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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulilah buku pandu untuk mata pelajaran Terapetik Veteriner, telah 

diperbaiki hingga edisi ke IV dan mulai diterapkan pada PPDH Gelombang XXIV. 

Buku pandu ini di buat dalam rangka memberikan kepastian aturan yang berlaku 

untuk bidang ilmu Terapetik Veteriner.  Kedepan buku pandu ini tetap disusun dan 

diperbaiki dalam rangka meningkatkan mutu capaian untuk bidang Terapetik 

Veteriner. 

Harapan penulis, buku pandu ini dapat dijadikan sebagai role model untuk bidang 

ilmu yang sama bagi Fakultas Kedokteran Hewan di seluruh Indonesia. Sebagai 

akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih pada semua fihak yang telah 

membantu menyelesaikan buku pandu ini.  Dan akhirnya tak ada gading yang tak 

retak, oleh sebab itu kritik yang membangun selalu penulis nantikan. 

 

 

                                                                                   Surabaya, 14 Februari 2015 
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BAB I FALSAFAH TERAPETIK VETERINER 

 

 Terapetik veteriner merupakan bagian kecil dari Cabang Ilmu Farmasi Veteriner 

yang muncul akibat permasalah mengenai tata cara permintaan obat hewan dan alat 

kesehatan hewan dari seseorang berprofesi pemberi obat kepada ahli pembuat obat 

hewan. Tata cara permintaan obat hewan dan alat kesehatan hewan tersebut semata-

mata untuk tujuan pengobatan dalam rangka melakukan strategi perang melawan 

penyakit.  Dengan demikian permintaan “komponen untuk perang” tersebut 

dilakukan terhadap kondisi penderita rawat jalan, kondisi penderita rawat inap dan 

kebutuhan pengobat sendiri melalui selembar kertas ressep. Manifestasi dari hasil 

permintaan tersebut akan berupa barang dengan ukuran tertentu yang belum tentu 

beragam dalam menyikapi setiap serangan penyakit yang sejenis oleh si pengobat 

(dokter hewan penulis resep). Ketidak beragaman tersebut merupakan cerminan 

rancangan strategi pengobatan dari fihak si pengobat (bukan suatu karya seni dari 

si pengobat).  

Prinsip permintaan strategi komponen “perang” tersebut harus bersifat LOGIS 

DAN BERTANGGUNGJAWAB (Logic and Responsibility) yaitu berupa tindakan 

pengobatan umum oleh  seorang dokter hewan berupa CITO, TUTO CURARE et 

JUCUNDE.  Lebih lanjut jabaran prinsip penggunaan obat Logis dan 

Bertanggungjawab menggunakan arahan kinerja CITO TUTO CURARE et 

JUCUNDE, dapat melihat pada buku ajar  bag UMUM ILMU FARMASI 

VETERINER UNTUK KEDOKTERAN HEWAN atau Serial Diktat Ilmu Farmasi 

Veteriner : FALSAFAH OBAT DAN PENGOBATAN UNTUK HEWAN yang di 
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tersedia di PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA KAMPUS C 

UNAIR.  

Terapan terapetik veteriner berupa penulisan resep untuk suatu permintaan 

berupa obat hewan dan ataupun alat kesehatan hewan, tetap memegang prinsip-

prinsip etika penulisan resep yang akan di uraikan lebih lanjut pada bab etika 

penulisan resep. Dalam terapan teraapetik veteriner yang paling penting adalah 

manifestasi hasil aplikasi penulisan resep harus mampu mencapai sasaran seperti 

kehendak si pengobat. Oleh sebab itu unsur manfaat dari terapan terapetik veteriner 

adalah (i) berhasil guna dan (ii) berdaya guna semata-mata utntuk tindakan velat 

veteriner.  Ranah yang digunakan sebagai sasaran terapan terapetik veteriner adalah 

ranah (i) sehat di bidang layanan jasa klinik, ranah (ii) sakit di bidang layanan jasa 

klinik dan (iii) ranah IPTEK yang dapat bermanfaat sebagai penunjang ranah sehat 

dan ranah sakit. Ranah sehat dicontohkan yaitu salahsatunya permintaan premik dan 

vitamin untuk meningkatkan kinerja hewan menjadi lebih meningkat, ranah sakit 

dicontohkan yaitu pengobatan kasus infeksi pada hewan,.  Sedangkan ranah IPTEK 

yang dapat dicontohkan salahsatunya adalah pembelian peralatan kesehatan untuk 

tujuan velative seperti stetoskop,thermometer, timbang badan, ataupun alat-alat yang 

bersinggungan dengan IPTEK seperti objek glass, zat pewarna untuk pemeriksaan 

darah, dsb.  
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BAB II ATURAN BAGI PESERTA DIDIK 

1. Etika Penulis Resep 

 Dalamn melakukan penulisan resep terdapat etika penulisan resep seperti (i) 

prudentiality, (ii) jujur dan dapat dipercaya, (iii) responsibility, (iv) non-

diskriminatif, (v) abused, (vi) misused, (vii) politeness, (viii) wisdom (ix) 

coaching. Lebih lanjut paparan etika penulisan resep dapat merujuk pada 

kepustakaan  Panduan Model Pembelajaran Live Skill Untuk Program Penulisan 

Resep Tingkat Dokter Hewan (Lazuardi, 2011). 

 

Prudentiality 

Makna prudential  dimaksudkan adalah perilaku selalu berhati-hati dalam 

menangani persoalan penulisan resep obat hewan dan alat keseatan hewan. Sikap 

selalu berhati-hati diperlukan dalam penulisan resep, sebab selembar kertas resep 

yang telah ditulis oleh seorang dokter hewan merupakan materi hukum. 

Sementara diketahui bahwa masalah obat pada hakekatnya adalah suatu materi 

misteri dengan lima dampak yaitu (i) dampak manfaat, (ii) dampak samping, (iii) 

dampak lanjut, (iv) dampak ikutan, (v) dampak tak terduga. Dengan demikian 

sedikit kesalahan dalam tindakan penulisan resep, akan berhubungan dengan 

persoalan hukum. 

 

Jujur dan dapat dipercaya 

Makna jujur dan dapat dipercaya dimaknai dengan semua materi hukum yang 

tertulis dalam lembar kertas resep, tidak ada yang disembunyikan dan bersifat 

legal tanpa menabrak aturan hukum apapun.  Sifat jujur amat diperlukan dalam 
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kaitannya ikut menjaga kerahasiaan kondisi penyakit penderita yang kmungkinan 

ada unsur privasi dalam rangka menjaga nama baik pemilik hewan. 

 

Responsibility 

Responsibility diwujudkan dengan selalu memantau perkembangan dari hari ke 

hari kondisi penderita melalui kontak personal dengan pemilik hewan atau 

penanggungjawab pemnelihara hewan selama penggunaan obat hewan.  

 

Non-diskriminatif 

Makna non-diskriminatif dimaksudkan adalah tindakan seorang dokter hewan 

yang tidak berpihak terhadap apapun baik terhadap tempat penjualan obat hewan 

tertentu, jenis nama dagang obat hewan tertentu maupun jasa layanan klinik yang 

menyediakan obat hewan tertentu. 

 

Abused 

Makna abused dimaksudkan  adalah dokter hewan tidak diperbolehkan 

menyalahgunakan obat hewan baik untuk keperluan pribadi maupun tindakan 

kriminal lain. 

 

Missused 

Penggunasalahan obat hewan (misused) dimaksudkan adalah seyogyanya dokter 

hewan mengetahui tatacara penggunaan obat hewan yang baik melalui aturan 

penggunaan obat hewan. Oleh sebab itu disarankan sebagai calon dokter hewan 
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maupun setelah menjadi dokter hewan, melakukan peningkatan mutu diri melalui 

prinsip BELAJAR SEPANJANG MASA. 

 

Politness 

Makna politeness diartikan menjunjung tinggi perilaku sopan yang 

dimanifestasikan dengan (i) tulisan resep yang jelas, (ii) warna alat penulis biru 

atau hitam, (iii) menjaga kebersihan, kelaziman ukuran blanko kertas resep dan 

warna kertas resep. Seandainya terjadi ketidakjelasan maka harus dilakukan 

komunikasi formal antar profesi ( missal dokter hewan dengan apoteker) secara 

professional (misal melafalkan nama obat atau bahan aktif obat harus benar) 

dan santun. Makna politeness akan menjadikan calon dokter hewan mengerti 

bahwa melakukan sesuatu hendaknya bersifat professional (lihat buku Panduan 

Model Pembelajarn Live Skill, tentang enam butir kriteria professional). 

 

Wisdom 

Makna wisdom diartikan bijak dalam memilih jenis obat yang akan ditebuskan 

oleh pemilik hewan, sehingga menjadi lebih terjangkau harga yang kelak ditebus, 

atau menjadi cepat diperoleh dan lebih mudah diberikan ke penderita.   

 

Coaching 

Makna coaching dimaksudkan adalah melakukan edukasi kepada pemilik hewan, 

sehingga obat hewan yang diperoleh menjadi sukses untuk diberikan. Edukasi 

juga diperlukan untuk hal-hal lain yang harus dilakukan semata-mata untuk 
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mendukung keberhasilan strategi pengobatan yang telah di rancang oleh si 

pengobat. 

 

2. Kewajiban Bagi Peserta Didik 

Peserta didik wajib (i) mengikutikegiatan tatap muka selama 14 kali tatap muka 

selama 2 jam, (ii) mencari dan mempelajari materi yang berkaitan dengan obat 

dan menghafal ulang khasiat dan jenis-jenis obat, (ii) menghafal beberapa dosis 

lazim esensial yang dianjurkan oleh pemberi materi. Peserta didik wajib (iii) 

melakukan peningkatan kompetensi diri hingga mencapai tingkat tertentu atau 

setara minimal dengan nilai B untuk mencapai kelulusan dan tetap (iv) 

berkewajiban melakukan ujian ulang hingga mencapai tingkat yang ditetapkan 

oleh aturan dalam buku panduan ini.  Peserta didik yang berhalangan hadir harus 

mengikuti aturan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Hewan dengan membawa 

bukti-bukti yang diperlukan. 

 

3. Hak Bagi Peserta Didik 

Peserta didik berhak memperoleh hak-hak dasar seperti (i) informasi perolehan 

nilai, (ii) informasi kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik, (iii) informasi 

perolehan materi ajar, (iv) meminjam materi ajar, (v) informasi cara meningkatkan 

kompetensi diri, (vi) melakukan ujian ulang perbaikan. 

 

  

 

\ 
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4. Pemberian Pelatihan Khusus 

Pemberian pelatihan khusus harus dijadwalkan oleh dosen Ilmu Terapetik 

Veteriner diluar waktu yang telah ditetapkan oleh fihak fakultas dengan tempat di 

lingkungan fakultas.  Adapun waktu dan tempatnya dikompromikan antara peserta 

didik dengan pemberi materi tanpa dipungut biaya apapun. Pemberian pelatihan 

khusus wajib dilakukan sebelum ujian akhir dan atau sebelum ujian ulangan 

dilakukan. Jumlah waktu yang diperlukan pada pelatihan khusus disesuaikan 

dengan kebutuhan dan tingkat capaian yang kelak di persyaratkan oleh cabang 

ilmu. 
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BAB III  PETA KONSEP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TIU:     Setelah mengikuti  materi Terapetik Veteriner  peserta PPDH  

mampu menganalisis resep dan menyusun resep pada penderita 

hewan besar, hewan kecil, hewan liar, unggas dan hewan akuatik 

secara Logis dan Bertanggungjawab berdasarkan prinsip  Cito, Tuto, 

Curare,  et Jucunde 

TIK 6: 

R/ Kasus klinik 

hewan besar 

TIK 7: 

R/ Kasus klinik 

hewan kecil 

TIK 8: 

R/ Kasus klinik hewan 

liar/eksotik 

TIK 9: 

R/ Kasus klinik 

unggas 

TIK 10: 

R/ Kasus klinik 

hewan akuatik 

TIK 1: 

R/ Alkeswan, sediaan 

steril, Tx Cairan, 

Kasus klinik hewan 

belum lepas susu 

TIK 2: 

R/ Kasus klinik 

hewan tua 

TIK 3: 

R/ Kasus klinik 

hewan bunting 

dan laktasi 

TIK 4: 

R/ Kasus klinik 

hewan dengan 

keadaan khusus 

TIK 5: 

R/ Pengobatan 

topikal 

Prasyarat LULUS SKH 
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BAB IV GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN   

MATA KULIAH            : Ilmu Terapi Veteriner  

DOSEN PENGAMPU :  1. Prof. Dr. M. Lazuardi, Drh., M.Farm (nama inisial LZ) 

    2. Rahmi Sugihartuti. Drh. M.Kes (nama inisial RH) 

    3. Dr. Lilik Maslachah, Drh., M.Kes (nama inisial LL) 

    4. Moh. Sukmanadi, Drh., M.Kes (nama inisial SK) 

BEBAN STUDI : 2 SKS 

WAKTU PEMBERIAN : 2 MINGGU 

 

DESKRIPSI MATA KULIAH     : 

Materi mata kuliah disampaikan dengan tatap muka, tutorial, pemberian tugas, latihan  analisis resep dan menulis resep dan diskusi 

mencakup mengenai  penentuan obat yang dapat diresepkan untuk sediaan steril dan alat kesehatan hewan serta hewan belum lepas susu, 

hewan tua, hewan bunting dan hewan laktasi, keadaan khusus (kelainan  hepar dan ginjal), kasus klinik topikal, peresepan pada hewan 

besar, kecil, unggas, liar/eksotik dan akuatik 

 

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM :   

Setelah mengikuti PPDH Ilmu Terapi Veteriner peserta didik  dapat menganalisis dan  menyusun resep pada penderita hewan besar, hewan 

kecil, hewan liar/eksotik, unggas dan hewan akuatik secara logis dan bertanggungjawab.  

 

PRA SYARAT : Sarjana Kedokteran Hewan 

 

 
NO TUJUAN INSTRUKSIONAL 

KHUSUS 

POKOK 

BAHASAN 

SUB POKOK BAHASAN METODE MEDIA WAKTU BACAAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Dapat menganalisis dan 

menuliskan resep sediaan steril, 

alat kesehatan hewan untuk 

 Pemilahan dan 

penulisan 

resep  sediaan 

 Cairan elektrolit intra 

vaskular 

 Cairan plasma 

intravaskular 

 Responsi 

dan 

diskusi  

 Infocus 

 Whiteboard 

 Film pendek 

2x 50 

menit 

 Merck Veterinary 

Manual Edisi 11, 

2013. 

 Veterinary Drugs, 

9 
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pengobatan hewan maupun untuk 

persediaan dokter hewan dalam 

menjalankan praktisi serta mampu 

menganalisis dan menuliskan 

resep untuk kasus-kasus klinik  

hewan usia di bawah 10 bulan 

steril, alat 

kesehatan 

hewan. 

 

 

 

 

 

 Penetapan 

indikasi, jenis 

obat dan dosis,  

BSO, waktu 

dan cara,  

sesuai kondisi 

penderita dan 

aplikasi 

penulisan resep 

resep rawat 

inap dan rawat 

jalan kasus 

klinik pada 

hewan usia di 

bawah 10 bulan  

 Cairan nutrisi intra dan 

ekstra vaskular 

 Infus set 

 Spuit disposibel 

 Chromoatic gut 

 Kapas steril 

 Urine cateter 

 Siring glycerin 

 

Penggunaan Tx Simptom, 

Causal : 

 Anastesi, 

premedikasi, sedative 

hipnotik 

 Analeptika 

 Analgesik narkotika, 

Non narkotika 

13elative13 

 Antiaritmik dan 

derivatnya 

 Stimulansia 

 Hormonal 

 Histamin dan 

antihistamin 

 Adsobensia, 

Adstrigentia, 

Demulcent 

 Karminativa, antasida 

 Latihan 

menulis 

resep 

 Tugas  

 
2

nd
 Ed. 2002. 

Mark G. papich 

 Panduan Model 

Pembelajaran 

Live Skill Untuk 

Program 

Pendidikan 

Penulisan Resep 

Tingkat Dokter 

Hewan, 2011. M. 

