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Pusat Studi Obat Berbasis Bahan Alam (PSOBBA) merupakan bagian dari LPPM 
Universitas Lambung Mangkurat yang bergerak dibidang pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk ekplorasi, aplikasi dan implementasi dibidang 
obat berbasis bahan alam dalam pelayanan kesehatan. PSOBBA memberikan layanan dalam 
bentuk penelitian, workshop, maupun Layanan Kepada Masyarakat. Tujuan untuk 
mengekplorasi potensi, aplikasi dan implementasi obat berbasis bahan alam di Kalimantan 
Selatan sehingga akan memberikan kontibusi postif terhadap alternatif pengobatan berbasis 
bahan alam. Implementasi kegiatan  diharapkan dapat  mendayagunakan sumber hayati dalam 
pengembangan bahan alam sebagai obat, sehingga meningkatkan mutu penelitian dan 
pendidikan, meningkatkan jumlah dan mutu penelitian serta publikasi obat bahan alam, serta 
meningkatkan keterpaduan penelitian obat bahan alam sehingga dapat menghasilkan obat yang 
efektif, standar, aman, dengan formulasi yang rasional. 

Saat pandemik seperti sekarang masih cukup sulit untuk melakukan kegiatan yang 

optimal, terutama membangun Kerjasama dengan instansi dan mengumpulkan banyak orang 

secara langsung. Oleh karena itu kami dari PSOBBA Menyusun kegiatan yang memungkinkan 

dapat dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut. 

No 2020 2021 

1 Penelitian, dengan target 1 judul 
penelitian dari tumbuhan lokal 
kalimantan 

Penelitian, dengan target 1 judul penelitian 
dari tumbuhan lokal kalimantan 

2 Dokumentasi dan publikasi, yaitu 
melalui pengembangan referensi di 
bidang obat bahan alam dengan 
penerbitan bahan publikasi berupa 
jurnal, laporan penelitian, dan jenis 
lainnya serta sistem informasi di bidang 
obat bahan alam 

Dokumentasi dan publikasi, yaitu melalui 
pengembangan referensi di bidang obat 
bahan alam dengan penerbitan bahan 
publikasi berupa jurnal, laporan penelitian, 
dan jenis lainnya serta sistem informasi di 
bidang obat bahan alam 

3 Pengabdian pada masyarakat 
Aktif yaitu berperan serta dalam 
pemberdayaan masyarakat, khususnya 
di daerah Kalimantan melalui penerapan 
informasi obat bahan alam untuk 
meningkatkan kualitas hidup dan 
memberikan kemanfaatan secara nyata 

Pengabdian pada masyarakat 
Aktif yaitu berperan serta dalam 
pemberdayaan masyarakat, khususnya di 
daerah Kalimantan melalui penerapan 
informasi obat bahan alam untuk 
meningkatkan kualitas hidup dan 
memberikan kemanfaatan secara nyata 



melalui penyebaran informasi melalui 
webinar. 

melalui penyebaran informasi melalui 
webinar. 

4 Mengembangkan website melalui 
penambahan dokumen (inventarisasi) 
tumbuhan yang berpotensi sebagai obat 
di masa yang akan datang 

Melaksanakan pelatihan/workshop 
pengembangan obat bahan alam 
“Standardisasi Bahan Baku Obat Bahan 
Alam” bekerja sama dengan laboratorium 
Program studi Farmasi 

5  Meningkatkan Kerjasama dengan istansi 
yang relevan “UMKM” Kota Banjarbaru 
terkait pemanfaatan Obat bahan alam 
sebagai usaha yang potensial dimasa yang 
akan datang 

6  Mengembangkan website melalui 
penambahan dokumen (inventarisasi) 
tumbuhan yang berpotensi sebagai obat di 
masa yang akan datang 

 

Program kerja tahun 2021 diasumsikan apabila keadaan pandemik covid-19 sudah 

usai sehingga dapat melaksanakan kegiatan secara normal (ofline) dengan pembiayaan yang 

cukup. Demikian perencanaan kegiatan PSOBBA tahun pelaksanaan 2020 dan 2021 dan masih 

dimungkinkan untuk kegiatan insidentil lainnya. 
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