi uji klinik dan cara uji 
klinik yang baik/ GCP diharapkan akan memacu perkembangan pelaksanaan uji 
klinik obat yang lebih baik di Indonesia. 
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Farmakogenomik 
 
Deskripsi : 
Setelah mengikuti mata kuliah Farmakogenomik, peserta didik diharapkan 
mampu menggunakan berbagai informasi variabilitas genetik pada pasien 
dalam rangka, menganalisis hubungannya dengan farmakokinetik dan 
farmakodinamik obat, serta dapat mengaplikasikannya dalam optimalisasi 
efikasi obat dan meminimalkan efek samping obat.  
Tujuan utama farmakogenomik adalah mencapai pengobatan rasional dengan 
cara mengoptimasi terapi obat dengan mempertimbangan genotip pasien. 
Pendekatan semacam ini seringkali disebut dengan ‘personalized medicine’: 
dimana terapi obat disesuaikan secara individual menurut genetik masing-
masing pasien. 
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Obat Herbal 
 
Deskripsi : 
Pengembangan obat herbal perlu dilakukan mulai dengan menerapkan cara 
pembuatan obat yang baik, penelitian farmakologi pada tingkat pre-klinik, dan 
memberikan bukti manfaat/ risiko pada manusia melalui uji klinik agar dapat 
meningkatkan penggunaannya oleh masyarakat. Berdasarkan pembuktiannya 
Pemerintah telah mengklasifikasi obat herbal di Indonesia menjadi jamu, obat 
herbal terstandar, dan fitofarmaka. Banyak tanaman obat telah diteliti khasiat 
farmakologinya dan telah mengalami uji klinik baik di dalam maupun di luar 
negeri meskipun masih dalam jumlah terbatas. 
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Efek Samping dan Interaksi Obat 
 
Deskripsi : 
Efek samping obat adalah suatu reaksi yang tidak diharapkan dan merugikan 
akibat penggunaan obat pada dosis yang biasa digunakan pada manusia untuk 
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profilaksis, diagnosis, atau terapi penyakit. Tidak jarang pasien mendapat lebih 
dari satu obat, bahkan banyak obat sekaligus, sehingga berpotensi 
menimbulkan interaksi antar obat.  Selain antar obat, dapat juga terjadi 
interaksi antara obat dengan makanan maupun sediaan herbal. Potensi 
interaksi obat merupakan hal yang perlu diperhatikan, karena dapat 
mengurangi atau menambah efektivitas obat lain, atau menimbulkan toksisitas. 
 
Prinsip Dasar Evaluasi Obat 
 
Deskripsi : 
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini peserta didik diharapkan mampu 
mempertimbangkan manfaat dan risiko suatu obat berdasarkan data efikasi, 
keamanan yang diperoleh dari data nonklinik dan klinik. Pada akhir 
pembelajaran, mahasiswa mampu memadukan berbagai data-data tersebut 
menjadi suatu pertimbangan manfaat-risiko suatu obat untuk masyarakat 
akademik dan non akademik. 
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Teknik Penemuan dan Pengembangan Obat  
 
Deskripsi : 
Dalam penemuan dan pengembangan obat baru, berbagai metode dapat 
dilakukan untuk mengidentifikasi kandidat obat baru. Kandidat obat baru dapat 
diperoleh dari sintesis senyawa baru maupun melalui proses ekstraksi dari 
bahan alam. Lewat mata kuliah ini, peserta didik diharapkan untuk dapat 
menguasai beberapa teknik untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi lead 
compound serta metabolit. Beberapa teknik laboratorium yang akan dipelajari 
dalam kuliah ini antara lain: fraksinasi bahan alam, kromatografi preparatif, 
kromatografi analitik, identifikasi senyawa dengan mengenali spektrum 
absorpsi suatu senyawa, serta percobaan in silico untuk mengetahui hubungan 
struktur aktivitas dan molecular docking. 
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Farmakologi Antimikroba  
 