Lazuardi, Pandu 

Aksara 

Publishing, 

Jakarta. 

 

 Diktat : Alat-Alat 

Kesehatan Hewan 

dan Peternakan 

(ALKESWAN 

dan P). Lazuardi 

M, 2007. FKH 

UNAIR 

 

 Merck Veterinery 

Manual, 2014 
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 Antiemetika 

 Katartika dan 

antidiarhae 

 Antibiotika  

 Sullfonamida 

 Antiseptika 

desinfektansia 

 Antelmintika 

 Anti ektoparasit 

14elative1414oal 

 Diuritikaa, antiradang 

 Antiviral,  

 Anti jamur  

 Anti kanker 
 

2. Dapat menganalisis dan 

menuliskan resep rawat jalan dan 

rawat inap  untuk kasus klinik 

hewan tua 

Penetapan 

indikasi, jenis obat 

dan dosis,  BSO, 

waktu dan cara,  

sesuai kondisi 

penderita dan 

aplikasi penulisan 

resep resep rawat 

inap dan rawat 

jalan kasus klinik 

pada hewan tua 

Penggunaan Tx Simptom, 

Causal : 

 Anastesi, 

premedikasi, sedative 

hipnotik 

 Analeptika 

 Analgesik narkotika, 

Non narkotika 

14elative14 

 Antiaritmik dan 

derivatnya 

 Stimulansia 

 Hormonal 

 Responsi 

dan diskusi  

 Latihan 

menulis 

resep 

 Tugas 

 Infocus 

 Whiteboard 

 Film pendek 

 

2x 50 

menit 

 Merck Veterinary 

Manual Edisi 11, 

2013. 

 Veterinary Drugs, 

2
nd

 Ed. 2002. 

Mark G. papich. 

 Panduan Model 

Pembelajaran 

Live Skill Untuk 

Program 

Pendidikan 

Penulisan Resep 

Tingkat Dokter 

Hewan, 2011. M. 

Lazuardi, Pandu 

11 
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 Histamin dan 

antihistamin 

 Adsobensia, 

Adstrigentia, 

Demulcent 

 Karminativa, antasida 

 Antiemetika 

 Katartika dan 

antidiarhae 

 Antibiotika  

 Sullfonamida 

 Antiseptika 

desinfektansia 

 Antelmintika 

 Anti ektoparasit 

15elative1515oal 

 Diuritikaa, antiradang 

 Antiviral,  

 Anti jamur  

 Anti kanker 
 

Aksara 

Publishing, 

Jakarta 

3. Dapat menganalisis dan 

menuliskan resep rawat jalan dan 

rawat inap  untuk kasus klinik 

hewan bunting dan laktasi 

Penetapan 

indikasi, jenis obat 

dan dosis,  BSO, 

waktu dan cara,  

sesuai kondisi 

penderita dan 

aplikasi penulisan 

resep resep rawat 

Penggunaan Tx Simptom, 

Causal : 

 Anastesi, 

premedikasi, sedative 

hipnotik 

 Analeptika 

 Analgesik narkotika, 

 Responsi 

dan diskusi  

 Latihan 

menulis 

resep 

 Tugas 

 Infocus 

 Whiteboard 

 Film pendek 

 

2 x 50 

menit 

 Merck Veterinary 

Manual Edisi 11, 

2013. 

 Veterinary Drugs, 

2
nd

 Ed. 2002. 

Mark G. papich. 

 Panduan Model 

Pembelajaran 

12 
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inap dan rawat 

jalan kasus klinik 

pada hewan 

bunting dan 

laktasi 

Non narkotika 

16elative16 

 Antiaritmik dan 

derivatnya 

 Stimulansia 

 Hormonal 

 Histamin dan 

antihistamin 

 Adsobensia, 

Adstrigentia, 

Demulcent 

 Karminativa, antasida 

 Antiemetika 

 Katartika dan 

antidiarhae 

 Antibiotika  

 Sullfonamida 

 Antiseptika 

desinfektansia 

 Antelmintika 

 Anti ektoparasit 

16elative1616oal 

 Diuritikaa, antiradang 

 Antiviral,  

 Anti jamur  

 Anti kanker 
 

 

Live Skill Untuk 

Program 

Pendidikan 

Penulisan Resep 

Tingkat Dokter 

Hewan, 2011. M. 

Lazuardi, Pandu 

Aksara 

Publishing, 

Jakarta 
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4. Dapat menganalisis dan 

menuliskan resep rawat jalan dan 

rawat inap  untuk kasus klinik 

hewan keadaan khusus 

Penetapan 

indikasi, jenis obat 

dan dosis,  BSO, 

waktu dan cara,  

sesuai kondisi 

penderita dan 

aplikasi penulisan 

resep resep rawat 

inap dan rawat 

jalan kasus klinik 

pada hewan gagal 

ginjal dan hepar 

Penggunaan Tx Simptom, 

Causal : 

 Anastesi, 

premedikasi, sedative 

hipnotik 

 Analeptika 

 Analgesik narkotika, 

Non narkotika 

17elative17 

 Antiaritmik dan 

derivatnya 

 Stimulansia 

 Hormonal 

 Histamin dan 

antihistamin 

 Adsobensia, 

Adstrigentia, 

Demulcent 

 Karminativa, antasida 

 Antiemetika 

 Katartika dan 

antidiarhae 

 Antibiotika  

 Sullfonamida 

 Antiseptika 

desinfektansia 

 Antelmintika 

 Anti ektoparasit 

 Responsi 

dan diskusi  

 Latihan 

menulis 

resep 

 Tugas 

 Infocus 

 Whiteboard 

 Film pendek 

 

2 x 50 

menit 

 Merck Veterinary 

Manual Edisi 11, 

2013. 

 Veterinary Drugs, 

2
nd

 Ed. 2002. 

Mark G. papich. 

 Panduan Model 

Pembelajaran 

Live Skill Untuk 

Program 

Pendidikan 

Penulisan Resep 

Tingkat Dokter 

Hewan, 2011. M. 

Lazuardi, Pandu 

Aksara 

Publishing, 

Jakarta 

14 
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18elative1818oal 

 Diuritikaa, antiradang 

 Antiviral,  

 Anti jamur  

 Anti kanker 
 

5. Dapat menganalisis dan 

menuliskan resep rawat jalan pada 

kasus klinik Topikal infeksi dan 

atau adanya ektoparasit 

Penetapan 

indikasi, jenis obat 

dan dosis,  BSO, 

waktu dan cara,  

sesuai kondisi 

penderita dan 

aplikasi penulisan 

resep resep rawat 

jalan kasus klinik 

Topikal infeksi 

dan atau adanya 

ektoparasit  

Penggunaan Tx Simptom, 

Causal : 

 Analeptika 

 Analgesik narkotika, 

Non narkotika 

18elative18 

 Stimulansia 

 Hormonal 

 Histamin dan 

antihistamin 

 Adsobensia, 

Adstrigentia, 

Demulcen 

 Antibiotika  

 Sullfonamida 

 Antiseptika 

desinfektansia 

 Anti ektoparasit 

18elative1818oal 

 ntiradang 

 Antiviral,  

 Anti jamur  

 Responsi 

dan diskusi  

 Latihan 

menulis 

resep 

 Tugas 

 

 

 

 

 

 Infocus 

 Whiteboard 

 Film pendek 

 

2 x 50 

menit 

 

 Merck Veterinary 

Manual Edisi 11, 

2013. 

 Veterinary Drugs, 

2
nd

 Ed. 2002. 

Mark G. papich. 

 Panduan Model 

Pembelajaran 

Live Skill Untuk 

Program 

Pendidikan 

Penulisan Resep 

Tingkat Dokter 

Hewan, 2011. M. 

Lazuardi 

15 
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6. Dapat menganalisis dan 

menuliskan resep rawat inap dan 

rawat jalan ka Sapi, Kerbau, 

Kuda  Domba, Kambing   sus 

klinik pada  

Penetapan indikasi, 

jenis obat dan dosis,  

BSO, waktu dan 

cara,  sesuai kondisi 

penderita dan 

aplikasi penulisan 

resep resep rawat 

inap dan rawat jalan 

kasus klinik pada 

Sapi, Kerbau, 

Kuda  Domba, 

Kambing    

Penggunaan Tx Simptom, 

Causal : 

 Anastesi, 

premedikasi, sedative 

hipnotik 

 Analeptika 

 Analgesik narkotika, 

Non narkotika 

19elative19 

 Antiaritmik dan 

derivatnya 

 Stimulansia 

 Hormonal 

 Histamin dan 

antihistamin 

 Adsobensia, 

Adstrigentia, 

Demulcent 

 Karminativa, antasida 

 Antiemetika 

 Katartika dan 

antidiarhae 

 Antibiotika  

 Sullfonamida 

 Antiseptika 

desinfektansia 

 Antelmintika 

 Anti ektoparasit 

– Responsi 

dan Diskusi  

– Latihan 

menulis 

resep 

– Tugas 

- Infocus  

- Witheboard 

- Film 

pendek 

2 x 50 

menit 

 

 Merck Veterinary 

Manual Edisi 11, 

2013. 

 

 Veterinary Drugs, 

2
nd

 Ed. 2002. 

Mark G. papich. 

 

 

 Panduan Model 

Pembelajaran 

Live Skill Untuk 

Program 

Pendidikan 

Penulisan Resep 

Tingkat Dokter 

Hewan, 2011. M. 

Lazuardi, Pandu 

Aksara 

Publishing, 

Jakarta 

 

 

 Biofarmasetik 

dan 

Farmakokinetik 

Klinik Medis 

Veteriner, 2010. 

M. Lazuardi. PT 

16 
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20elative2020oal 

 Diuritikaa, antiradang 

 Antiviral,  

 Anti jamur  

 Anti kanker 

 

Ghalia, Jakarta 

7. Dapat menganalisis dan 

menuliskan resep rawat inap dan 

rawat jalan kasus klinik pada 

hewan kecil 

Penetapan 

indikasi, jenis obat 

dan dosis,  BSO, 

waktu dan cara,  

sesuai kondisi 

penderita dan 

aplikasi penulisan 

resep resep rawat 

inap dan rawat 

jalan kasus klinik 

pada anjing, 

kucing 

Penggunaan Tx Simptom, 

Causal : 

 Anastesi, 

premedikasi, sedative 

hipnotik 

 Analeptika 

 Analgesik narkotika, 

Non narkotika 

20elative20 

 Antiaritmik dan 

derivatnya 

 Stimulansia 

 Hormonal 

 Histamin dan 

antihistamin 

 Adsobensia, 

Adstrigentia, 

Demulcent 

 Karminativa, antasida 

 Antiemetika 

 Katartika dan 

antidiarhae 

– Responsi 

Diskusi  

– Latihan 

menulis 

resep 

– Tugas 

Infocus 

Whiteboard 

Film pendek 

2 x 50 

menit 

 Merck Veterinary 

Manual Edisi 11, 

2013. 

 

 Veterinary Drugs, 

2
nd

 Ed. 2002. Mark 

G. papich. 

 

 

 Panduan Model 

Pembelajaran Live 

Skill Untuk 

Program 

Pendidikan 

Penulisan Resep 

Tingkat Dokter 

Hewan, 2011. M. 

Lazuardi, Pandu 

Aksara Publishing, 

Jakarta 

 

 

 Biofarmasetik dan 

17 
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 Antibiotika  

 Sullfonamida 

 Antiseptika 

desinfektansia 

 Antelmintika 

 Anti ektoparasit 

21elative2121oal 

 Diuritikaa, antiradang 

 Antiviral,  

 Anti jamur  

 Anti kanker 

 

Farmakokinetik 

Klinik Medis 

Veteriner, 2010. 

M. Lazuardi. PT 

Ghalia, Jakarta 

8. Dapat menganalisis dan 

menuliskan resep rawat inap dan 

rawat jalan kasus klinik pada 

hewan liar dan eksotik 

 

Penetapan indikasi, 

jenis obat dan 

dosis,  BSO, waktu 

dan cara,  sesuai 

kondisi penderita 

dan aplikasi 

penulisan resep 

resep rawat inap 

dan rawat jalan 

kasus klinik pada 

hewan liar dan 

eksotik 

Penggunaan Tx Simptom, 

Causal : 

 Anastesi, 

premedikasi, sedative 

hipnotik 

 Analeptika 

 Analgesik narkotika, 

Non narkotika 

21elative21 

 Antiaritmik dan 

derivatnya 

 Stimulansia 

 Hormonal 

 Histamin dan 

antihistamin 

 Adsobensia, 

– Responsi 

– Diskusi  

– Latihan 

menulis 

resep 

– Tugas 

 Infocus 

 White board 

 Film pendek 

 

 2 x 50 

menit 

 Merck Veterinary 

Manual Edisi 11, 

2013. 

 

 Veterinary Drugs, 

2
nd

 Ed. 2002. Mark 

G. papich. 

 

 

 Panduan Model 

Pembelajaran Live 

Skill Untuk 

Program 

Pendidikan 

Penulisan Resep 

Tingkat Dokter 

Hewan, 2011. M. 

18 
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Adstrigentia, 

Demulcent 

 Karminativa, antasida 

 Antiemetika 

 Katartika dan 

antidiarhae 

 Antibiotika  

 Sullfonamida 

 Antiseptika 

desinfektansia 

 Antelmintika 

 Anti ektoparasit 

22elative2222oal 

 Diuritikaa, antiradang 

 Antiviral,  

 Anti jamur  

 Anti kanker 

 

Lazuardi, Pandu 

Aksara Publishing, 

Jakarta 

 

 

 Biofarmasetik dan 

Farmakokinetik 

Klinik Medis 

Veteriner, 2010. 

M. Lazuardi. PT 

Ghalia, Jakarta 

 

 

 Peresepan Pada 

Penyakit Hewan 

Liar Edisi II, 2012, 

Lazuardi M. Serial 

Diktat Peresepan 

Pada Hewan. FKH 

UNAIR 

9. Dapat menganalisis dan 

menuliskan resep rawat inap dan 

rawat jalan kasus klinik pada 

hewan unggas 

Penetapan indikasi, 

jenis obat dan 

dosis,  BSO, waktu 

dan cara,  sesuai 

kondisi penderita 

dan aplikasi 

penulisan resep 

resep rawat inap 

dan rawat jalan 

kasus klinik pada 

Penggunaan Tx Simptom, 

Causal : 

 Anastesi, 

premedikasi, sedative 

hipnotik 

 Analeptika 

 Analgesik narkotika, 

Non narkotika 

22elative22 

– Responsi, 

Diskusi  

– Latihan 

menulis 

resep 

– Tugas 

Infocus 

White board 

Film pendek 

2 x 50 

menit 

jam 

 Merck Veterinary 

Manual Edisi 11, 

2013. 

 

 Veterinary Drugs, 

2
nd

 Ed. 2002. Mark 

G. papich. 
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hewan ayam 

burung itik bebek 
 Stimulansia 

 Hormonal 

 Histamin dan 

antihistamin 

 Adsobensia, 

Adstrigentia, 

Demulcent 

 Karminativa, antasida 

 Antiemetika, 

antidiarhae 

 Antibiotika  

 Sullfonamida 

 Antiseptika 

desinfektansia 

 Antelmintika 

 Anti ektoparasit 

23elative2323oal 

 Antiviral,  

 Anti jamur  

 

 Panduan Model 

Pembelajaran Live 

Skill Untuk 

Program 

Pendidikan 

Penulisan Resep 

Tingkat Dokter 

Hewan, 2011. M. 

Lazuardi, Pandu 

Aksara Publishing, 

Jakarta 

 

 

 Biofarmasetik dan 

Farmakokinetik 

Klinik Medis 

Veteriner, 2010. 

M. Lazuardi. PT 

Ghalia, Jakarta 

 

 

 Serial Diktat 

Terapi Veteriner : 

Peresepab Pada 

Kasus-Kasus 

Penyakit Unggas, 

Lazuardi M, 2011. 

