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Tantangan Lulusan Apoteker Makin Kompleks

YVESTA PUTU AYU/HARIAN BERNAS

PELUNCURKAN PSPA-Rektor U M Y, Gunawan Budiyanto memukul gong menandai peluncuran 
secara resmi PSPA UMY di kampus setempat, Senin (6/2).

JO G JA , B ERN AS-Tan- 
tangan untuk menjadi apoteker 
semakin kompleks pada saat 
ini. Mereka harus mampu mem
berikan pelayanan kefarmasian 
secara komprehensif.

“A poteker juga  dituntut 
untuk menjadi seorang manajer 
atau leadcr dalam dunia kerja di 
bidang farmasi. Maka apoteker 
harus dapat menjadi mitra kerja 
dokter dalam melayani pasien,” 
ungkap Ardi Pramono, Dekan 
Fakultas Kedokteran dan Ilmu 
Kesehatan (FK1K) UMY di 
kampus setempat, Senin (6/2).

M enurut Ardi, apoteker 
harus m emiliki kom petensi 
dalam bidang kerjanya. Den
gan demikian mereka dapat 
menerangkan resep obat yang 
diberikan oleh dokter terlalu 
banyak jenisnya atau terlalu 
besar dosisnya, dan efek samp
ing pada obat sendiri.

Mereka juga perlu men
guasai berbagai disiplin ilmu 
farmasi karena luasnya caku
pan sediaan farmasi. Apalagi 
saat ini pasar program Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) juga 
semakin besar.

“Pasar B J S diharapkan men
jadi peluang agar j asa kefarma

sian memiliki arti penting bagi 
program itu,” ungkapnya.

Sementara Kepala Program 
Studi Profesi Apoteker (PSPA) 
UMY, Nurul Maziyyah men
gungkapkan kampus itu bersiap 
menghasilkan apoteker yang 
unggul dan Islami, kompeten, 
serta berwawasan global. Maha- 
siswajuga akan dibekali dengan 
beragam kegiatan praktik untuk 
menunjang lulusan yang berpen
galaman.

Mereka menempuh studi 
selam a satu tahun, dengan 
praktik kerja di salah satu dari 
empat instansi. Sistem studi 
selama satu tahun tersebut akan 
diisi dengan kuliah berbasis 
pada sistem blok, seperti pada 
prodi SI Farmasi dan Fakultas 
Kedokteran kebanyakan.

“Mahasiswa akan mengam
bil total 6 blok, kemudian di
lanjutkan dengan Praktik Kerja 
Profesi Apoteker di Puskesmas, 
Apotek, dan di Rumah Sakit atau 
Industri. Dan saat ini mahasiswa 
P SPA angkatan pertama berjum
lah 41 mahasiswa, dari alumni 
UMY dan ada yang dari luar 
UMY,” jelasnya.

Nurul menyebutkan, dalam 
sistem pembelajaran blok, keg

iatan pembelajaran PSPA UMY 
terdiri dari kuliah klasikal oleh 
dosen internal maupun praktisi 
apoteker. Kuliah yang diberikan 
bertujuan untuk memberikan 
wawasan lebih mendalam men
genai berbagai ilmu dan keter
ampilan yang diperlukan dalam 
pekerjaan kefarmasian.

Praktikum  keteram pilan 
(skills lab) disebutkan Nurul 
juga sangat bermanfaat untuk 
melatih keterampilan maha
siswa seperti psikomotor, pe
nyelesaian masalah dan komu
nikasi. Dalam pembelajaran juga 
terdapat tutorial berupa diskusi 
kelompok kecil sesuai skenario

permasalahan yang ada.
“Kami memfasilitasi ma

hasiswa PSPA dalam berlatih 
melakukan kolaborasi dengan 
mahasiswa tenaga kesehatan 
lain. Tujuannya untuk meny
elesaikan permasalahan pasien 
secara riil maupun dengan 
simulasi,” paparnya, (ptu)


