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Sambutan Ketua Panitia 

Dies Natalis XXVI Fakultas Farmasi USD 

 

Yang terhormat Ketua Yayasan Sanata Dharma  

Yang terhormat Rektor dan segenap Wakil Rektor Universitas Sanata 

Dharma 

Yang terhormat Ketua, Sekretaris, dan seluruh Anggota Senat Fakultas 

Farmasi Universitas Sanata Dharma 

Yang terhormat Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Farmasi Universitas 

Sanata Dharma 

Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua Program Studi, Kepala 

Laboratorium, Kepala Pusat, dan Kepala Tata Usaha di lingkungan 

Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma 

Yang saya hormati segenap Dosen dan Karyawan di lingkungan 

Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma 

Yang saya hormati Bapak/Ibu Ketua dan Pengurus Pofasadha dan 

Palfasadha 

Yang kami banggakan para Mahasiswa dan seluruh anggota Sivitas 

Akademika di lingkungan Fakultas Farmasi Univesitas Sanata Dharma 

yang tidak mungkin dapat kami sebutkan satu persatu 

Serta segenap tamu undangan yang kami muliakan 

 

Salam sejahtera! 

Pada hari yang berbahagia ini marilah kita haturkan puji dan syukur ke 

hadirat Tuhan Yang Mahakuasa atas segala karunia-Nya yang luar biasa 

sehingga kita boleh merayakan hari ulang tahun ke-26 Fakultas Farmasi 

Universitas Sanata Dharma. Begitu banyak hal serta proses yang telah 

dilalui Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma sejak berdirinya 

pada 14 Juni 1995 hingga saat ini.  
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Masa pandemi COVID-19 ini membawa kekhawatiran bagi kita semua. 

Segala aktivitas kita terhambat dengan adanya pandemi ini, baik dosen, 

karyawan, dan mahasiswa di Universitas Sanata Dharma. Hal ini tidak 

lantas kita berdiam diri dan menyerah. Mari bersama-sama melakukan 

hal terbaik dalam usahan dan doa. Tema Dies kali ini mengusung tema 

Bersama Jalani Era Normal Baru Tuk Raih Tujuan. Bersama-sama 

disini berarti kompak untuk menjalani hidup dan pekerjaan seuai dengan 

pedoman baru. Dengan mengadaptasi kehidupan “Normal Baru”, 

harapannya kita bisa menghindari terinfeksi COVID-19 dan 

mempercepat “lenyapnya” COVID-19 dari dunia. Raih tujuan berarti 

apapun rintangan yang menghalangi kita bersama-sama tetap pada 

tujuan semula, jangan sampai rintangan COVID-19 menghalani tujuan 

kita. Untuk itu mari kita bersama-sama, bahu membahu, dan kompak 

untuk hidup di era normal baru dan tetap bersemangat untuk meraih 

tujuan, bekerja, dan belajar. Penelitian, pengabdian masyarakat, serta 

pengajaran yang merupakan Tri Dharma Perguruan Tinggi semakin 

gencar dihidupi.  

 

Kami ucapkan terima kasih kepada Romo Albertus Bagus Laksana, SJ 

S.S., Ph.D., atas persembahan misa dalam rangka Dies Natalis XXVI 

Fakultas Farmasi USD. Semoga melalui misa tersebut kita tidak sekedar 

larut dalam kegembiraan suasana ulang tahun namun lebih dari itu kita 

dapat memaknai bertambahnya usia dari sisi rohani. Teriring doa supaya 

Romo selalu beroleh berkat dari Tuhan Yang Mahakuasa dalam 

menjalankan karya pelayanan dan tugas-tugas yang baru. Terima kasih 

kami sampaikan kepada apt. Maywan Hariono, Ph.D. atas kesediaan 

memaparkan Orasi Dies Natalis dengan judul “Tantangan Riset di Era 

Normal Baru: Penemuan Antikanker dan Antivirus Covid-19”. Terima 

kasih atas kehadiran Romo, Bapak, Ibu dan para mahasiswa sekalian 

dalam acara Dies Natalis XXVI Fakultas Farmasi USD baik yang hadir 
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di sini maupun secara online. Tidak lupa juga kami ucapkan terima 

kasih kepada segenap Panitia Dies Natalis XXVI Fakultas Farmasi USD 

atas jerih payah dan usahanya sehingga kami dapat berdiri di sini dalam 

mengawal momen yang sungguh membahagiakan ini. Akhir kata, 

selamat mengikuti rangkaian acara Puncak Dies Natalis XXVI Fakultas 

Farmasi USD. 