FKH UNAIR 

10. Dapat menganalisis dan 

menuliskan resep rawat inap dan 
Penetapan indikasi, 

jenis obat dan 

Penggunaan Tx Simptom, 

Causal : 

– Responsi Infokus 2 x 50 

menit 

 Merck Veterinary 

Manual Edisi 11, 

19 

20 
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rawat jalan kasus klinik pada 

hewan akuatik 

dosis,  BSO, waktu 

dan cara,  sesuai 

kondisi penderita 

dan aplikasi 

penulisan resep 

resep rawat jalan 

kasus klinik pada 

hewan ikan air 

tawar dan air laut 

 Analgesik narkotika, 

Non narkotika 

24elative24 

 Stimulansia 

 Hormonal 

 Histamin dan 

antihistamin 

 Adsobensia, 

Adstrigentia, 

Demulcent 

 Antibiotika  

 Sullfonamida 

 Antiseptika 

desinfektansia 

 Anti ektoparasit 

 Antiviral,  

 Anti jamur  

 

 

– Diskusi  

– Latihan 

menulis 

resep 

– Tugas 

Whiteboard 

Film pendek 

jam 2013. 

 

 Veterinary Drugs, 

2
nd

 Ed. 2002. Mark 

G. papich. 

 

 

 Panduan Model 

Pembelajaran Live 

Skill Untuk 

Program 

Pendidikan 

Penulisan Resep 

Tingkat Dokter 

Hewan, 2011. M. 

Lazuardi, Pandu 

Aksara Publishing, 

Jakarta 

 

 

 Biofarmasetik dan 

Farmakokinetik 

Klinik Medis 

Veteriner, 2010. 

M. Lazuardi. PT 

Ghalia, Jakarta 

 

 

 Peresepan Pada 

20 

21 
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Penyakiut Hewan 

Akuatik (Seri 

Dikjtat Peresepan 

Pada Hewan). 

Lazuardi M, 2002. 

FKH UNAIR 

12. Ujian Penulisan Resep   Tulis  2 jam  

13. Ujian Analisis resep   Lisan - 2 jam  
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BAB V SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 

Mata Kuliah   : Sediaan steril, ALKESWAN, R/ Pediatric 

SKS   : 2 SKS 

Waktu Pertemuan  : 150 menit 

Pertemuan ke   : Satu 

 

A. TUJUAN 

     1. TIU:  Setelah mengikuti pertemuan ke 1 pada program  Ilmu Terapi Veteriner 

peserta didik  dapat menentukan serta  menyusun resep keperluan 

praktek untuk  sediaan   steril dan alat kesehatan hewan serta mampu  

menuliskan resep pada kasus-kasus klinik hewan belum lepas susu 

secara logis dan bertanggungjawab 

 

2. TIK: Dapat menganalisis dan menuliskan resep sediaan steril, alat kesehatan hewan 

untuk pengobatan hewan maupun untuk persediaan dokter hewan dalam 

menjalankan praktisi serta mampu menganalisis dan menuliskan resep untuk 

kasus-kasus klinik  hewan usia di bawah 10 bulan 
 

B. POKOK BAHASAN:  

 Pemilahan dan penulisan resep  sediaan steril, alat kesehatan hewan. 

 Penetapan indikasi, jenis obat dan dosis,  BSO, waktu dan cara,  sesuai kondisi 

penderita dan aplikasi penulisan resep resep rawat inap dan rawat jalan kasus 

klinik pada hewan usia di bawah 10 bulan 

 

C. SUB POKOK BAHASAN: 

 Cairan elektrolit intra vascular,  Cairan plasma intravascular, Cairan nutrisi 

intravascular,   

  Infus set,  Spuit disposibel, Chromoatic gut, Kapas steril, Urine cateter, Siring 

glycerin. 

 Penggunaan Tx Simptom, Causal :Anastesi, premedikasi, sedative hipnotik, 

analeptika,  Analgesik narkotika, Non narkotika analgesic, Antiaritmik dan 

derivatnya, Stimulansia, Hormonal, Histamin dan antihistamin, Adsobensia, 

adstrigentia, Demulcent, Karminativa, antasida, Antiemetika, Katartika dan 

antidiarhae, Antibiotika, Sullfonamida, Antiseptika desinfektansia, Antelmintika 

Anti ektoparasit antiprotozoal, Diuritikaa, antiradang, Antiviral, Anti jamur, 

Anti kanker 

 

D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR & MEDIA, ALAT PERAGA 

Tahap Kegiatan pengajar Kegaiatan 

peserta didik 

Media dan 

alat pengajar 

 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

1. Menjelaskan cakupan 

materi pertemuan ke 1. 

 

2. Menjelaskan manfaat 

mempelajari aneka 

sediaan steril, alkeswan 

serta masalah permintaan 

 

 

 

Memperhatikan 

dan 

mendiskusikan 

/sumbangsaran 
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 obat vs., pengobatan untuk 

hewan usia di bawah 10 

bulan. 

 

3. Menjelaskan kompetensi 

yang harus dikuasai untuk 

masalah sediaan steril dan 

alkeswan serta masalah 

pengobatan melalui 

penulisan resep untuk 

kasus hewan  usia di 

bawah 10 bulan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infocus 

White board 

Bahan dan 

buku ajar 

Film pendek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENYAJIAN 

1. Melakukan 27elative dan 

diskusi mengenai macam, 

tatacara perolehan, resiko 

penyalahgunaan, 

penggunasalah serta 

teknik menuliskan dalam 

resep sediaan steril dan 

alat kesehatan hewan 

untuk (i) kebutuhan 

sendiri, (ii) kasus gawat 

darurat rawat inap, (iii) 

kasus rawat jalan. 

 

2. Melakukan respobsi dan 

diskusi teknik pengobatan 

dan permintaan obat serta 

untuk hewan yang usia di 

bawah 10 bulan, serta 

strategi pengobatan 

melalui penulisan resep 

kasus-kasus klinik rawat 

inap dan rawat jalan 

(keadaan penderita  masih 

mampu melakukan 

kerjasama pemulihan). 

3. Memberikan contoh kasus 

klinik resep yang dapat 

diaplikasikan :  

a. CEPAT DITEBUS, 

b. CEPAT DIBUAT 

DAN JADI SESUAI 

KAIDAH LAZIM 

SEDIAAN OBAT 

HEWAN, 

c. MENYEMBUHKAN  

d. SUKSES 

 

Memperhatikan 

Mendiskusikan  

Bertanya 

Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan 

pemberi materi 
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DIBERIKAN  
 

4. Memberikan latihan 5 soal 

kasus klinik fiktif yang 

kelak 2 diantaranya akan 

keluar sebagai bahan ujian 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP 

1. Menunjuk secara acak  

peserta didik untuk 

menyelesaikan ke 5 soal 

latihan kasus fiktif. 

 

2. Mengevaluasi hasil 

pekerjaan peserta didik 

28elati memberikan kunci 

jawaban yang benar 

 

3. Meminta peserta didik 

untuk berkomentar dan 

bertanya 

 

4. Memberikan arahan 

alternative jawaban yang 

benar. 

 

5. Menutup kegiatan dengan 

memberikan tugas berupa 

kasus resep fiktif 2-3 

kasus yang kelak hasil 

jawabannya akan 

didiskusikan pada saat 

jam-jam tertentu diluar 

jam resmi 

 

Mengerjakan 

soal yang 

dilatihkan 

 

Mendiskusikan 

dan 

menanyakan 

hal-hal yang 

kurang jelas 

 

Menyerahkan 

tugas sesuai 

waktu yang 

diberikan oleh si 

pemberi tugas 

 

 

 

 

E. EVALUASI. 

 Instrumen yang digunakan : nilai hasil koreksi tugas kasus fiktif yang akan 

diserahkan beberpa jam pasca menutup kegiatan pertemuan ke 1 atau selama-

lamanya 1 hari setelah pertemuan ke 1. 

 

F. REFERENSI. 

 Merck Veterinary Manual Edisi 11, 2013. Merck Publishing, USA. 

 Veterinary Drugs, 2
nd

 Ed. 2002. Mark G. Papich, Elsevier, USA.  

 Panduan Model Pembelajaran Live Skill Untuk Program Pendidikan 

Penulisan Resep Tingkat Dokter Hewan, 2011. M. Lazuardi, Pandu Aksara 

Publishing, Jakarta. 

 Diktat : Alat-Alat Kesehatan Hewan dan Peternakan (ALKESWAN dan P). 

Lazuardi M, 2007. FKH UNAIR 
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Mata Kuliah   : R/ Geriatric 

SKS   : 2 SKS 

Waktu Pertemuan  : 150 menit 

Pertemuan ke   : dua 

 

A. TUJUAN 

     1. TIU:  Setelah mengikuti pertemuan ke 2 pada program  Ilmu Terapi Veteriner 

peserta didik  dapat  menuliskan resep pada kasus-kasus klinik hewan tua 

secara logis dan bertanggungjawab 

 

2. TIK: Dapat menganalisis dan menuliskan resep untuk kasus-kasus klinik  

hewan tua 

 

B. POKOK BAHASAN:  

Penetapan indikasi, jenis obat dan dosis,  BSO, waktu dan cara,  sesuai kondisi 

penderita dan aplikasi penulisan resep resep rawat inap dan rawat jalan kasus 

klinik pada hewan tua 

 

C. SUB POKOK BAHASAN: 

 

 Penggunaan Tx Simptom, Causal :Anastesi, premedikasi, sedative hipnotik, 

analeptika,  Analgesik narkotika, Non narkotika analgesic, Antiaritmik dan 

derivatnya, Stimulansia, Hormonal, Histamin dan antihistamin, Adsobensia, 

adstrigentia, Demulcent, Karminativa, antasida, Antiemetika, Katartika dan 

antidiarhae, Antibiotika, Sullfonamida, Antiseptika desinfektansia, Antelmintika 

Anti ektoparasit antiprotozoal, Diuritikaa, antiradang, Antiviral, Anti jamur, 

Anti kanker 

 

D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR & MEDIA, ALAT PERAGA 

Tahap Kegiatan pengajar Kegaiatan 

peserta didik 

Media dan 

alat pengajar 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 

Menjelaskan manfaat 

mempelajari masalah 

permintaan obat vs., 

pengobatan untuk hewan 

tua. 

 

 

 

 

Memperhatikan 

dan 

mendiskusikan 

/sumbangsaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Melakukan 29elative dan 

diskusi teknik pengobatan 

dan permintaan obat serta 

untuk hewan tua, serta 

strategi pengobatan melalui 

penulisan resep kasus-

kasus klinik rawat inap dan 

 

Memperhatikan 

Mendiskusikan  

Bertanya 

Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan 

pemberi materi 
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PENYAJIAN rawat jalan (keadaan 

penderita  masih mampu 

melakukan kerjasama 

pemulihan). 

 

2. Memberikan contoh kasus 

klinik resep yang dapat 

diaplikasikan :  

a. CEPAT DITEBUS, 

b. CEPAT DIBUAT 

DAN JADI SESUAI 

KAIDAH LAZIM 

SEDIAAN OBAT 

HEWAN, 

c. MENYEMBUHKAN  

d. SUKSES 

DIBERIKAN  
 

3. Memberikan latihan 5 soal 

kasus klinik fiktif yang 

kelak 2 diantaranya akan 

keluar sebagai bahan ujian 

 

 

 

 

 

 

Infocus 

White board 

Bahan dan 

buku ajar 

Film pendek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP 

1. Menunjuk secara acak  

peserta didik untuk 

menyelesaikan ke 5 

soal latihan kasus fiktif. 

 

2. Mengevaluasi hasil 

pekerjaan peserta didik 

30elati memberikan 

kunci jawaban yang 

benar 

 

3. Meminta peserta didik 

untuk berkomentar dan 

bertanya 

 

4. Memberikan arahan 

alternative jawaban 

yang benar. 

 

1. Menutup kegiatan 

dengan memberikan 

tugas berupa kasus 

resep fiktif 2-3 kasus 

yang kelak hasil 

jawabannya akan 

didiskusikan pada saat 

Mengerjakan 

soal yang 

dilatihkan 

 

Mendiskusikan 

dan 

menanyakan 

hal-hal yang 

kurang jelas 

 

Menyerahkan 

tugas sesuai 

waktu yang 

diberikan oleh si 

pemberi tugas 
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jam-jam tertentu diluar 

jam resmi 

 

 

E. EVALUASI. 

 Instrumen yang digunakan : nilai hasil koreksi tugas kasus fiktif yang akan 

diserahkan beberpa jam pasca menutup kegiatan pertemuan ke 2 atau selama-

lamanya 1 hari setelah pertemuan ke 2. 

 

F. REFERENSI. 

 Merck Veterinary Manual Edisi 11, 2013. Merck Publishing, USA. 

 Veterinary Drugs, 2
nd

 Ed. 2002. Mark G. Papich, Elsevier, USA.  

 Panduan Model Pembelajaran Live Skill Untuk Program Pendidikan 

Penulisan Resep Tingkat Dokter Hewan, 2011. M. Lazuardi, Pandu Aksara 

Publishing, Jakarta. 
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Mata Kuliah   : R/ Buntimg dan Laktasi 

SKS   : 2 SKS 

Waktu Pertemuan  : 150 menit 

Pertemuan ke   : tiga 

 

A. TUJUAN 

     1. TIU:  Setelah mengikuti pertemuan ke 3 pada program  Ilmu Terapi Veteriner 

peserta didik  dapat  menuliskan resep pada kasus-kasus klinik bunting 

dan laktasi secara logis dan bertanggungjawab 

 

2. TIK: Dapat menganalisis dan menuliskan resep untuk kasus-kasus klinik pada 

hewan bunting dan laktasi 

 

B. POKOK BAHASAN:  

Penetapan indikasi, jenis obat dan dosis,  BSO, waktu dan cara,  sesuai kondisi 

penderita dan aplikasi penulisan resep resep rawat inap dan rawat jalan kasus 

klinik pada hewan bunting adan laktasi 

 

C. SUB POKOK BAHASAN: 

 

 Penggunaan Tx Simptom, Causal :Anastesi, premedikasi, sedative hipnotik, 

analeptika,  Analgesik narkotika, Non narkotika analgesic, Antiaritmik dan 

derivatnya, Stimulansia, Hormonal, Histamin dan antihistamin, Adsobensia, 

adstrigentia, Demulcent, Karminativa, antasida, Antiemetika, Katartika dan 

antidiarhae, Antibiotika, Sullfonamida, Antiseptika desinfektansia, Antelmintika 

Anti ektoparasit antiprotozoal, Diuritika, antiradang, Antiviral, Anti jamur, Anti 

kanker 

 

D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR & MEDIA, ALAT PERAGA 

Tahap Kegiatan pengajar Kegaiatan 

peserta didik 

Media dan 

alat pengajar 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 

    Menjelaskan manfaat 

mempelajari masalah 

permintaan obat vs., 

pengobatan untuk hewan 

bunting dan laktasi 

 

 

 

 

 

Memperhatikan 

dan 

mendiskusikan 

/sumbangsaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Melakukan 32elative dan 

diskusi teknik pengobatan 

dan permintaan obat serta 

untuk hewan bunting dan 

laktasi, serta strategi 

pengobatan melalui 

 

Memperhatikan 

Mendiskusikan  

Bertanya 

Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan 
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PENYAJIAN 

penulisan resep kasus-

kasus klinik rawat inap dan 

rawat jalan (keadaan 

penderita  masih mampu 

melakukan kerjasama 

pemulihan). 

 

2. Memberikan contoh kasus 

klinik resep yang dapat 

diaplikasikan :  

        a. CEPAT DITEBUS, 

        b. CEPAT DIBUAT 

DAN JADI SESUAI 

KAIDAH LAZIM 

SEDIAAN OBAT 

HEWAN, 

         c. MENYEMBUHKAN  

         d. SUKSES 

DIBERIKAN  
 

3. Memberikan latihan 5 soal 

kasus klinik fiktif yang 

kelak 2 diantaranya akan 

keluar sebagai bahan ujian 

pemberi materi  

 

 

 

 

 

Infocus 

White board 

Bahan dan 

buku ajar 

Film pendek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP 

1. Menunjuk secara acak  

peserta didik untuk 

menyelesaikan ke 5 soal 

latihan kasus fiktif. 

