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Tantangan A p o teker 
Sem akin Kom pleks
Y O G Y A K A R T A  -T an tangan  profesi 

apoteker saat ini semakin kompleks. Tak 
hanya m am pu m em berikan pelayanan 

kefarmasian secara kom prehensif, apoteker 

juga harus m am pu  menjadi seorang leader 
dalam dunia kerja bidang farmasi.

“Untukitu, program studiprofesi 
apoteker (PSPA) UMYharus da
pat menghasilkan apoteker yang 
unggul dan Islami. Dalam bidang 
pelayanan, apoteker juga harus 
bisa menjadi mitra dokter. Apo
teker harus bisa menerangkan 
fungsi obat, cara pemakaian 
obat, efek samping obat serta 
membantu menjaga peresepan 
yang rasional,” kata Dekan Fa
kultas Kedokteran dan Ilmu Ke
sehatan dr Ardi Pramono SpAn

MP dalam hunching PSPAUMY 
di kampus setempat, kemarin.

Ardi mengatakan, tugas 
sebagai pemimpinjugamenjadi 
beban apoteker pada masa kini 
karena harus mampu memim
pin sebuah apotek, industri 
fa^nasi ataupun instalasi far
masi rumah sakit beserta sum
ber daya yang terlibat di dalam
nya. “Semoga dengan berdiri
nya PSPA ini, UMY bisa 
menyumbang lebih banyak

apoteker andal untuk melayani 
masyarakat,” kata Ardi.

Rektor UMY Dr Ir Gunawan 
Budiyanto MP berharap PSPA 
bisa menjadi program profesi 
yang bisa diandalkan UMY. 
“Apoteker di masa kini harus 
mampumenjawab secara positif 
tantangan dan persoalan dunia 
kefarmasian skala nasional 
maupun internasional. Semoga 
para lulusan PSPA UMY dapat 
berperan aktif dalam pengem
bangan pekerjaan kefarmasian 
serta berwawasan luas dengan 
tetap menjunjung nilai-nilai ke- 
Islaman untuk kemaslahatan 
umat,” kata Gunawan.

Kepala Program Studi (Kap- 
rodi) Profesi Apoteker Nurul 
Maziyyah MSc Apt menjelas
kan, para mahasiswa PSPA

UMY akan menempuh studi se= 
lama satu tahun atau dua se
mester, dengan praktik kerja di 
salah satu dari empat instansi.

“Sistem studi selama satu 
tahun tersebutakandiisidengan 
kuliahberbasispadasistemblok, 
seperti pada prodi S-l Farmasi 
dan Fakultas Kedokteran keba
nyakan. Mahasiswa akan meng- 
ambiltotalenamblok,kemudian 
dilanjutkan dengan praktik 
kerja profesi apoteker di puskes
mas, apotek, di rumah sakit atau 
Industri,”kataNurul.

Nurul menjelaskan, dalam 
sistem pembelajaran blok, 
kegiatan pembelajaran PSPA 
UMY terdiri dari kuliah klasikal 
oleh dosen internal maupun 
praktisi apoteker.
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