 

Yogyakarta, 14 Juni 2021 

Ketua Panitia Dies XXVI 

Fakultas Farmasi USD 

apt. Christianus Heru Setiawan, M.Sc. 
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Sambutan Rektor USD 

Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada seluruh 

keluarga besar Fakultas Farmasi yang hari ini merayakan 

dies natalis  ke-26. Semoga dengan perayaan  ini, 

Fakultas Farmasi memperoleh momentum bermakna 

untuk menegaskan peran, jati diri, serta sumbangan 

pengetahuan demi terwujudnya masyarakat yang semakin sehat dan 

bermartabat. Saya juga mengajak segenap anggota keluarga besar 

Fakultas Farmasi untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang telah 

memberkati usaha-usaha tulus kita memberikan layanan pendidikan 

serta mencapai prestasi tinggi di berbagai bidang baik di lingkup 

nasional maupun internasional. Semoga Fakultas Farmasi terus dapat 

berkontribusi sehingga bisa terus menjadi acuan dalam membangun 

reputasi Universitas Sanata Dharma.  

Dies natalis Fakultas Farmasi ke-26 masih berlangsung di tengah 

pandemi Covid-19 yang telah memicu berbagai persoalan, 

ketidakpastian, serta banyak perubahan di berbagai bidang yang 

sebelumnya tak terbayangkan. Pandemi yang telah berlangsung lebih 

dari satu tahun ini sungguh luar biasa dampaknya. Globalisasi 

kehidupan yang demikian masif telah menjadi salah satu faktor penting 

sulitnya mengatasi pandemi meskipun juga menopang kerjasama lintas 

batas dalam pengatasan pandemi. Dampak itu bukan hanya menyangkut 

bidang kesehatan dan ekonomi tetapi sudah mengharu-biru pula 

berbagai persoalan mental dan spiritual manusia seantero jagad. 

Sebagai entitas akademik, Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma 

sudah saatnya untuk ambil bagian secara signifikan dalam pergulatan 

peradaban yang kompleks ini. Secara khusus Fakultas Farmasi 

mempunyai potensi yang sangat relevan dalam penanganan masalah 
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pandemi ini karena salah satu solusinya adalah mengembangkan pola 

hidup yang dapat menghambat penyebaran virus corona penyebab 

Covid-19 serta menemukan berbagai pendekatan pengembangan vaksin 

yang baik.  

Selain dampak yang ditimbulkan di atas, pandemi ini juga telah 

mendorong kita semua untuk memikirkan cara hidup baru. Meskipun 

program vaksinasi telah berlangsung dengan baik tetapi akan 

membutuhkan waktu yang lama dan masih memuat ketidakpastian 

yakni apakah imunitas masyarakat dapat segera terbangun dan kita 

dapat kembali menikmati berbagai bentuk kegiatan yang terlarang 

selama pandemi. 

Oleh karena itu sangatlah tepat bila dalam dies kali ini, Fakultas 

Farmasi mengambil tema “Bersama Jalani Era Normal Baru Tuk Raih 

Tujuan”. Dengan tema ini, saya membayangkan berkembangnya 

perhatian, pendidikan, dan kajian ilmiah pada tahun-tahun mendatang 

yang berguna bagi pengembangan pola hidup dan kerja baru. Pola itu 

harus kita kembangkan dalam pemahaman yang utuh tentang realitas 

baru yang kita miliki. Realitas itu bisa jadi berbentuk situasi di mana 

pandemi belum bisa sepenuhnya hilang dan akan terus menjadi bagian 

dari hidup kita. Konteks baru tersebut bisa pula berupa kesadaran baru 

tentang berbagai kemungkinan baru karena banyak hal baru kita 

kerjakan secara „terpaksa‟ selama pandemi tetapi memberikan solusi 

yang baik. 

Akhir kata, saya turut berdoa supaya dengan peringatan dies ini, 

Fakultas Farmasi dapat memperoleh kesempatan yang bermakna untuk 

juga merefleksikan perjalanan pertumbuhan fakultas yang telah dirintis 

dan dikembangkan oleh banyak tokoh dengan semangat dan ketulusan 

yang mendalam. Semoga bakti dan amal baik para pedahulu yang 
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sebagian telah damai di surga dapat terus menjadi rujukan dan model 

kesaksian hidup kita sehari-hari. Mari terus mengembangkan Fakultas 

Farmasi supaya tetap menjadi sumber pengharapan dan pengetahuan 

bagi anak-anak muda masa depan bangsa yang mandiri dan sejahtera. 