 

2. Mengevaluasi hasil 

pekerjaan peserta didik 

33elati memberikan kunci 

jawaban yang benar. 

 

3. Meminta peserta didik 

untuk berkomentar dan 

bertanya. 

 

4. Memberikan arahan 

alternative jawaban yang 

benar. 

 

5. Menutup kegiatan dengan 

memberikan tugas berupa 

kasus resep fiktif 2-3 kasus 

yang kelak hasil 

jawabannya akan 

didiskusikan pada saat jam-

Mengerjakan 

soal yang 

dilatihkan 

 

Mendiskusikan 

dan 

menanyakan 

hal-hal yang 

kurang jelas 

 

Menyerahkan 

tugas sesuai 

waktu yang 

diberikan oleh si 

pemberi tugas 
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jam tertentu diluar jam 

resmi 

 

 

E. EVALUASI. 

 Instrumen yang digunakan : nilai hasil koreksi tugas kasus fiktif yang akan 

diserahkan beberpa jam pasca menutup kegiatan pertemuan ke 3 atau selama-

lamanya 1 hari setelah pertemuan ke 3. 

 

F. REFERENSI. 

 Merck Veterinary Manual Edisi 11, 2013. Merck Publishing, USA. 

 Veterinary Drugs, 2
nd

 Ed. 2002. Mark G. Papich, Elsevier, USA.  

 Panduan Model Pembelajaran Live Skill Untuk Program Pendidikan 

Penulisan Resep Tingkat Dokter Hewan, 2011. M. Lazuardi, Pandu Aksara 

Publishing, Jakarta. 
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Mata Kuliah   : R/ Keadaan khusus (gagal ginjal dan hepar) 

SKS   : 2 SKS 

Waktu Pertemuan  : 150 menit 

Pertemuan ke   : empat 

 

A. TUJUAN 

     1. TIU:  Setelah mengikuti pertemuan ke 4 pada program  Ilmu Terapi Veteriner 

peserta didik  dapat  menuliskan resep pada kasus-kasus klinik keadaan 

khusus   secara logis dan bertanggungjawab 

 

2. TIK: Dapat menganalisis dan menuliskan resep untuk kasus-kasus klinik 

keadaan khusus yaitu gagal ginjal dan hepar  

 

B. POKOK BAHASAN:  

Penetapan indikasi, jenis obat dan dosis,  BSO, waktu dan cara,  sesuai kondisi 

penderita dan aplikasi penulisan resep resep rawat  inap dan rawat jalan kasus 

klinik dengan keadaan gagal ginjal dan hepar   

 

C. SUB POKOK BAHASAN: 

 

 Penggunaan Tx Simptom, Causal :Anastesi, premedikasi, sedative hipnotik, 

analeptika,  Analgesik narkotika, Non narkotika analgesic, Antiaritmik dan 

derivatnya, Stimulansia, Hormonal, Histamin dan antihistamin, Adsobensia, 

adstrigentia, Demulcent, Karminativa, antasida, Antiemetika, Katartika dan 

antidiarhae, Antibiotika, Sullfonamida, Antiseptika desinfektansia, Antelmintika 

Anti ektoparasit antiprotozoal, Diuritika, antiradang, Antiviral, Anti jamur, Anti 

kanker 

 

D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR & MEDIA, ALAT PERAGA 

Tahap Kegiatan pengajar Kegaiatan 

peserta didik 

Media dan 

alat pengajar 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 

    Menjelaskan manfaat 

mempelajari masalah 

permintaan obat vs., 

pengobatan untuk kasus 

klinik gagal ginjal dan 

hepar 

 

 

 

 

 

Memperhatikan 

dan 

mendiskusikan 

/sumbangsaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Melakukan 35elative dan 

diskusi teknik pengobatan 

dan permintaan obat  untuk 

kasus klinik keadaan 

khusus yaitu gagal ginjal 

dan hepar   serta  strategi 

 

Memperhatikan 

Mendiskusikan  

Bertanya 

Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan 
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PENYAJIAN 

pengobatan melalui 

penulisan resep kasus-

kasus klinik rawat inap dan 

rawat jalan (keadaan 

penderita  masih mampu 

melakukan kerjasama 

pemulihan). 

 

2. Memberikan contoh kasus 

klinik resep yang dapat 

diaplikasikan :  

       a. CEPAT DITEBUS, 

       b. CEPAT DIBUAT 

DAN JADI SESUAI 

KAIDAH LAZIM 

SEDIAAN OBAT 

HEWAN, 

c. MENYEMBUHKAN  

d. SUKSES DIBERIKAN  
 

3. Memberikan latihan 5 soal 

kasus klinik fiktif yang 

kelak 2 diantaranya akan 

keluar sebagai bahan ujian 

pemberi materi  

 

 

 

 

Infocus 

White board 

Bahan dan 

buku ajar 

Film pendek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP 

1. Menunjuk secara acak  

peserta didik untuk 

menyelesaikan ke 5 soal 

latihan kasus fiktif. 

 

2. Mengevaluasi hasil 

pekerjaan peserta didik 

36elati memberikan kunci 

jawaban yang benar. 

 

3. Meminta peserta didik 

untuk berkomentar dan 

bertanya. 

 

4. Memberikan arahan 

alternative jawaban yang 

benar. 

 

5. Menutup kegiatan dengan 

memberikan tugas berupa 

kasus resep fiktif 2-3 kasus 

yang kelak hasil 

jawabannya akan 

didiskusikan pada saat jam-

Mengerjakan 

soal yang 

dilatihkan 

 

Mendiskusikan 

dan 

menanyakan 

hal-hal yang 

kurang jelas 

 

Menyerahkan 

tugas sesuai 

waktu yang 

diberikan oleh si 

pemberi tugas 
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jam tertentu diluar jam 

resmi 

 

 

E. EVALUASI. 

 Instrumen yang digunakan : nilai hasil koreksi tugas kasus fiktif yang akan 

diserahkan beberpa jam pasca menutup kegiatan pertemuan ke 4  atau selama-

lamanya 1 hari setelah pertemuan ke 4.. 

 

F. REFERENSI. 

 Merck Veterinary Manual Edisi 11, 2013. Merck Publishing, USA. 

 Veterinary Drugs, 2
nd

 Ed. 2002. Mark G. Papich, Elsevier, USA.  

 Panduan Model Pembelajaran Live Skill Untuk Program Pendidikan 

Penulisan Resep Tingkat Dokter Hewan, 2011. M. Lazuardi, Pandu Aksara 

Publishing, Jakarta. 
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Mata Kuliah   : R/ Topikal 

SKS   : 2 SKS 

Waktu Pertemuan  : 150 menit 

Pertemuan ke   : Lima 

 

A. TUJUAN 

     1. TIU:  Setelah mengikuti pertemuan ke 2 pada program  Ilmu Terapi Veteriner 

peserta didik  dapat  menuliskan resep pada kasus-kasus klinik topikal 

secara logis dan bertanggungjawab 

 

2. TIK: Dapat menganalisis dan menuliskan resep untuk kasus-kasus klinik 

topikal  kondisi infeksi dan atau adanya ekto parasit 

 

B. POKOK BAHASAN:  

Penetapan indikasi, jenis obat dan dosis,  BSO, waktu dan cara,  sesuai kondisi 

penderita dan aplikasi penulisan resep resep rawat jalan kasus klinik topikal pada 

kondisi infeksi dan atau adanya ekto para38elative SUB POKOK BAHASAN: 

 

 Penggunaan Tx Simptom, Causal :Anastesi, premedikasi, sedative hipnotik, 

analeptika,  Analgesik narkotika, Non narkotika analgesic,Stimulansia, 

Hormonal, Histamin dan antihistamin, Adsobensia, adstrigentia, Demulcent,  

Antibiotika, Sullfonamida, Antiseptika desinfektansia, Antelmintika Anti 

ektoparasit antiprotozoal,  antiradang, Antiviral, Anti jamur, Anti kanker 

 

D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR & MEDIA, ALAT PERAGA 

Tahap Kegiatan pengajar Kegaiatan 

peserta didik 

Media dan 

alat pengajar 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 

    Menjelaskan manfaat 

mempelajari masalah 

permintaan obat vs., 

pengobatan untuk kasus 

klinik Topikal infeksi dan 

atau adanya ektoparasit 

 

 

 

Memperhatikan 

dan 

mendiskusikan 

/sumbangsaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENYAJIAN 

 

1.  Melakukan 38elative dan 

diskusi teknik pengobatan 

dan permintaan obat  untuk 

kasus klinik  Topikal 

infeksi dan atau adanya 

ektoparasit serta  strategi 

pengobatan melalui 

penulisan resep kasus-

kasus klinik rawat  jalan 

(keadaan penderita  masih 

mampu melakukan 

 

Memperhatikan 

Mendiskusikan  

Bertanya 

Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan 

pemberi materi 
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kerjasama pemulihan). 

 

2. Memberikan contoh kasus 

klinik resep yang dapat 

diaplikasikan :  

       a. CEPAT DITEBUS, 

       b. CEPAT DIBUAT 

DAN JADI SESUAI 

KAIDAH LAZIM 

SEDIAAN OBAT 

HEWAN, 

c. MENYEMBUHKAN  

d. SUKSES DIBERIKAN  
 

3. Memberikan latihan 5 soal 

kasus klinik fiktif yang 

kelak 2 diantaranya akan 

keluar sebagai bahan ujian 

Infocus 

White board 

Bahan dan 

buku ajar 

Film pendek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP 

1. Menunjuk secara acak  

peserta didik untuk 

menyelesaikan ke 5 soal 

latihan kasus fiktif. 

 

2. Mengevaluasi hasil 

pekerjaan peserta didik 

39elati memberikan kunci 

jawaban yang benar. 

 

3. Meminta peserta didik 

untuk berkomentar dan 

bertanya. 

 

4. Memberikan arahan 

alternative jawaban yang 

benar. 

 

5. Menutup kegiatan dengan 

memberikan tugas berupa 

kasus resep fiktif 2-3 kasus 

yang kelak hasil 

jawabannya akan 

didiskusikan pada saat jam-

jam tertentu diluar jam 

resmi 

 

Mengerjakan 

soal yang 

dilatihkan 

 

Mendiskusikan 

dan 

menanyakan 

hal-hal yang 

kurang jelas 

 

Menyerahkan 

tugas sesuai 

waktu yang 

diberikan oleh si 

pemberi tugas 

 

 

 

 

E. EVALUASI. 
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 Instrumen yang digunakan : nilai hasil koreksi tugas kasus fiktif yang akan 

diserahkan beberpa jam pasca menutup kegiatan pertemuan ke 5 atau selama-

lamanya 1 hari setelah pertemuan ke5. 

 

F. REFERENSI. 

 Merck Veterinary Manual Edisi 11, 2013. Merck Publishing, USA. 

 Veterinary Drugs, 2
nd

 Ed. 2002. Mark G. Papich, Elsevier, USA.  

 Panduan Model Pembelajaran Live Skill Untuk Program Pendidikan 

Penulisan Resep Tingkat Dokter Hewan, 2011. M. Lazuardi, Pandu Aksara 

Publishing, Jakarta. 
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Mata Kuliah   : R/ Hewan Besar 

SKS   : 2 SKS 

Waktu Pertemuan  : 150 menit 

Pertemuan ke   : Enam 

 

A. TUJUAN 

     1. TIU:  Setelah mengikuti pertemuan ke 6 pada program  Ilmu Terapi Veteriner 

peserta didik  dapat  menuliskan resep pada kasus-kasus klinik hewan 

besar  secara logis dan bertanggungjawab 

 

2. TIK: Dapat menganalisis dan menuliskan resep untuk kasus-kasus klinik pada 

Sapi, Kerbau, Kuda  Domba, Kambing    

 

B. POKOK BAHASAN:  

Penetapan indikasi, jenis obat dan dosis,  BSO, waktu dan cara,  sesuai kondisi 

penderita dan aplikasi penulisan resep resep rawat inap dan rawat  jalan kasus 

klinik Sapi, Kerbau, Kuda  Domba, Kambing    

 

C. SUB POKOK BAHASAN: 

 

 Penggunaan Tx Simptom, Causal :Anastesi, premedikasi, sedative hipnotik, 

analeptika,  Analgesik narkotika, Non narkotika analgesic, Antiaritmik dan 

derivatnya, Stimulansia, Hormonal, Histamin dan antihistamin, Adsobensia, 

adstrigentia, Demulcent, Karminativa, antasida, Antiemetika, Katartika dan 

antidiarhae, Antibiotika, Sullfonamida, Antiseptika desinfektansia, Antelmintika 

Anti ektoparasit antiprotozoal, Diuritika, antiradang, Antiviral, Anti jamur, Anti 

kanker 

 

D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR & MEDIA, ALAT PERAGA 

Tahap Kegiatan pengajar Kegaiatan 

peserta didik 

Media dan 

alat pengajar 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 

    Menjelaskan manfaat 

mempelajari masalah 

permintaan obat vs., 

pengobatan untuk kasus 

klinik Sapi, Kerbau, Kuda  

Domba, Kambing    

 

 

 

Memperhatikan 

dan 

mendiskusikan 

/sumbangsaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Melakukan 41elative dan 

diskusi teknik pengobatan 

dan permintaan obat  untuk 

kasus klinik  Sapi, Kerbau, 

Kuda  Domba, Kambing     

 

Memperhatikan 

Mendiskusikan  

Bertanya 

Menjawab 

pertanyaan yang 
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PENYAJIAN 

serta  strategi pengobatan 

melalui penulisan resep 

kasus-kasus klinik rawat  

inap dan rawat jalan 

(keadaan penderita  masih 

mampu melakukan 

kerjasama pemulihan). 

 

2. Memberikan contoh kasus 

klinik resep yang dapat 

diaplikasikan :  

       a. CEPAT DITEBUS, 

       b. CEPAT DIBUAT 

DAN JADI SESUAI 

KAIDAH LAZIM 

SEDIAAN OBAT 

HEWAN, 

c. MENYEMBUHKAN  

d. SUKSES DIBERIKAN  
 

3. Memberikan latihan 5 soal 

kasus klinik fiktif yang 

kelak 2 diantaranya akan 

keluar sebagai bahan ujian 

diberikan 

pemberi materi 

 

 

 

 

 

 

Infocus 

White board 

Bahan dan 

buku ajar 

Film pendek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP 

1. Menunjuk secara acak  

peserta didik untuk 

menyelesaikan ke 5 soal 

latihan kasus fiktif. 

 

2. Mengevaluasi hasil 

pekerjaan peserta didik 

42elati memberikan kunci 

jawaban yang benar. 

 

3. Meminta peserta didik 

untuk berkomentar dan 

bertanya. 

 

4. Memberikan arahan 

alternative jawaban yang 

benar. 

 

5. Menutup kegiatan dengan 

memberikan tugas berupa 

kasus resep fiktif 2-3 kasus 

yang kelak hasil 

jawabannya akan 

didiskusikan pada saat jam-

Mengerjakan 

soal yang 

dilatihkan 

 

Mendiskusikan 

dan 

menanyakan 

hal-hal yang 

kurang jelas 

 

Menyerahkan 

tugas sesuai 

waktu yang 

diberikan oleh si 

pemberi tugas 
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jam tertentu diluar jam 

resmi 

 

 

E. EVALUASI. 

 Instrumen yang digunakan : nilai hasil koreksi tugas kasus fiktif yang akan 

diserahkan beberpa jam pasca menutup kegiatan pertemuan ke 6  atau selama-

lamanya 1 hari setelah pertemuan ke 6. 

 

F. REFERENSI. 

 Merck Veterinary Manual Edisi 11, 2013. Merck Publishing, USA. 

 Veterinary Drugs, 2
nd

 Ed. 2002. Mark G. Papich, Elsevier, USA.  