Deskripsi : 
Antimikroba merupakan kelas obat yang digunakan secara luas dipasaran. 
Beberapa tahun terakhir, penggunaan antibiotika untuk penanganan infeksi 
mengalami peningkatan secara signifikan. Resistensi mikroba terhadap banyak 
obat (multidrug resistance) merupakan masalah besar dalam penanganan 
infeksi dewasa ini. Masalah resistensi selalu dihubungkan dengan intensitas dan 
pola penggunaan antibiotika. Seorang lulusan magister ilmu biomedik 
kekhususan farmakologi diharapkan dapat berperan serta dalam memberikan 
konsultasi dalam pemilihan antibiotika yang rasional. Untuk memahami hal 
tersebut pendalaman mengenai klasifikasi maupun farmakologi antimikroba 
perlu dikuasai. 
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Neurofarmakologi  
 
Deskripsi : 
Neurofarmaka mempelajari sistem saraf dan neurotransmitter yang berperan 
sebagai dasar pengertian penggunaan obat yang bekerja pada sistem saraf dan 
psikoterapi. Pemahaman sistem saraf penting dipelajari serta menekankan 
pada aspek patogenesis penyakit yang berkaitan karena merupakan dasar 
terapi rasional penyakit yang mempengaruhi sistem saraf seperti Alzheimer, 
Parkinson, depressi, insomnia dll. 
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Endokrinofarmakologi  
 
Deskripsi : 
Sistem endokrin terdiri dari sekelompok organ yang  menghasilkan dan 
melepaskan hormon.yang membantu mengontrol berbagai fungsi penting pada 
tubuh, seperti kemampuan tubuh untuk mengubah kalori menjadi energi untuk 
kekuatan sel dan organ. Gangguan endokrin dapat terjadi ketika kelenjar 
memproduksi terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon endokrin, yang disebut 
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ketidakseimbangan hormon. Sistem umpan balik endokrin membantu 
mengontrol keseimbangan hormon dalam aliran darah. Jika tubuh memiliki 
terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon tertentu, sistem umpan balik akan 
memberikan sinyal kepada kelenjar untuk memperbaiki masalah. 
Ketidakseimbangan hormon dapat terjadi jika sistem umpan balik ini memiliki 
kesulitan menjaga tingkat yang tepat dari hormon dalam aliran darah, atau jika 
tubuh tidak dapat membersihkan mereka dari aliran darah dengan benar. 
Penyakit endokrin juga dapat terjadi akibat perkembangan lesi (seperti nodul 
atau tumor) dalam sistem endokrin, yang dapat mempengaruhi kadar hormone. 
Farmakologi Endokrin mempelajari obat yang bekerja pada sistem endokrin 
seperti di hipofsis, sistem reproduksi, pankreas, anak ginjal, tiroid, paratiroid. 
 
Kemoterapaeutik dan Terapi Target  
 
Deskripsi : 
Penanganan pada penderita kanker memerlukan kombinasi dengan modalitas 
terapi lain misalnya dengan pembedahan, radiasi, kemoterapi, dan terapi target 
(bioterapeutik). Setiap modalitas terapi tersebut mempunyai manfaat dan risiko 
yang juga bergantung pada kondisi pasien. Oleh karena itu, dalam pengobatan 
kanker diperlukan pengetahuan yang baik tentang farmakokinetik, interaksi 
obat, efek samping, mekanisme resistensi dan terapi kombinasi antikanker yang 
semuanya ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan mengurangi toksisitas 
bagi pasien. Pokok bahasan yang dibicarakan antara lain: mekanisme kerja 
berbagai antikanker pada tingkat subseluler, prinsip umum pengobatan dengan 
antikanker, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil terapi dengan antikanker, 
mekanisme resistensi, pengembangan antikanker. 
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Evaluasi untuk Registrasi Obat  
 
Deskripsi : 
Dewasa ini obat yang beredar dipasaran sangat banyak , dari satu jenis obat saja 
bisa ada berbagai bentuk preparat dan nama, sehingga dapat membingungkan 
pemilihan obat. Dengan demikian pemerintah perlu mengatur izin edar, dengan 
batasan batasan penggunaan yang sesuai denga Panduan Penggunaan yang 
diakui oleh para ahli yang terkait. Kebijakan yang diambil Pemerintah kita perlu 
juga mengacu pada berbagai kebijakan obat negara lain sebagai bahan 
pertimbangan, seperti di Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia dan ASEAN. Pada 
kuliah ini peserta didik diperkenalkan pada berbagai guidelines yang berguna 
untuk mengevaluasi obat baru yang akan beredar di pasaran. 
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