Amin. 
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LAPORAN TAHUNAN 

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SANATA 

DHARMA 

Disampaikan dalam acara puncak perayaan Dies Natalis XXVI Fakultas 

Farmasi USD 

Senin, 14 Juni 2021 

Yang saya hormati, 

1. Rektor Universitas Sanata Dharma beserta para Wakil Rektor 

2. Ketua Yayasan Sanata Dharma dan segenap Pengurus Yayasan  

3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY 

4. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan DIY 

5. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia DIY 

6. Ibu dan Bapak Dekan Fakultas Farmasi di lingkungan DIY  

7. Ibu dan Bapak pimpinan lembaga mitra Fakultas Farmasi USD 

8. Ibu dan Bapak Dekan maupun Kepala Biro/Unit di lingkungan 

USD 

9. Ibu dan Bapak wakil dari POFASADHA dan wakil dari 

PALFASADHA 

10. Profesor, Ibu, dan Bapak anggota senat Fakultas Farmasi USD 

11. Ibu, Bapak dosen dan tenaga kependidikan serta purna karya 

Fakultas Farmasi USD 

12. Pengurus BEM dan DPM, dan para mahasiswa Fakultas Farmasi 

USD 
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Salam sejahtera bagi kita semua, 

 Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat-Nya 

yang melimpah bagi kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir 

di sini untuk merayakan Dies Natalis Fakultas Farmasi Universitas 

Sanata Dharma (FF USD) yang ke-26. Tahun 2021 ini, FF USD 

memasuki usia 26 tahun, dan sekaligus merupakan masa tengah tahun 

pelaksanaan renstra FF USD 2019-2023. Berbagai dinamika telah 

dilalui terutama karena kondisi pandemic Covid-19. Pandemi ini 

semakin menguatkan kita untuk mengungkapkan syukur kepada Tuhan 

atas karunia keberadaan dan tumbuh kembang FF USD hingga saat ini. 

Pada Dies XXVI ini dipilih tema “Bersama Jalani Era Normal Baru Tuk 

Raih Tujuan”. Beberapa kegiatan untuk mewujudkan ungkapan syukur 

atas 26 tahun FF berkarya dan mengabdi, telah dilaksanakan sesuai 

dengan kenormalan baru yang kita jalani sekarang. 

 Kondisi normal baru saat ini mendorong warga FF USD untuk 

berpartisipasi dalam penanggulangan dampak pandemic Covid-19 

sesuai peran masing-masing. Pada kesempatan ini akan disampaikan 

salah satu peran tersebut, yang dituangkan dalam orasi dies dengan tema 

„Tantangan Riset di Era Normal Baru: Penemuan Antikanker & 

Antivirus Covid-19”, yang akan disampaikan oleh Dr. apt. Maywan 

Hariono. Dr. apt. Maywan Hariono adalah salah satu dosen dan salah 

satu alumni terbaik FF USD, yang telah banyak berkiprah di bidang 

riset dan membawa para mahasiswa menapaki dunia riset kefarmasian, 
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kepiawaian Pak Maywan telah dibuktikan dengan diraihnya berbagai 

penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional  baik untuk 

Pak Maywan maupun untuk mahasiswa bimbingan Beliau. Tidak hanya 

mahasiswa yang dibimbingnya, kami para dosen pun juga difasilitasi 

dalam pengembangan kompetensi riset kami melalui kolaborasi dengan 

Pak Maywan. Terima kasih kepada Pak Maywan Hariono atas 

kesediaannya untuk mendampingi dan untuk berbagi kepada kami 

semua.  

 Sejak pendiriannya FF USD disambut baik oleh masyarakat, 

terbukti dengan jumlah pendaftar di tahun pertama sebanyak 228 orang 

dari jumlah yang ditargetkan yakni sebanyak 50 mahasiswa Prodi S1 

Farmasi (keketatan seleksi calon mahasiswa 1:4). Kepercayaan 

masyarakat terhadap USD, khususnya FF ini terus kami jaga hingga hari 

ini. Pada periode 5 tahun terakhir, jumlah pendaftar untuk Prodi Sarjana 

Farmasi sekitar 2400-2600 untuk daya tampung Pordi sabanyak 160 

mahasiswa baru (keketatan seleksi 1 banding 14-16). Tahun 2020 secara 

umum terjadi trend penurunan jumlah pendaftar mahasiswa baru, baik 

local maupun secara nasional, sebagai dampak pandemi Covid-19, 

meskipun demikian FF USD masih dipercaya untuk mendampingi para 

mahasiswa baru, di Tahun Akademik 2020/2021 sebanyak 1769 orang 

mendaftar untuk menjadi mahasiswa FF USD (keketatan seleksi 1 

banding 11,225).  Untuk periode TA 2021/2021, hingga tanggal 6 Juni 

2021 telah mendaftar sebanyak 995 orang calon mahasiswa baru. Prodi 
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Pendidikan Profesi Apoteker siap menerima lulusan Prodi Sarjana 

Farmasi USD yang ingin meraih gelar Apoteker, dengan membuka 

pendaftaran mahasiswa baru di setiap semester, demikian pula Prodi 

Magister Farmasi. (Informasi terkait Penerimaan Mahasiswa Baru untuk 

Prodi-prodi di USD dapat diakses pada https://pmb.usd.ac.id/).  