 Panduan Model Pembelajaran Live Skill Untuk Program Pendidikan 

Penulisan Resep Tingkat Dokter Hewan, 2011. M. Lazuardi, Pandu Aksara 

Publishing, Jakarta. 
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Mata Kuliah   : R/ Hewan Kecil 

SKS   : 2 SKS 

Waktu Pertemuan  : 150 menit 

Pertemuan ke   : Tujuh 

 

A. TUJUAN 

     1. TIU:  Setelah mengikuti pertemuan ke 6 pada program  Ilmu Terapi Veteriner 

peserta didik  dapat  menuliskan resep pada kasus-kasus klinik hewan 

kecil  secara logis dan bertanggungjawab 

 

2. TIK: Dapat menganalisis dan menuliskan resep untuk kasus-kasus klinik pada 

anjing, kucing 

 

B. POKOK BAHASAN:  

Penetapan indikasi, jenis obat dan dosis,  BSO, waktu dan cara,  sesuai kondisi 

penderita dan aplikasi penulisan resep resep rawat inap dan rawat  jalan kasus 

klinik anjing, kucing    

 

C. SUB POKOK BAHASAN: 

 

 Penggunaan Tx Simptom, Causal :Anastesi, premedikasi, sedative hipnotik, 

analeptika,  Analgesik narkotika, Non narkotika analgesic, Antiaritmik dan 

derivatnya, Stimulansia, Hormonal, Histamin dan antihistamin, Adsobensia, 

adstrigentia, Demulcent, Karminativa, antasida, Antiemetika, Katartika dan 

antidiarhae, Antibiotika, Sullfonamida, Antiseptika desinfektansia, Antelmintika 

Anti ektoparasit antiprotozoal, Diuritika, antiradang, Antiviral, Anti jamur, Anti 

kanker 

 

D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR & MEDIA, ALAT PERAGA 

Tahap Kegiatan pengajar Kegaiatan peserta 

didik 

Media dan 

alat 

pengajar 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 

    Menjelaskan manfaat 

mempelajari masalah 

permintaan obat vs., 

pengobatan untuk kasus 

klinik anjing, kucing   

 

 

 

Memperhatikan 

dan mendiskusikan 

/sumbangsaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Melakukan 44elative dan 

diskusi teknik pengobatan 

dan permintaan obat  untuk 

kasus klinik  anjing, kucing     

serta  strategi pengobatan 

 

Memperhatikan 

Mendiskusikan  

Bertanya 

Menjawab 

pertanyaan yang 
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PENYAJIAN 

melalui penulisan resep 

kasus-kasus klinik rawat  

inap dan rawat jalan 

(keadaan penderita  masih 

mampu melakukan 

kerjasama pemulihan). 

 

2. Memberikan contoh kasus 

klinik resep yang dapat 

diaplikasikan :  

       a. CEPAT DITEBUS, 

       b. CEPAT DIBUAT 

DAN JADI SESUAI 

KAIDAH LAZIM 

SEDIAAN OBAT 

HEWAN, 

c. MENYEMBUHKAN  

d. SUKSES DIBERIKAN  
 

3. Memberikan latihan 5 soal 

kasus klinik fiktif yang 

kelak 2 diantaranya akan 

keluar sebagai bahan ujian 

diberikan pemberi 

materi 

 

 

 

 

 

 

 

Infocus 

White board 

Bahan dan 

buku ajar 

Film pendek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP 

1. Menunjuk secara acak  

peserta didik untuk 

menyelesaikan ke 5 soal 

latihan kasus fiktif. 

 

2. Mengevaluasi hasil 

pekerjaan peserta didik 

45elati memberikan kunci 

jawaban yang benar. 

 

3. Meminta peserta didik 

untuk berkomentar dan 

bertanya. 

 

4. Memberikan arahan 

alternative jawaban yang 

benar. 

 

5. Menutup kegiatan dengan 

memberikan tugas berupa 

kasus resep fiktif 2-3 kasus 

yang kelak hasil 

jawabannya akan 

didiskusikan pada saat jam-

jam tertentu diluar jam 

Mengerjakan soal 

yang dilatihkan 

 

Mendiskusikan 

dan menanyakan 

hal-hal yang 

kurang jelas 

 

Menyerahkan 

tugas sesuai waktu 

yang diberikan 

oleh si pemberi 

tugas 
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resmi 

 

 

E. EVALUASI. 

 Instrumen yang digunakan : nilai hasil koreksi tugas kasus fiktif yang akan 

diserahkan beberpa jam pasca menutup kegiatan pertemuan ke 7  atau selama-

lamanya 1 hari setelah pertemuan ke 7. 

 

F. REFERENSI. 

 Merck Veterinary Manual Edisi 11, 2013. Merck Publishing, USA. 

 Veterinary Drugs, 2
nd

 Ed. 2002. Mark G. Papich, Elsevier, USA.  

 Panduan Model Pembelajaran Live Skill Untuk Program Pendidikan 

Penulisan Resep Tingkat Dokter Hewan, 2011. M. Lazuardi, Pandu Aksara 

Publishing, Jakarta. 
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Mata Kuliah   : R/ Hewan liar/eksotik 

SKS   : 2 SKS 

Waktu Pertemuan  : 150 menit 

Pertemuan ke   : Delapan 

 

A. TUJUAN 

     1. TIU:  Setelah mengikuti pertemuan ke 8 pada program  Ilmu Terapi Veteriner 

peserta didik  dapat  menuliskan resep pada kasus-kasus klinik hewan 

liar/eksotik  secara logis dan bertanggungjawab 

 

2. TIK: Dapat menganalisis dan menuliskan resep untuk kasus-kasus klinik pada 

hewan liar/eksotik    

 

B. POKOK BAHASAN:  

Penetapan indikasi, jenis obat dan dosis,  BSO, waktu dan cara,  sesuai kondisi 

penderita dan aplikasi penulisan resep resep rawat inap dan rawat  jalan kasus 

klinik hewan liar/eksotik    

 

C. SUB POKOK BAHASAN: 

 

 Penggunaan Tx Simptom, Causal :Anastesi, premedikasi, sedative hipnotik, 

analeptika,  Analgesik narkotika, Non narkotika analgesic, Antiaritmik dan 

derivatnya, Stimulansia, Hormonal, Histamin dan antihistamin, Adsobensia, 

adstrigentia, Demulcent, Karminativa, antasida, Antiemetika, Katartika dan 

antidiarhae, Antibiotika, Sullfonamida, Antiseptika desinfektansia, Antelmintika 

Anti ektoparasit antiprotozoal, Diuritika, antiradang, Antiviral, Anti jamur, Anti 

kanker 

 

D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR & MEDIA, ALAT PERAGA 

Tahap Kegiatan pengajar Kegaiatan 

peserta didik 

Media dan 

alat pengajar 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 

    Menjelaskan manfaat 

mempelajari masalah 

permintaan obat vs., 

pengobatan untuk kasus 

klinik hewan liar/eksotik    

 

 

 

Memperhatikan 

dan 

mendiskusikan 

/sumbangsaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Melakukan 47elative dan 

diskusi teknik pengobatan 

dan permintaan obat  untuk 

kasus klinik hewan liar/ 

eksotik      serta  strategi 

 

Memperhatikan 

Mendiskusikan  

Bertanya 

Menjawab 

pertanyaan yang 
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PENYAJIAN 

pengobatan melalui 

penulisan resep kasus-

kasus klinik rawat  inap 

dan rawat jalan (keadaan 

penderita  masih mampu 

melakukan kerjasama 

pemulihan). 

 

2. Memberikan contoh kasus 

klinik resep yang dapat 

diaplikasikan :  

       a. CEPAT DITEBUS, 

       b. CEPAT DIBUAT 

DAN JADI SESUAI 

KAIDAH LAZIM 

SEDIAAN OBAT 

HEWAN, 

c. MENYEMBUHKAN  

d. SUKSES DIBERIKAN  
 

3. Memberikan latihan 5 soal 

kasus klinik fiktif yang 

kelak 2 diantaranya akan 

keluar sebagai bahan ujian 

diberikan 

pemberi materi 

 

 

 

 

 

 

 

Infocus 

White board 

Bahan dan 

buku ajar 

Film pendek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP 

1. Menunjuk secara acak  

peserta didik untuk 

menyelesaikan ke 5 soal 

latihan kasus fiktif. 

 

2. Mengevaluasi hasil 

pekerjaan peserta didik 

48elati memberikan kunci 

jawaban yang benar. 

 

3. Meminta peserta didik 

untuk berkomentar dan 

bertanya. 

 

4. Memberikan arahan 

alternative jawaban yang 

benar. 

 

5. Menutup kegiatan dengan 

memberikan tugas berupa 

kasus resep fiktif 2-3 kasus 

yang kelak hasil 

jawabannya akan 

didiskusikan  saat jam-jam 

Mengerjakan 

soal yang 

dilatihkan 

 

Mendiskusikan 

dan 

menanyakan 

hal-hal yang 

kurang jelas 

 

Menyerahkan 

tugas sesuai 

waktu yang 

diberikan oleh si 

pemberi tugas 
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tertentu diluar jam resmi 

 

 

E. EVALUASI. 

 Instrumen yang digunakan : nilai hasil koreksi tugas kasus fiktif yang akan 

diserahkan beberpa jam pasca menutup kegiatan pertemuan ke 8  atau selama-

lamanya 1 hari setelah pertemuan ke 8. 

 

F. REFERENSI. 

 Merck Veterinary Manual Edisi 11, 2013. Merck Publishing, USA. 

 Veterinary Drugs, 2
nd

 Ed. 2002. Mark G. Papich, Elsevier, USA.  

 Panduan Model Pembelajaran Live Skill Untuk Program Pendidikan 

Penulisan Resep Tingkat Dokter Hewan, 2011. M. Lazuardi, Pandu Aksara 

Publishing, Jakarta. 

 Peresepan Pada Penyakit Hewan Liar Edisi II : Seri Diktat Peresepan Pada 

Hewan. Lazuardi M, 2012, FKH UNAIR 
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Mata Kuliah   : R/ Hewan unggas 

SKS   : 2 SKS 

Waktu Pertemuan  : 150 menit 

Pertemuan ke   : Sembilan 

 

A. TUJUAN 

     1. TIU:  Setelah mengikuti pertemuan ke 9 pada program  Ilmu Terapi Veteriner 

peserta didik  dapat  menuliskan resep pada kasus-kasus klinik hewan 

unggas  secara logis dan bertanggungjawab 

 

2. TIK: Dapat menganalisis dan menuliskan resep untuk kasus-kasus klinik pada 

hewan ayam, burung. itik, bebek    

 

B. POKOK BAHASAN:  

Penetapan indikasi, jenis obat dan dosis,  BSO, waktu dan cara,  sesuai kondisi 

penderita dan aplikasi penulisan resep resep rawat inap dan rawat  jalan kasus 

klinik hewan ayam burung, itik, bebek  

 

C. SUB POKOK BAHASAN: 

 

Penggunaan Tx Simptom, Causal : Anastesi, premedikasi, sedative hipnotik, Analeptika 

 Analgesik narkotika, Non narkotika analgesic, Stimulansia, Hormonal, Histamin 

dan antihistamin, Adsobensia, Adstrigentia, Demulcent, antiemetika, antidiarhae, 

Antibiotika, Sullfonamida, Antiseptika desinfektansia, Antelmintika, Anti , 

ktoparasit antiprotozoal, Antiviral, Anti jamur. 

 

D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR & MEDIA, ALAT PERAGA 

Tahap Kegiatan pengajar Kegaiatan 

peserta didik 

Media dan 

alat pengajar 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 

    Menjelaskan manfaat 

mempelajari masalah 

permintaan obat vs., 

pengobatan untuk kasus 

klinik hewan ayam burung, 

itik bebek    

 

 

 

Memperhatikan 

dan 

mendiskusikan 

/sumbangsaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Melakukan 50elative dan 

diskusi teknik pengobatan 

dan permintaan obat  untuk 

kasus klinik ayam burung 

itik bebek    serta  strategi 

pengobatan melalui 

 

Memperhatikan 

Mendiskusikan  

Bertanya 

Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan 
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PENYAJIAN 

penulisan resep kasus-

kasus klinik rawat  inap 

dan rawat jalan (keadaan 

penderita  masih mampu 

melakukan kerjasama 

pemulihan). 

 

2. Memberikan contoh kasus 

klinik resep yang dapat 

diaplikasikan :  

       a. CEPAT DITEBUS, 

       b. CEPAT DIBUAT 

DAN JADI SESUAI 

KAIDAH LAZIM 

SEDIAAN OBAT 

HEWAN, 

c. MENYEMBUHKAN  

d. SUKSES DIBERIKAN  
 

3. Memberikan latihan 5 soal 

kasus klinik fiktif yang 

kelak 2 diantaranya akan 

keluar sebagai bahan ujian 

pemberi materi  

 

 

 

 

Infocus 

White board 

Bahan dan 

buku ajar 

Film pendek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP 

1. Menunjuk secara acak  

peserta didik untuk 

menyelesaikan ke 5 soal 

latihan kasus fiktif. 

 

2. Mengevaluasi hasil 

pekerjaan peserta didik 

51elati memberikan kunci 

jawaban yang benar. 

 

3. Meminta peserta didik 

untuk berkomentar dan 

bertanya. 

 

4. Memberikan arahan 

alternative jawaban yang 

benar. 

 

5. Menutup kegiatan dengan 

memberikan tugas berupa 

kasus resep fiktif 2-3 kasus 

yang kelak hasil 

jawabannya akan 

didiskusikan pada saat jam-

jam tertentu diluar jam 

Mengerjakan 

soal yang 

dilatihkan 

 

Mendiskusikan 

dan 

menanyakan 

hal-hal yang 

kurang jelas 

 

Menyerahkan 

tugas sesuai 

waktu yang 

diberikan oleh si 

pemberi tugas 
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resmi 

 

 

E. EVALUASI. 

 Instrumen yang digunakan : nilai hasil koreksi tugas kasus fiktif yang akan 

diserahkan beberpa jam pasca menutup kegiatan pertemuan ke 9  atau selama-

lamanya 1 hari setelah pertemuan ke 9. 

 

F. REFERENSI. 

 Merck Veterinary Manual Edisi 11, 2013. Merck Publishing, USA. 

 Veterinary Drugs, 2
nd

 Ed. 2002. Mark G. Papich, Elsevier, USA.  

 Panduan Model Pembelajaran Live Skill Untuk Program Pendidikan 

Penulisan Resep Tingkat Dokter Hewan, 2011. M. Lazuardi, Pandu Aksara 

Publishing, Jakarta. 

 Serial Diktat Terapetik Veteriner : Peresepan Pada kasus-Kasus Penyakit 

Unggas. Lazuardi M, 2011. FKH UNAIR. 
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Mata Kuliah   : R/ Hewan Akuatik 

SKS   : 2 SKS 

Waktu Pertemuan  : 150 menit 

Pertemuan ke   : Sepuluh 

 

A. TUJUAN 

     1. TIU:  Setelah mengikuti pertemuan ke 10 pada program  Ilmu Terapi Veteriner 

peserta didik  dapat  menuliskan resep pada kasus-kasus klinik hewan 

akuatik  secara logis dan bertanggungjawab 

 

2. TIK: Dapat menganalisis dan menuliskan resep untuk kasus-kasus klinik pada 

hewan ikan air tawar dan air laut   

 

B. POKOK BAHASAN:  

Penetapan indikasi, jenis obat dan dosis,  BSO, waktu dan cara,  sesuai kondisi 

penderita dan aplikasi penulisan resep resep rawat  jalan kasus klinik hewan ikan 

air tawar dan air laut  

 

C. SUB POKOK BAHASAN 

 

Penggunaan Tx Simptom, Causal : Analgesik narkotika, Non narkotika analgesic, 

Stimulansia, Hormonal, Histamin dan antihistamin, Adsobensia, Adstrigentia, 

demulcent, Antibiotika , Sullfonamida, Antiseptika desinfektansia, Anti ektoparasit, 

Antiviral, Anti jamur  

 

 

D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR & MEDIA, ALAT PERAGA 

Tahap Kegiatan pengajar Kegaiatan 

peserta didik 

Media dan 

alat pengajar 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 

    Menjelaskan manfaat 

mempelajari masalah 

permintaan obat vs., 

pengobatan untuk kasus 

klinik hewan ikan air tawar 

dan air laut  

 

 

 

Memperhatikan 

dan 

mendiskusikan 

/sumbangsaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Melakukan 53elative dan 

diskusi teknik pengobatan 

dan permintaan obat  untuk 

kasus klinik ikan air tawar 

dan air laut    serta  strategi 

pengobatan melalui 

penulisan resep kasus-

 

Memperhatikan 

Mendiskusikan  

Bertanya 

Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan 

pemberi materi 
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PENYAJIAN kasus klinik rawat   jalan 

(keadaan penderita  masih 

mampu melakukan 

kerjasama pemulihan). 

