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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kami 

dapat menyelesaikan pembuatan dokumen “Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Abdurrab 2019-2024” 

dengan harapan agar dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam menyusun program penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang terpadu baik berbasis multidisiplin maupun yang interdisiplin.  

Penyusunan dokumen dokumen ini dapat terlaksana dengan bantuan berbagai pihak, maka pada 

kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya pada seluruh unsur dan 

komponen yang telah memberikan dukungan.  

Semoga Roadmap ini bisa dipahami dan direspon oleh semua unit kerja yang bergerak di bidang 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemudian prosesnya ditempuh sesuai dengan pencapaian 

yang ditetapkan sehingga seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan 

di lingkungan prodi sarjana farmasi menjadi kegiatan yang saling terintegrasi demi mewujudkan visi 

prodi sarjana farmasi. 

Penyusun meyakini masih banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen ini. Untuk itu sangat 

diharapkan kritik dan saran untuk dapat disempurnakan di masa yang akan datang. Atas perhatiannya, 

penyusun mengucapkan banyak terima kasih.  

 

Pekanbaru,  Desember 2019 

 

 

Kaprodi 

Apt. Azlaini Yus Nasution, M. Farm 



ROADMAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PRODI 

SARJANA FARMASI FAKULTAS FARMASI DAN ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS ABDURRAB 2019-2024 

 

A. PENDAHULUAN 

Prodi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Abdurrab 

merupakan prodi yang baru terbentuk sejak tahun 2019. Sebagai prodi yang baru saja 

lahir, prodi sarjana farmasi memiliki visi “Menjadi Program Studi Sarjana Farmasi 

yang menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang farmasi dan 

unggul dalam pengembangan produk berbasis bahan alam yang berlandaskan nilai-

nilai Rabbani, Amanah dan Beradab (RAB) di tingkat nasional pada Tahun 2035”. 

Untuk mencapai visi tersebut maka prodi sarjana farmasi menyusun sebuah roadmap 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan pedoman arahan 

kebijakan dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di prodi 

sarjana Farmasi selama 5 tahun dari tahun 2019-2024. Roadmap ini berisi strategi 

pencapaian serta tema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat unggulan prodi 

agar menjadi acuan bagi dosen di prodi farmasi. Penyusunan roadmap ini dilakukan 

dengan memperhatikan berbagai aspek strategis, antara lain: Rancangan Induk 

Penelitian Universitas Abdurrab, Rencana dan Strategi Pengabdian Masyarakat 

Universitas Abdurrab, Visi dan Misi Prodi, Sumber Daya Penelitian (dosen, sarana 

dan prasarana, unit pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) serta 

potensi daerah yang bisa dikembangkan kapasitasnya. 

Roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini dapat menjadi pedoman 

bagi dosen untuk menyusun roadmap penelitian dan pengabdian baik secara individu 

maupun kelompok di seluruh lingkup keilmuan (departemen) yaitu biologi farmasi, 

kimia farmasi, teknologi farmasi, farmakologi dan farmasi komunitas. Roadmap 

penelitian ini akan dapat memperlihatkan keterkaitan antara aktifitas penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang telah, sedang dan akan dilakukan semua dosen di 

tingkat program studi. 

 

 



B. ROADMAP PENELITIAN 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melaksanakan penelitian dalam bidang farmasi terutama mengangkat kearifan lokal Riau 
yang bersifat kreatif, inovatif dan berorientasi produk dalam usaha meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai RAB. 
 

1. Identifikasi dan 

Standarisasi Simplisia 

Bahan Alam 

2. Identifikasi dan Isolasi 

Kandungan Kimia 

3. Pengembangan Produk 

Herbal 

4. Uji Bahan Alam Secara 

In-vitro dan In-vivo 

Kimia Farmasi Teknologi Farmasi Biologi Farmasi Farmakologi  Farmasi Komunitas 

1. Pengembangan Bentuk 

Sediaan Obat  

2. Pengembangan Sistem 

Penghantaran Obat 

3. Pengembangan Sediaan 

Kosmetik 

1. Validasi Metode Analisis 

2. Analisis Kimia Obat 

Bahan Alam 

3. Analisis Kosmetik 

4. Analisis Makanan dan 

Minuman 

1. Uji aktivitas dan 

Toksisitas Produk Bahan 

Alam 

2. Farmakokinetik dan 

Farmakodinamik 

1. MESO 

2. Farmakovigilans 

3. Studi Penggunaan Obat 

Tradisional 

4. Studi Pelayanan 

Kesehatan 

5. Farmakoekonomi 

 

Menjadi Program Studi Sarjana Farmasi yang menghasilkan sumber daya manusia yang professional dalam bidang farmasi dan unggul dalam 

pengembangan produk berbasis bahan alam yang berlandaskan nilai-nilai Rabbani, Amanah dan Beradab (RAB) di tingkat nasional pada Tahun 

2035 



 

 

•Kegiatan penelitian 
dasar unggulan program 
studi : 20% 
pengembangan produk 
herbal, 80% penelitian 
farmakologi dan farmasi 
komunitas

2019/2020

•Kegiatan penelitian 
dasar unggulan program 
studi : 30% 
pengembangan produk 
herbal, 70% penelitian 
farmakologi dan farmasi 
komunitas

2020/2021 •Kegiatan penelitian 
dasar unggulan program 
studi : 40% 
pengembangan produk 
herbal, 60% penelitian 
farmakologi dan farmasi 
komunitas

2021/2022

•Kegiatan penelitian 
dasar unggulan program 
studi : 40% 
pengembangan produk 
herbal, 60% penelitian 
farmakologi dan farmasi 
komunitas

2022/2023
•Kegiatan penelitian 

dasar unggulan program 
studi : 40% 
pengembangan produk 
herbal, 60% penelitian 
farmakologi dan farmasi 
komunitas

2023/2024



A. ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan Produk Herbal 
Pemeliharaan kesehatan 

dan pencegahan penyakit 

1. Pemanfaatan tumbuhan 

obat keluarga 

2. Pembuatan produk 

farmasi  

Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dari hasil-hasil penelitian bidang kefarmasian 

yang dapat menyelesaikan masalah-masalah kesehatan di masyarakat sebagai wujud nyata 

implementasi nilai-nilai RAB 

 

1. Swamedikasi 

2. DAGUSIBU 

3. Pengenalan profesi 

apoteker 

 

Menjadi Program Studi Sarjana Farmasi yang menghasilkan sumber daya manusia yang professional dalam bidang farmasi dan 

unggul dalam pengembangan produk berbasis bahan alam yang berlandaskan nilai-nilai Rabbani, Amanah dan Beradab (RAB) di 

tingkat nasional pada Tahun 2035 

Farmasi Komunitas 

1.   Penguatan 

pengetahuan dan 

pengembangan 

kebiasaan masyarakat 

dalam berperilaku sehat 

2.  Penanggulangan 

Bencana 

 

 


