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UMYBuka
BANTUL, BERNAS- Fa

kultas Kedokteran dan Ilmu 
Kesehatan Universitas Muham
madiyah Yogyakarta ( FKIK 
UMY ) siap membuka Program 
Studi Profesi Apoteker (PSPA) 
tahun 2017. Menurut salah satu 
tim persiapan pendirian Prodi 
Profesi Apoteker, Indriastuti 
Cahyaningsih, M.Sc., Apt saat 
ditemui di ruang dosen Farmasi 
UMY, Rabu (28/12), Indri men
gatakan bahwa alasan dibukany a 
prodi profesi baru tersebut di- 
antaranya adalah bahwa saat 
ini di Indonesia perbandingan 
jumlah prodi S1Farmasi dengan 
prodi Profesi Apoteker belum 
seimbang

Dengan pembukaan pro
gram studi ini, diharapkan dapat 
menjadi tempat para sarjana 
farmasi untuk melanjutkan ke 
jenjang profesi sehingga dapat 
siap kerja.

“Pada kenyataannya di In
donesia perbandingan jumlah 
prodi SI Farmasi dengan prodi 
Profesi Apoteker sangat tidak 
berimbang. Menurut data per
bandingan, program SI Farmasi
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Prodi Profesi Apoteker
beijumlah sekitar 140an semen
tara Profesi Apoteker sendiri 
masih berjumlah 35. Melihat 
data tersebut maka diperlukan 
keberlanjutan dari program Sar- 
jana Farmasi. Profesi Apoteker 
juga sebagai bekal untuk praktik 
j ika telah mendapatkan sertifikat
kompetensi dan gelar apoteker,”

jelas Indri.
Menurutnya, persiapan Pro

di Profesi Apoteker telah di
lakukan selama 2 tahun tersebut 
dirancang untuk menerima 
sekitar 50 mahasiswa untuk 
penerimaan periode pertama 
ini dan akan dibuka pendaftaran 
setiap semester.

“Insya Allah kami akan 
membuka pendaftaran setahun 
dua kali melalui program Pen- 
maru (penerimaan mahasiswa 
baru, red).- Penerimaan maha
siswa ini diperuntukkan untuk 
alumni maupun non alumni 
UMY. Untuk pendaftarannya 
sudah dibuka mulai minggu de
pan dan tes masuk dalam bentuk 
tes ujian tertulis dan dilanjutkan 
wawancara,” paparnya.

Peresmian prodi Profesi

Apoteker sendiri akan dilak
sanakan pada 6 Februari 2017 
mendatang.

“Sebagai persiapan untuk 
praktik kerja profesi kami telah 
melakukan kerjasama dengan 
apotek, rumah sakit, industri, 
serta beberapa puskesmas. Se
lain itu kami juga berkeinginan 
untuk melakukan program inter
nasionalisasi sebagaimana yang 
telah dilakukan di program SI, 
baik dalam bentuk keijasama 
penelitian maupun praktik /ma
gang bagi mahasiswa maupun 
dosen,” ujarnya.

Sesuai dengan tujuan di- 
bukanya Prodi Profesi Apo
teker untuk m enghasilkan 
Apoteker yang unggul dalam 
pelayanan kefarmasian, Indri 
berharap lulusan Apoteker 
ini mampu berkompetisi di 
dunia kerja.

“Kami berharap prodi Pro
fesi Apoteker dapat menjadi 
salah satu prodi berkualitas 
yang mampu meluluskan apo
teker yang kompeten dan kaya
dengannilai-nilailslami, harap
Indri. (*) ____