 

2. Memberikan contoh kasus 

klinik resep yang dapat 

diaplikasikan :  

       a. CEPAT DITEBUS, 

       b. CEPAT DIBUAT 

DAN JADI SESUAI 

KAIDAH LAZIM 

SEDIAAN OBAT 

HEWAN, 

c. MENYEMBUHKAN  

d. SUKSES DIBERIKAN  
 

3. Memberikan latihan 5 soal 

kasus klinik fiktif yang 

kelak 2 diantaranya akan 

keluar sebagai bahan ujian 

 

 

 

 

Infocus 

White board 

Bahan dan 

buku ajar 

Film pendek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP 

1. Menunjuk secara acak  

peserta didik untuk 

menyelesaikan ke 5 soal 

latihan kasus fiktif. 

 

2. Mengevaluasi hasil 

pekerjaan peserta didik 

54elati memberikan kunci 

jawaban yang benar. 

 

3. Meminta peserta didik 

untuk berkomentar dan 

bertanya. 

 

4. Memberikan arahan 

alternative jawaban yang 

benar. 

 

5. Menutup kegiatan dengan 

memberikan tugas berupa 

kasus resep fiktif 2-3 kasus 

yang kelak hasil 

jawabannya akan 

didiskusikan pada saat jam-

jam tertentu diluar jam 

resmi 

 

Mengerjakan 

soal yang 

dilatihkan 

 

Mendiskusikan 

dan 

menanyakan 

hal-hal yang 

kurang jelas 

 

Menyerahkan 

tugas sesuai 

waktu yang 

diberikan oleh si 

pemberi tugas 
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E. EVALUASI. 

 Instrumen yang digunakan : nilai hasil koreksi tugas kasus fiktif yang akan 

diserahkan beberpa jam pasca menutup kegiatan pertemuan ke 10  atau selama-

lamanya 1 hari setelah pertemuan ke 10. 

 

F. REFERENSI. 

 Merck Veterinary Manual Edisi 11, 2013. Merck Publishing, USA. 

 Veterinary Drugs, 2
nd

 Ed. 2002. Mark G. Papich, Elsevier, USA.  

 Panduan Model Pembelajaran Live Skill Untuk Program Pendidikan 

Penulisan Resep Tingkat Dokter Hewan, 2011. M. Lazuardi, Pandu Aksara 

Publishing, Jakarta. 

 Peresepan pada penyakit hewan akuatik (seri diktat peresepan pada hewan). 

Lazuardi M, 2005. FKH UNAIR. 
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BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN 

Kegiatan belajar mengajar dilakukan selama 10 hari kerja  (termasuk ujian akhir) 

dengan lamanya pertemuan setiap kali tatap muka 2 jam.  Dalam pelaksanaanya 

setiap topik dilatihkan 5 resep dengan kriteria yang telah siap dengan jawabannya. 

Adapun kriteria resep yang dilatihkan adalah sbb: 

1. Satu resep untuk sediaan steril atau untuk alat kesehatan dan obat keperluan 

praktek dokter hewan. 

2. Satu resep untuk pemberian oral bentuk sediaan cair solution 

3. Satu resep untuk pemberian oral bentuk sediaan cair selain 56elative 

4. Satu resep untuk pemberian oral bentuk sediaan padat  

5. Satu resep untuk pemberian topikal bentuk sediaan ½ padat dan atau padat dan 

atau cair 

 

Beberapa catatan yang perlu diperhatikan: 

a. Permintaan obat atau alkeswan dengan signature: in manum medicine, TIDAK 

DIANJURKAN. Dengan demikian tanda singkatan i.m.m setelah tanda S, tidak 

akan pernah dianjurkan.   

b. Permintaan obat dapat beragam mulai dari obat jenis 56elativ, obat patent, obat 

baku dan obat alami. Khusus pemilihan obat patent yang diajurkan adalah obat 

legal yang terdaftar oleh Pemerintah Republik Indonesia. 

Dalam pelaksanaanya, materi yang akan diberikan harus dicari berdasarkan 

kepustakaan yang ada.  Para pemberi materi dapat menyediakan materi dan 

diperbanyak oleh peserta didik.  
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Dalam menghitung dosis, akan disediakan daftar dosis yang disusun oleh PJMA, 

sehingga dosis yang digunakan bila memungkinkan menggunakan daftar dosis yang 

telah disediakan. Bila dalam pelaksanaan dirasakan perlu latihan tambahan, maka 

peserta didik dapat merencanakan waktu latihan  penulisan resep di luar jam yang 

resmi dijadwalkan (dengan catatan dikompromikan dengan pemberi materi). 

Mengingat waktu yang disediakan sangat terbatas dan materi yang diberikan 

bersamaan dengan materi kuliah lain sehingga menambah kesibukan belajar, 

sementara materi yang diberikan tidak semua mencakupi, maka peserta didik harus 

aktif mempelajari sendiri hal-hal sbb: 

a. Bahan aktif obat hewan beserta kegunaanya sesuai indikasi penyakit termasuk 

dosis penggunaanya. 

b. Bentuk sediaan obat dan bahan pengisi (eksipien) yang mampu membentuk 

suatu bentuk sediaan tertentu sesuai kriteria Ilmu Farmasi Veteriner. 

c. Nama 57elativ obat dan nama lain obat 

d. Penggunaan singkatan latin dalam menuliskan resep  

e. Satuan dosis dan cara penghitungan dosis dalam menulidskan resep. 

 

Pembberi materi tetap terbuka terhadap semua pertanyaan dan tetap membantu 

kesulitan belajar peserta didik, sehingga diharapkan peserta didik selalu aktif 

meminta bimbingan pemberi materi. Dalam hal kegiatan pembimbingan, maka 

diharapkan peserta didik tidak dipungut biaya apapun dan tidak diperkenankan 

memberikan semacam “gratifikasi” kepada para pemberi materi. 
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BAB VII BENTUK SEDIAAN OBAT MINIMAL  DAN ALAT KESEHATAN 

HEWAN YANG MINIMAL HAARUS DIKUASAI 

 

Beberapa bentuk sediaan obat hewan rawat jalan dan rawat inap yang minimal 

harus di kuasai oleh peserta didik, mengikuti aturan seperti pada kriteria di bawah: 

 

BENTUK SEDIAAN DESKRIPSI KETERANGAN 

Padat :   

 Pulvis Serbuk tak terbagi (ad usum externum/ 

ad usum internum) 

 

 Pulveres Serbuk terbagi ad usum internum  

 Tabulae comprese 

(tablet non salut, tabet 

salut dan sejenisnya) 

- Kaplet, dragee 

dan sejenisnya 

Sediaan padat yang dibuat melalui 

pengempaan dan terdiri dari bahan aktif 

serta bahan pengisi lainnya (termasuk 

bahan penyalutnya) 

Sediaan pabrikan 

 Kapsul  Bentuk sediaan padat yang dimasukkan 

dam cangkang kapsul (dapat berupa 

cangkang lunak maupun cangkang keras 

berbagai kapasitas) 

Ad usum 

externum untuk 

treatment habitat 

hewan akuatik 

dan berdampak 

pada kesehatan 

hewan akuatik 

 

Ad usum 

internum 

 Suppositoria 

- Analia 

- Vaginalia 

- Uretra 

Pil taruh yang bekerja lokal dan akan 

meleleh pada suhu tubuh tertentu 

Ad ususm 

internum 

 Pilulae Sediaan padat dengan bahan pembawa 

ppp yang umum digunakan untuk hewan 

Ad usum 

internum 

 Pelet, granule, 

briquette dan block 

 Ad usum 

internum 

   

Setengah padat :   

 Unguentum Sediaan setengah padat konsistensi 

seperti mentega homogen 

Ad umum 

sexternum 

 Cream Sediaan setengah padat yang terdiri dari 

minyak dengan air tak saling campur, 

dengan penambahan bahan III 

(corpuscle cream) menjadi campur 

Ad ususm 

externum 

 Pasta Sediaan setegah padat yang Ad ususm 
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mengandung bahan padat 40-60 % externum 

   

Cair   

 Solutio Sediaan cair mengandung bahan padat 

dan cair yang saling larut 

Ad usum 

externum, ad 

ususm internum 

 Suspensi Sediaan cair yang terdiri dari padat dan 

cair yang tak saling larut, tapi dengan 

penambahan bahan ke III yang bersifat 

lender dapat saling campur 

Ad usum 

externum, ad 

usum internum 

 Mixtura Sediaan cair, yang terdiri 59elative59, 

cair saling campur / larut 

Ad usum 

externum, ad 

usum internum 

 Mixtura agitanda Sediaan cair yang terdiri dari bahan 

padat dan cair sebagai vehikulum namun 

tidak saling larut 

Ad ususm 

externum 

 Saturatio Sediaan cair yang jenuh dengan CO2 Ad usum 

internum 

 Injeksi Sediaan steril berupa larutan, emulsa 

atau suspensi dalam air atau pembawa 

lain yang cocok, dan digunakan secara 

parenteral (merobek lapisan kulit atau 

lapisan mukosa/selaput lendir) 

Ad usum 

internum 

 Syrup Sediaan cair yang  mengandung 

saccarose 64-66 % 

Ad susum 

internum 

 Emusi Sediaan cair yang terjadi dari campuran 

bahan minyak dan bahan air yang 

homogen, karena ada bahan ke tiga 

emulgator) 

Ad usum 

externum.  

Ad usum 

internum 

 Guttae Bentuk sediaan cair denga pemakaian 

menggunakan 59elativ. 

Ad usum 

externum,  

Ad usum 

internum  

 Aerosol Bentuk sediaan obat yang 

pemakaiannya disemprotkan, sehingga 

terbentuk kabut. Kabut tersebut harus 

memiliki partikel halus agar mampu 

mencapai target sasaran. 

Ad usum 

externum,  

Ad usum 

internum  

 Intramamary infusion Sediaan cair / setengah padat yang 

pemakaiannya di lewatkan melalui 

orificium papilla mamae 

Pabrikan 

 

Alat kesehatan hewan yang minimal harus diketahui dalaam mempelajari 

therapeutic veteriner, adalah sebagai berikut: 

JENIS ALAT DESKRIPSI KETERANGAN 
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Siring  Ukuran 1 ml, 3 ml, 5 ml 

dan 10 ml 

Untuk kebutuhan praktek 

dokter hewan, untuk 

kebutuhan mendesak atau 

untuk digunakan pada 

hewan tertentu 

Infus set Untuk anak-anak, 

dewasa 

Untuk kebutuhan praktek 

dokter hewan, untuk 

kebutuhan mendesak atau 

untuk digunakan pada 

hewan tertentu 

Benang jahit Berbagai ukuran Untuk kebutuhan praktek 

dokter hewan, untuk 

kebutuhan mendesak atau 

untuk digunakan pada 

hewan tertentu 

Jarum jahit Berbagai ukuran Untuk kebutuhan praktek 

dokter hewan, untuk 

kebutuhan mendesak atau 

untuk digunakan pada 

hewan tertentu 
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BAB VIII JENIS OBAT HEWAN DAN KLAS TERAPI YANG 

MINIMAL HARUS DIKETAHUINYA 

 

1.  Jenis Obat Hewan 

Jenis obat hewan yag minimal harus di kuasai adalah jenis-jenis yang telah 

di ajarkan pada pendidikan Ilmu Farmasi Veteriner saat menempuh tingkat 

Sarjana Kedokteran Hewan. Adapun jenis-jenis obat hewan tersebut adalah: 

a.  Obat Hewan Baku  

Obat Hewan yang secara khusus telah diketahui kandungan dan 

komposisinya baik secara nasional maupun secara internasional. Contoh 

obat hewan tersebut adalah seperti 61elative rivanoli, solution boorwater, 

salep 2-4 dsb. 

b.  Obat Hewan Racik Saji 

     Jenis obat hewan yang dimintakan oleh dokter hewan melalui resep sesuai 

kebutuhan dan bentuk sediaan tertentu.  Dapat berupa obat hewan tunggal 

maupun obat hewan lebih dari satu dalam satu jenis bentuk sediaan dengan 

bahan aktif berasal dari jenis 61elativ ataupun patent. 

c.  Obat Hewan Patent  

     Obat hewan yang telah di buat di pabrik dan dijual sesuai aturan di Depo 

Obat Hewan, Poultry shoop, Toko Khusus obaat hewan. Mengingat jenis 

dan macam obat hewan patent sangat banyak maka cukup menguasai obat 

hewan paten yang telah mendapat regristrasi dari Kementerian Pertanian 

Republik Indonesia, dengan ciri telah memiliki nomor regristrasi 13 digit.   
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d.  Obat Hewan Ekstra Label 

     Obat hewan yang berasal dari obat patent untuk manusia yang dapat di 

mintakan melalui resep dokter hewan di apotik-apotik resmi di Indonesia. 

2. Klas Terapi Obat  

   Klas terapi obat minimum yang harus diketahui adalah seperti kriteria pada 

saat peserta didik menempuh pendidikan di strata Sarjana Kedokteran Hewan, sbb: 

Obat Sistem syaraf Transmiter pusat 

(sistem syaraf pusat dan 

sistem syaraf perifer, 

otonom) 

Anastetika umum, premedikasi, sedative/hipnotic 

 Anastetik intra vena, inhalan, analeptika 

 Analgetika, narkotika, dan non narkotika 

 Anastetika lokal 

 Transmiter perifer, transmisi, agonis & antagonis 

kolinergik 

 Transmisi agonis,dan antagonis adrenergik 

  

Obat-obat jantung Obat-obat untuk kerja fisiologi & kerja 

jantung,gagal jantung kongestif 

(sistem kardiovaskuler) Aritmia dan obat-obatnya 

  

Obat berkhasiat pada 

metabolism 

Hormonal 

 Histamin dan antihistamin 

  

Obat dengan kerja khusus Adsorbensia, adstrigensia, demulsansia 

Obat dengan target organ 

Pernafasan, gastrointestinal, 

uropoetica, lain-lain 

Karminativa dan antasida 

 Obat-obat rumen 

 Emetika dan non-emetika 

 Katartika dan antidiarhae 

 Antibiotika 

 Sulfonamida 

 Antiseptik/desinfektansia 

 Antelmintik 

 Anti ekto parasit dan anti protozoa 

 Diuretika 

 Anti radang (steroid dan non steroid) 

 Anti viral 

 Anti cancer 
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BAB IX KESALAHAN DALAM PENULISAN RESEP 

 

Kesalahan dalam penulisan resep bagi para calon dokter hewan sering terjadi 

dan terdaoat dua jenis kesalah yaitu (1) kesalahan absolut  dan (2) kesalahan 

63elative random.  Pada kesalahan absolut akan menyebabkan kesalahan mutlak 

sehingga harus diperbaiki agar tidak menyebabkan kerugian dari fihak penderita 

maupun pemilik hewan.  Kesalahan relatif bersifat tidak mutlak sehingga masih 

resep masih dapat dipertanggungjawabkan dan umumnya fihak pembuat obat 

ataupun apotik akan mempertanyakan kepada fihak penulis resep mengenai hal-hal 

yang diragukan.  Dibawah ini adalah contoh-contoh kesalahan tersebut;  

Keslahan Absolut: 

1. Salah menghitung dosis obat, kekuatan obat dan jumlah persatuan obat yang 

diminta 

2. Salah memilih bahan aktif obat terkait dengan indikasi penyakit yang akan 

diobati 

3. Salah menuliskan singkatan latin atau mencoba menbuat singkatan latin sendiri 

4. Salah menuliskan petunjuk jenis bentuk sediaan obat yang diminta dalam bahasa 

inggris 

5. Salah menuliskan cara meminta suatu obat dalam bahasa latin atau bahasa 

inggris 

6. Salah menuliskan perintah pembuatan obat atau salah menuliskan satuan obat 

misal gram yang seharusnya g ditulis gr yang artinga grain 

7. Salah menuliskan aturan pakai obat 

8. Salah menerapkan jangka waktu penggunaan obat 
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9. Salah menuliskan nama patent obat yang akan ditebus 

10. Salah menuliskan nama subyek klinik  

11. Salah menuliskan tanggal penulisan resep 

12. Salah memilihkan bahan eksipien obat terutama pada resep jenis magistralis, 

sehingga sukar dibuat sesuai perintah pembuatan yang ditulis pada resep. 

 

Kesalahan Relatif 

1. Lupa menutup antar R/ 

2. Tidak mencantumkan berat badan hewan 

3. Tulisan yang kurang jelas 

4. Obat yang ditulis sudah tidak diizinkan beredar 

5. Obat yang ditulis sudah tidak diproduksi 

6. Bahan aktif yang dituliskan tidak diperjualbelikan  

7. Jumlah persatuan obat yang di minta terlalu banyak atau terlalu sedikit 

 

Kesalahan-kesalahan tersebut setiap tahun tetap diulang-ulang kendati telah 

diingatkan terhadap para calon dokter hewan atau peserta  Program Pendidikan 

Dokter Hewan. (PPDH).   Dalam menyikapi atau menghindari kemunculan 

kesalahan tersebut sebaiknya para peserta PPDH dengan hati-hati mempelajari 

butir-butir kesalahan yang telah dituliskan di atas dan berusaha tidak membuat 

kesalahan yang sama.  Untuk lebih memahami kesalahan-kesalahan yang mungkin 

kelak ditemui maka sebaiknya selalu membiasakan diri dengan tindakan-tindakan : 

(1) selalu melakukan perancangan sebelum melakukan eksekusi, (2) hasil 

perancangan di evaluasi kembali, (3) membuat eksekusi yang lazim dilakukan oleh 
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para pemberi obat, (40 menyimpan kopi hasil eksekusi penulisan resep.  Beberapa 

catatan penting untuk menghindari kesalahan adalah sebagai berikut: 

1. Gunakan kertas resep baku dan jangan menyingkat nama kota tempat penulis 

resep melakukan tindakan. 

2. Gunakan singkatan latin yang baku dan telah diketahui bersama dalam dunia 

kedokteran 

3. Gunakan istilah-istilah asing yang lazim dalam ranah buku-buku 

FARMAKOPE di banyak negara 

4. Selalu membiasakan diri membuat konsep sebelum menuliskan resep 

5. Selalu membiasakan diri mengevaluasi konsep sebelum menuliskan resep 

6. Selalu menyimpan kopi hasil penulisan resep 

7. Selalu mengikuti jenis-jenis obat yang telah dilarang beredar dan atau jenis-

jenis obat paten yang telah beredar di lapangan 

8. Selalu mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai tatacara perolehan 

obat (baik untuk manusia maupun hewan) dari pemerintah setempat 

9. Selalu mengikuti evaluasi internasional mengenai macam-macam obat hewan 

yang beresiko (1) menimbulkan penyakit baru pada manusia yang memakan 

produk hewan pasca pengobatan, (2) menimbulkan persoalan kerusakan 

lingkungan atau habitat hewan pasca pemberian obat hewan, (3) menimbulkan 

kemunculan perilaku aneh pada hewan pasca pemberian obat hewan 

10. Selalu menggunakan tulisan yang mudah di baca dan selalu menghitung ulang 

(a) dosis yang dituliskan, (b) aturan pakai obat, (c) kekuatan obat yang diminta 

(% atau IU dsb), (d) jumlah persatuan obat yang diminta. 

11. Selalu mengingat-ingat singkatan latin dalam menuliskan resep. 
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BAB X FALSAFAH PENILAIAN RESEP 

Prinsip dasar dalam melakukan penilaian resep calaon dokter hewan atau PPDH 

didasarkan pada 4 hal yaitu (1) cepat ditebus, (2) dapat dibuat dan jadi sesuai bentuk 

sediaan lazim bidang Farmasi Veteriner, (3) menyembuhkan, (4) sukses diberikan. 

Disamping keempat prinsip dasar tersebut terdapat 4 (empat) tambahan prinsip 

utama yang selalu menyertai dalam penilaian resep yaitu (1) akuntabel, (2) baku 

atau telah dibakukan, (3) transparan, (4) bersifat edukatif.   

Dengan demikian hal-hal yang selalu dihindari adalah (1)  perilaku saling 

menyalahkan antara siswa dengan para pendidik (2) antar pendidik dalam satu 

cabang ilmu yang diampu, (3) antar pendidik dalam cabang ilmu yang berbeda, (4)  

antar dokter hewan dan atau antar profesi apoteker dan dokter hewan.  Prinsip 

tersebut pada akhirnya mengutamakan (1) kebenaran ilmiah, (2) kepakaran yang 

professional, (3) lebih menghargai pendapat mereka-meraka yang telah 

berpengalaman baik secara teori maupun praktis. Dalam hal melakuan penilaian 

maka selalu bersifat individu artinya kesalahan seseorang belum tentu sama dengan 

orang lain dengan demikian untuk menilai hasil ujian setiap peserta PPDH maka 

dilakukan sangat individual.  Begitu individualnya dalam menilai resep maka para 

peserta PPDH diwajibkan selalu mengetahui kesalahan apa yang telah diperbuat 

sehingga hasil penulisan resep tersebut menghasilkan level penilaian berbeda-beda. 

Dalam melakukan re-evaluasi ulang terhadap kesalahan-kesalahan tersebut maka 

peserta PPDH akan di beri arahan oleh penilai atau pengevaluasi resep para peserta 

PPDH setiap individu peserta.  Dengan demikian hasil resep yang telah ditulis oleh 

peserta tak boleh di bawa pulang atau di dokumentasikan dalam bentuk foto oleh 

peserta tapi boleh dicatat dalam catatan pribadi peserta PPDH. Perilaku larangan 
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tersebut dimaksudkan untuk menciptakan hubungan antara calon dokter hewan 

dengan para pendidik saling ASIH-ASAH dan ASUH.  Dengan demikian akan 

membentuk jati diri para peserta PPDH saling menghormat antar dokter hewan 

sejak dini dan menghindari hal-hal saling menyalahkan.  

Perlu diingat oleh seluruh peserta PPDH bahwa tingkat penilaian yang tinggi 

tidak mencerminkan Ybs, kelak pasti unggul dalam hal penulisan resep, demikian 

pula sebaliknya bahwa nilai yang kurang atau berkali-kali melakukan pelatihan 

penulisan resep bukan berarti Ybs, kurang cakap dalam penulisan resep. Demikian 

pula tidak berarti latihan yang berkali-kali dalam penulisan resep tidak boleh 

diartikan peserta PPDH dimanjakan.  Hal lain yang perlu ditanamkan adalah hindari 

jauh-jauh prinsip  mengejar kelulusan atau predikat nilai, tetapi yang dikejar adalah 

kemampuan atau kesempurnaan merancang penulisan resep di mata para pendidik. 

Sebagai manusia hindari jauh-jauh perilaku saling menghujat halus maupun kasar, 

namun tanamkan perilaku saling mengkoreksi dengan nuansa membangun dan 

ciptakan selalu keteduhan, kenyamanan dan rasa semangat mengejar kompetensi.  

Hindari pula perilaku memberikan imbal balik materi antara peserta PPDH dengan 

pendidik semata-mata untuk mengejar angka-angka kelulusan atau menghindari 

ancaman eliminasi batas waktu studi. Sebagai tambahan tentang falsafah penilaian 

adalah bentuklah diri sediri menjadi insan yang pandai melakukan manajemen 

waktu agar terhindar dari eliminasi batas waktu studi. Sebagai kesimpulan akhir 

adalah makin sering berlatih menulis resep, menjadi makin mendekati 

kesempurnaan merancang permintaan dalam meminta obat atau membuatkan suatu 

obat pada apoteker atau pembuat obat hewan lainnya (termasuk permintaan tentang 

alat kesehatan hewan). 
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BAB XI SISTEM PENILAIAN 

1. Ujian Lisan dan Ujian Tulis 

Sistem penilaian dalam mnengevaluasi hasil belajar berdasarkan dua nilai ujian 

yaitu (a) Nilai Ujian Lisan dan (b) Nilai Ujian Tulis dengan komposisi masing-

masing sebanyak 30 % dan 70 %.  Jumlah total nilai akhir adalah 100  dan nilai 

yang diambil adalah nilai terbaik. Nilai kelulusan adalah  A AB dab B dengan 

kriteria sbb: 

 

                      

 

 

 

 Nilai Ujian Lisan merupakan hasil dari ujian analisis resep yang dilakukan 

hanya satu kali ujian dengan angka maksimum 30, dan akan diulang satu kali bila 

memerlukan ujian ulangan. 

Sedangkan Nilai Ujian Tulis merupakan hasil ujian kumulatif yang dilakukan 

sebanyak 3 (tiga  kali ujian) yaitu  Test I, Test II, Test III , dan hanya diulang satu 

kali bila memerlukan ujian ulangan.  Materi TEST I  s/d TEST III, adalah materi 

yang telah diberikan dengan kriteria nilai ujian kasus adalah sbb: 

TEST JUMLAH 

KASUS 

MINIMAL KASUS YANG 

BENAR 

NILAI  

I 5 3 30 

II 5 2 20 

III 5 2 20 

NILAI TOTAL 70 

 

Nilai Huruf Nilai Angka Status 

A 75-100 Lulus  

AB 70-74,9 Lulus 

B 65-69,9 Lulus 

BC 60-64,9 Mengulang 

C 55-59,9 Mengulang 

D 40-54,9 Mengulang 

E Kurang dari 40 Mengulang 
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Dalam pemecahan satu kasus penyakit dapat lebih dari 1 R/  dalam satu balnko 

kertas resep, dengan catatan tidak membutuhkan blanko kertas resep tambahan. 

Setiap kasus penyakit memiliki nilai 10. Dengan demikian bila dalam satu kasus 

penyakit hanya membutuhkan 1 R/, maka R/ = 10. Bila satu kasus tersebut 

membutuhkan 2 R/ maka nilai 2 R/ itu = 10 (2 x 10 di bagi 2), Bila satu  kasus 

tersebut membutuhkan 3 R/ maka nilai 3 R/ = 10 (3x10 dibagi 3).  Kriterian R/ 

(Resep) yang dapat di nilai adalah resep dengan empat kriteria sebagai berikut: 

1. Resep yang cepat di tebus 

2. Resep yang dapat dibuat dan jadi  

3. Resep yang menyembuhkan 

4. Resep yang sukses diberikan 

Adapun cara penilaian R/ lengkap (Inscripsio, Praescripsio, Subscripsio, Signatura) 

 
       Drh 
       Alamat                                      (1/2) 

                                                        Surabaya, 
 
 
         R/ Dimenhydrinate               50 mg 
               ..................... 
               …..................                     (5) 
               m.f…..................................(2) 
                 S. 3 d.d                            (2) 
 
                                 #                    Paraf 
 
                     Pro   :                                  (1/2) 
                     Milik :                         
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KISI-KISI UJIAN RESEP PPDH 

Tanggal ujian :  

Tempat          :  FKH UNAIR 

Penguji          :  Staf Farmasi Veteriner FKH UNAIR 

Tata cara      :   

Jumlah peserta diperkirakan 100-150 mahasiswa, akan dibagi secara random menjadi 

3 kelompok.  Setiap kelompok akan ditanggungjawabi dan diawasi oleh seorang  

dosen.  

 

JENIS DAN BOBOT NILAI RESEP YANG AKAN DIUJIKAN: 

Menulis resep sebanyak 5 soal yang terdiri dari (a)  resep pemberian oral cair 

(salahsatu diantara BSO solution, syrup, suspensi, saturation dsb), (b) resep 

pemberian oral padat (kapsul, puyer, pulvis dsb), (c) resep obat luar,  ½ padat dan 

padat, (d) resep alat kesehatan atau untuk persediaan dokter hewan praktek. Bobot  

nilai tiap resep 10. 

 

MATERI UJIAN, BOBOT DAN NILAI TOTAL : 

MACAM 

(WAKTU)  

MATERI JUMLAH, JENIS RESEP BOBOT 

 

Test I 

(60 menit) 

- Kasus R/ Sediaan steril Tx-Cairan, 

ALKESWAN, R/ Keperluan praktek 

dokter hewan.  

- R/ Hewan kecil, R/ Pediatric 

- R/ Hewan besar 

- 1 R/ u.p, Sed. Ster.ALKES 

- 1 R/ Cair oral, 

- 2 R/ Padat oral, rute  supo, 

dll 

- 1 R/ ½ padat topikal 

 

    30 

 

 

Test II 

(60 menit) 

 

 

- R/ Hewan unggas, R/ Akuatik 

- R/ Eksotik, R/ Topical treatment 

- 2 R/ Padat topikal, padat 

oral, rute  suppo dsb 

- 2 R/ Cair topikal, oral dan 

rute lain gtt ophth, auric, 

oral, dll 

- 1 R/ padat, ½ padat, cair 

kasus topikal 

 

 

 

20 

 

Test III 

(60 menit) 

 

 

 

- R/ Kasus khusus, R/ kasus geriatric, R/ 

Bunting dan menyusu 

- 2 R/ Padat topikal, padat 

oral, rute  suppo dll 

- 2 R/ Cair topikal, oral dan 

rute lain gtt ophth, auric, 

oral, dll 

- 1 R/ padat, ½ padat, cair 

kasus topikal 

 

 

20 

Bobot total nilai 70 
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Indikator ujian lisan, nilai penguasaan  dan batas  kelulusan ujian lisan serta 

indikator  ujian tullis  serta nilai penguasaan dan batas kelulusan ujian tulis sbb: 

 

Indikator Keberhasilan  Nilai 
penguasaan  

Batas 
kelulusan 

1.1.a  Mampu melafalkan resep, termasuk singkatan 
latin sesuai kaidah-kaidah Ilmu Farmasi-
Veteriner serta dapat menerangkan   masalah 
misused, abused, politness, wisdom, non-
discrimination, dapat dipercaya, responsibility, 
kehati-hatian, coaching mengenai penulisan 
resep   

 
1.2.b  Mampu menganalisis khasiat Rem. Cardinale 

yang dipilih dalam penulisan resep agar aman, 
nyaman:   
- Mengenai O,G,W, Psikotrop, P1-P7 (versi 

DEPKES RI), obat keras, Bebas terbatas 
dan Bebas (versi DJP, DEPTAN RI). 

- Pemilihan Rem. Cardinale. 
- Efikasi,ADME, Interaksi obat-obat, obat-

man.min. 
- Ketepatan pemilihan Vehikulum, Corigen. 
- Precaution mengenai R/ yang diberikan 

(coaching), keamanan (tuto) R/ obat dalam-
obat luar. 

 
1.2.c  Mampu menganalisis ketepatan penetapan dosis 

agar manjur : 
 

- Mengenai obat luar (%), obat dalam (Int. 
Unit). 

- Penghitungan dosis tiap kali, tiap hari, dalam 
campuran minuman, atau dalam campuran 
air untuk disebarkan ke habitat hewan. 

- Perkiraan habisnya obat, Iter & Ne Iter. 
- Dosis terkait berat badan, Luas Permukaan 

Tubuh. 
- Dosis terkait umur penderita 

 
1.2.d  Mampu menerangkan cara-cara pengamanan 

serta tatalaksana untuk obat-obat yang diminta 
untuk  persediaan dokter,  permintaan segera 
atau  diserahkan pada dokternya. 

 
1.2.e  Mampu menjelaskan deskripsi bentuk sediaan obat 

(cair, padat, ½ padat) dan keuntungan serta 
kerugiannya. 

 

 
 

2 
 
 
 

 
 

2 
 

 
2 
 
 

2 
 

2 
 

2 
 
 
 

 
 
 

2 
 

2 
 

 
 

2 
2 
2 
 

2 
 

 
 

 
 

3 
 

 

 
 
 
 
 
 

30% 
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1.2.f  Mampu menjelaskan bahaya residu obat hewan/ 
cemaran metabolit 

 
3 
 

2.1.a  Mampu menuliskan  sediaan steril dan ALKES 
untuk keperluan sendiri,  dan atau diserahkan 
pada dokter, serta untuk kegawatdaruratan yang 
dapat dilayani sesegera mungkin oleh apotik 
maupun  depo obat hewan. 

 

2.2.a  Mampu menuliskan  kasus klinik pediatric, 
geriatric, bunting dan laktasi  sesuai dengan 
prinsip maximum Asclepieades    (cito, tuto 
curare et jucunde) yaitu    (1) tak boleh ditunda, 
keberadaan obat tidak boleh melebihi tujuan 
pengobatan atau dimungkinkan sesingkat 
mungkin,  (2) aman (aman  lingkungan, aman 
terhadap produk olahan asal hewan yang bakal 
dikonsumsi manusia dan  aman bagi penderita),  
(3) manjur  ( tepat obat, tepat BSO, tepat dosis, 
tepat, waktu dan rute pemberian,  tepat 
penderita),    (4) menyenangkan  bagi hewan 
(animal taste) maupun bagi pemberi obat  
sehingga sukses diberikan   

 

2.3.a  Mampu menuliskan  kasus klinik gagal ginjal 
dan hati serta kasus topikal  sesuai dengan 
prinsip maximum Asclepieades (cito, tuto curare 
et jucunde),  yaitu  (1) tak boleh ditunda, 
penggunaan sesuai tujuan pengobatan dan 
sesingkat mungkin (2)  aman (aman terhadap 
lingkungan, aman terhadap produk olahan asal 
hewan yang bakal dikonsumsi manusia, aman 
terhadap penderita) dan (3) manjur (tepat obat, 
tepat BSO, tepat dosis, tepat, waktu dan rute 
pemberian,  tepat penderita) dan  (4) 
menyenangkan bagi hewan (animal taste) 
maupun pemberi obat  dan sukses diberikan   

 

2.4.a  Mampu menuliskan  kasus pada hewan besar  
sesuai dengan prinsip maximum Asclepieades 
(cito, tuto curare et jucunde),  yaitu  (1) tak boleh 
ditunda, penggunaan sesuai tujuan pengobatan 
dan sesingkat mungkin (2)  aman (aman 
terhadap lingkungan, aman terhadap produk 
olahan asal hewan yang bakal dikonsumsi 
manusia, aman terhadap penderita) dan (3) 
manjur (tepat obat, tepat BSO, tepat dosis, tepat, 
waktu dan rute pemberian,  tepat penderita) dan  
(4) menyenangkan bagi hewan (animal taste) 
maupun bagi pemberi obat  sehingga sukses 
diberikan   

 

 
 

10 
 
 
 
 
 

 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70% 
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2.5.a  Mampu menuliskan  kasus pada hewan kecil  
sesuai dengan prinsip maximum Asclepieades 
(cito, tuto curare et jucunde),  yaitu  (1) tak boleh 
ditunda,  penggunaan sesuai tujuan pengobatan 
dan sesingkat mungkin (2)  aman (aman 
terhadap lingkungan, aman terhadap produk 
olahan asal hewan yang bakal dikonsumsi 
manusia, aman terhadap penderita) dan (3) 
manjur (tepat obat, tepat BSO, tepat dosis, tepat, 
waktu dan rute pemberian,  tepat penderita) dan  
(4) menyenangkan bagi hewan (animal taste) 
maupun bagi pemberi obat  sehingga sukses 
diberikan   

 

2.6.a  Mampu menuliskan  kasus hewan eksotik dan 
liar serta unggas  sesuai dengan prinsip 
maximum Asclepieades (cito, tuto curare et 
jucunde),  yaitu  (1) tak boleh ditunda, 
penggunaan sesuai tujuan pengobatan dan 
sesingkat mungkin (2)  aman (aman terhadap 
lingkungan, aman terhadap produk olahan asal 
hewan yang bakal dikonsumsi manusia, aman 
terhadap penderita) dan (3) manjur (tepat obat, 
tepat BSO, tepat dosis, tepat, waktu dan rute 
pemberian,  tepat penderita) dan  (4) 
menyenangkan bagi hewan (animal taste) 
maupun bagi pemberi obat  sehingga sukses 
diberikan   

 

2.7.a  Mampu menuliskan  kasus hewan eksotik dan 
liar serta unggas  sesuai dengan prinsip 
maximum Asclepieades (cito, tuto curare et 
jucunde),  yaitu  (1) tak boleh ditunda, 
penggunaan sesuai tujuan pengobatan dan 
sesingkat mungkin (2)  aman (aman terhadap 
lingkungan, aman terhadap produk olahan asal 
hewan yang bakal dikonsumsi manusia, aman 
terhadap penderita) dan (3) manjur (tepat obat, 
tepat BSO, tepat dosis, tepat, waktu dan rute 
pemberian,  tepat penderita) dan  (4) 
menyenangkan bagi hewan (animal taste) 
maupun bagi pemberi obat  sehingga sukses 
diberikan   

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
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KISI-KISI Ujian Lisan 

 

Materi Ujian 
 

Nilai 
penguasaan  

Nilai 
kelulusan 

1.1.a  Mampu melafalkan resep, termasuk singkatan latin 
sesuai kaidah-kaidah Ilmu Farmasi-Veteriner serta 
dapat menerangkan   masalah misused, abused, 
politness, wisdom, non-discrimination, dapat dipercaya, 
responsibility, kehati-hatian, coaching mengenai 
penulisan resep   

 
1.2.b  Mampu menganalisis khasiat Rem. Cardinale yang dipilih 

dalam penulisan resep agar aman, nyaman:   
- Mengenai O,G,W, Psikotrop, P1-P7 (versi DEPKES 

RI), obat keras, Bebas terbatas dan Bebas (versi 
DJP, DEPTAN RI). 

- Pemilihan Rem. Cardinale. 
- Efikasi,ADME, Interaksi obat-obat, obat-man.min. 
- Ketepatan pemilihan Vehikulum, Corigen. 
- Precaution mengenai R/ yang diberikan (coaching), 

keamanan (tuto) R/ obat dalam-obat luar. 
 
1.2.c  Mampu menganalisis  penetapan dosis agar manjur : 
 

- Mengenai obat luar (%), obat dalam (Int. Unit). 
- Penghitungan dosis tiap kali, tiap hari, dalam 

campuran minuman, atau dalam campuran air 
untuk disebarkan ke habitat hewan. 

- Perkiraan habisnya obat, Iter & Ne Iter. 
- Dosis terkait berat badan, Luas Permukaan Tubuh. 
- Dosis terkait umur penderita 

 
1.2.d  Mampu menerangkan cara-cara pengamanan serta 

tatalaksana untuk obat-obat yang diminta untuk  
persediaan dokter,  permintaan segera atau  diserahkan 
pada dokternya. 

 
1.2.e  Mampu menjelaskan deskripsi bentuk sediaan obat (cair, 

padat, ½ padat) dan keuntungan serta kerugiannya. 
 
1.2.f  Mampu menjelaskan bahaya residu obat hewan/ cemaran 

metabolit 

 
 

2 
 
 
 

 
 

2 
 

 
2 
 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
2 
 

 
 

2 
2 
2 
 

2 
 

 
 

3 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Total Nilai : 

Tanggal, Paraf penguji : 

Nama & No. Mhs : 

No. Presensi :                  Gelombang : 

KISI-KISI UJIAN LISAN 

PPDH Angkatan :  

Catatan : Batas kelulusan 50 % 
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2. Ujian Perbaikan 

Ujian perbaikan dibatasi hingga 1 kali, namun untuk melakukan ujian perbaikan 

harus dilakukan pelatihan menulis resep terlebih dahulu dengan jumlah yang tak 

terbatas.  Ujian perbaikan dilakukan bila memerlukan pencapaian nilai keseluruhan 

(Nilai Ujian Lisan dan Nilai ujian Teori) antara  65-69,9 atau nilai B. Waktu ujian 

perbaikan dapat dikompromikan dengan PJMA dan dapat mengambil waktu diluar 

jadual resmi Terapetik Veteriner.  

Ujian perbaikan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menghubungi 

Penanggung Jawab Mata Ajar (PJMA) dan selanjutnya akan dikoordinasikan siapa-

siapa yang kelak akan membimbing para peserta PPDH agar diarahkan hingga batas 

penilaian kelulusan. Adapaun alokasi waktu dan tatacara ujian perbaikan di 

serahkan ke para pengelola ujian perbaikan masing-masing dengan target capaian 

hingga batas nilai B. 

 

3. Ujian Susulan 

Ujian susulan hanya dapat dilakukan bila para peserta didik tidak bisa 

memenuhi waktu ujian resmi karena sesuatu hal yang dibuktikan dengan dokumen 

resmi.  Selanjutnya ujian susulan dapat dilakukan atas arahan dari PJMA dengan 

menggunakan kriteria-kriteria lazim umumnya ujian Terapetik Veteriner. Adapun 

fihak penguji ditunjuk oleh PJMA dan atau PJMA sendiri dengan segala hak 

melekat pada penilai penguji.  Selanjutnya hasil ujian susulan di serahkan ke PJMA 

selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian susulan dilakukan. Adapun materi ujian 

susulan sama dengan materi ujian lazim umumnya Terapetik Veteriner, dengan 

perolehan angka dan batas kelulusan sama dengan ujian lazim Terapetik Veteriner.  
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BAB XII STRATEGI BELAJAR 

1. Eksplorasi Muatan Materi 

Dalam mempelajari materi Terapetik Veteriner yang diberikan hanya 100 menit 

selama 8 kali, maka sangat dirasakan cukup singkat dan sangat kurang memadai 

untuk mengeskplorasi semua ilmu yang kelak bakal dilatihkan dalam penulisan 

resep. Strategi yang paling jitu sebelum dilakukan kegiatan atau Proses Belajar 

Mengajar (PBM), maka ada baiknya para siswa PPDH mengespklorasi muatan 

materi dengan merujuk ke sumber-sumber rujukan masa kini.  Sumber-sumber 

rujukan dapat di cari melalui e-book atau sumber-sumber di perpustakaan di 

lingkungan Universitas Airlangga atau di Universitas lainnya. Bentuk eksplorasi 

lebih lanjut adalah mengelaborasi Peta konsep Terapetik Veteriner serta 

mengelaborasi semua GBBP dan SAP yang kelak akan diberikan.  Selanjutnya 

dilakukan verifikasi saat PBM perlangsung.  Sebagai aplikasi akhir adalah tatacara 

penulisan resep yang akan dilatihkan sesuai topik masing-masing dengan merujuk 

sumber acuan dosis lazim nasional yang telah disepakati secara nasional.   

Dalam melakukan verifikasi materi harus dilakukan sesuai temuan emprik dan 

di terapkan dalam bentuk latihan menulis resep meskipun menggunakan kasus-

kasus fiktif. Dalam aplikasi penulisan resep itulah para peserta PPDH harus 

memiliki sikap sebagai berikut : 

1. Kritis, yaitu selalu menganggapi dan mengungkapkan rasa kegundahannya 

seperti apa yang difikirkan para peserta PPDH seandainya berlawanan dengan 

isi hatinya 
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2. Haus akan bertanya,  yaitu para peserta PPDH selalu bersikap “why…” dan 

“how….”, dengan demikian akan menghasilkan uraian konsep solusi dari 

para pendidik / dosen pengampu 

3. Cepat tanggap, yaitu para peserta PPDH harus selalu cepat mengerti di saat 

pendidik atau dosen pengampu telah memberikan arahan konsep solusi dalam 

bentuk jawaban menulis resep.  Cepat tanggap juga selalu dibutuhkan dalam 

kaitnaya PBM untuk mengejar sempitnya waktu yang diberikan (hanya 100 

menit dan 8 kal pertemuan) 

4. Tidak cepat puas, yaitu peserta didik dapat berkonsultasi diluar jam formal ke 

para pendidik dengan terlebih dahulu meminta izin ke PJMA terapetik 

veteriner. 

5. Memanfaatkan waktu se-maksimal mungkin, yaitu selama PBM berlansung 

hendaknya para PPDH tidak dibatasi dengan sarana dan prasarana yang 

tersedia.  Dengan demikian para peserta PPDH dapat mengikuti PBM sesuai 

kebutuhan dan waktu formil dengan memanfaatkan se-maksimum mungkin 

sarana yang tersedia. 

 

2.  Membentuk Kemunitas Cinta Terapetik Veteriner 

Peserta didik PPDH dapat membentuk komunitas dan atau kelompok belajar 

mandiri antara para peserta dan melakukan pelatihan-pelatihan menulis resep secara 

mandiri.  Selanjutnya hasil kajian komunitas mandiri dapat dikunsulkan ke para 

pendidik atau penilai resep.  Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan bila 

menghendaki kemunculan komunitas tersebut, dapat di konsultasikan ke PJMA 

Terapetik Veteriner.  Selanjutnya PJMA Terapetik Veteriner akan berkonsultasi ke 
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pimpinan Fakultas untuk mewujudkan keinginan para peserta komunitas.  

Seandainya kegiatan komunitas tersebut pada akhirnya mengambil waktu-waktu 

diluar waktu resmi pegawai Universitas Airlangga, maka PJMA akan berkonsultasi 

dengan Organisasi Non Teritorial (ONT) di bawah PB PDHI yang dapat 

mengakomodir keinginan komunitas. Diantara banyak ONT yang dimaksud adalah 

Asosiasi Farmakologi dan Farmasi Veteriner Indonesia (AFFAVETI) di situs 

www.affaveti.org dengan komisariat dimasing-masing wilayah di seluruh Indonesia. 

 

3.   Pelatihan di Bawah Pengasuhan Ahli Pengobatan non Dokter Hewan 

Para peserta PPDH dapat pula melakukan pelatihan mandiri di bawah 

pengasuhan ahli pengobatan non-dokter hewan, selanjutnya hasil-hasil pelatihan 

dilakukan konsultasi dengan para pendidik Terapetik Veteriner.  Ahli pengobatan 

yang dimaksudkan adalah dokter manusia, dokter gigi dan para Apoteker.  Dalam 

pelatihan tersebut para peserta didik juga dimungkinkan untuk menambah wawasan 

mengenai obat-obatan secara cepat.  Dengan demikian akan memudahkan para 

peserta didik untuk memilih bahan aktif obat dikaitkan dengan indikasi penyakit 

yang akan diobati.  Namun demikian terdapat catatan khusus yaitu seluruh kajian 

yang di berikan ahli pengobat non-dokter hewan harus dikonsultasikan kepada 

dokter hewan pendidik.  Hal tersebut disyaratkan karena ahli pengobat tersebut 

bukanlah berprofesi sebagai dokter hewan. Tetapi semua tindakan itu pada dasarnya 

adalah untuk mempercepat para peserta PPDH di bidang Terapetik Veteriner agar 

mendapatkan suasana PBM sepanjang waktu sesuai dengan kaidah Terapetik 

Veteriner. 
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JADUAL PPDH TERAPETIK VETERINER GEL XXIV 

Tanggal  Materi Dosen 

 

23 Feb 2015 

 

Pengantar, pengarahan 

R/ Sediaan steril – Tx elektrolit 

R/ Alkeswan 

 

LZ 

24  Feb 2015 R/ Px khusus  

25  Feb 2015 R/ Laktasi, Bunting         LZ    

26  Feb 2015 R/ Geriatrik,  

TEST I 

LZ 

27 Feb 2015 R/ Topical Tx RH 

2  Maret 2015 R/ Hewan liar,  

TEST II 

LL 

3  Maret 2015 R/ Hewan Kecil,  RH 

R/ Hewan Besar  LL 

4  Maret 2015 R/ Unggas RH 

R/  Akuatik  LL 

5 Maret 2015 R/ Hewan Belum Lepas Susu LZ 

6 Maret 2015 Ujian Lisan
*
, Test III TIM 

 

Keterangan : 

Ujian lisan akan diatur tersendiri di luar jadual yang ada 

 

LZ : Prof. Dr. Mochamad Lazuardi, drh., MSi 

RH : Dr. Rahmi sugihartuti, drh., M.Kes 

LL : Dr. Lilik Maslachah, drh., M.Kes 
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