 Saat ini FF USD mengelola 3 prodi yakni Prodi S1 Farmasi (PSF), 

Prodi Profesi Apoteker (PPPA), dan Prodi Magister Farmasi (PMF), 

dengan jumlah mahasiswa total (student body) sebanyak 841 terdiri dari 

PSF 701 mahasiswa; PPPA 103 mahasiswa, dan PMF: 37 mahasiswa 

(Lampiran 1). Mahasiswa angkatan 2020 untuk PSF berasal dari 29 dari 

34 provinsi di Indonesia atau 85% (Gambar 1), kami berharap di TA 

2021/2022 dan selanjutnya juga bergabung dengan kami mahasiswa dari 

Provinsi DI Aceh, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat, dan Sulawesi 

Barat sehingga genap 100% demograsi asal mahasiswa FF USD dari 

seluruh Indonesia. Keberagaman agama juga terwujud, mahasiswa FF 

USD ada yang beragama Budha, Hindu, Islam, Konghucu, Katholik, 

dan Kristen (Gambar 2), sedangkan untuk proporsi pria:wanita tiap 

tahun mirip yakni sekitar 30% :70%.  

 

https://pmb.usd.ac.id/
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Gambar 2. Demografi mahasiswa Prodi Sarjana Farmasi angkatan 

2020 berdasarkan asal provinsi 
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Gambar 3. Demografi mahasiswa Prodi Sarjana Farmasi angkatan 

2020 berdasarkan agama 

 

 Hasil kinerja mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan FF USD 

tercermin dari optimalnya profil masa studi, IPK, point aktivitas non 

akademik mahasiswa, serta masa tunggu lulusan (Lampiran-Tabel 1). 

Pengakuan akan mutu PSF, PPPA, dan PMF (berturut-turut peringkat A, 

A, dan B) telah dikukuhkan dengan peringkat akreditasi optimal yang 

telah dicapai di tahun 2019 dan berlaku hingga tahun 2024. Data pada 

bulan November 2020, terdapat sebanyak 295 PSF (17 di antaranya 

terakreditasi A) serta 50 PPPA (14 di antaranya terakreditasi A) dan FF 

USD adalah salah satu dari sedikit prodi yang terakreditasi A tersebut. 

Prodi Magister Farmasi FF USD adalah salah satu dari 21 PMF di 
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Indonesia saat ini, di usia ke-3 tahun prodi ini telah terakreditasi B dan 

telah meluluskan sebanyak 9 alumni dengan masa studi tepat waktu dan 

telah terserap di masyarakat. Prodi Sarjana Farmasi, bersama 2 prodi 

lain di USD, baru saja meraih kepercayaan dari pemerintah melalui 

pendanaan program kampus merdeka yang diajukan oleh USD. 

Kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap FF USD, tidak lepas 

dari hasil kerja keras semua pihak baik internal maupun eksternal FF 

USD sejak pendirian fakultas hingga saat ini.  

 

Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Saat ini FF USD didukung sebanyak 31 dosen tetap, 16 orang 

diantaranya bergelar Doktor dan sebanyak 8 dosen sedang menempuh 

studi lanjut S3 di dalam maupun di luar negeri (Gambar 3).  

 

Gambar 3.  Profil pendidikan terakhir dosen tetap FF USD 

16, 52% 

7, 22% 

8, 26% 

Dosen tetap berpendidikan S3
Dosen tetap berpendidikan S2
Dosen tetap sedang studi S3
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Tahun ini FF USD bersyukur untuk capaian Dr. Jeffry Julianus, 

S.Farm., M.Si. yang telah menyelesaikan studi S3 bidang Ilmu 

Kedokteran dan Kesehatan FK-KMK UGM melalui ujian terbuka 

promosi doktor pada 5 November 2020.  Selain itu tahun ini juga 

ditandai capaian yang diraih oleh Prof. apt. Enade Perdana Istyastono 

sebagai Guru Besar bidang Ilmu Analisis Farmasi dan Kimia Medisinal, 

dan dikukuhkan di USD pada tangal 18 Februari 2021. Selamat kepada 

Bapak Jeffry dan Prof. Enade, serta selamat juga untuk dosen-dosen lain 

yang meskipun belum sampai pada titik tujuan tetapi telah berproses 

untuk studi lanjut S3 maupun peningkatan jabatan akademiknya. Profil 

jabatan akademik dosen FF USD ditampilkan pada Gambar 4. Capaian 

para dosen juga tercermin dari pengakuan kompetensi dalam organisasi 

keilmuan atau organisasi lain serta prestasi yang telah diraih para dosen 

(Lampiran-Tabel 6) 
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Gambar 4.  Profil jabatan akademik dosen tetap FF USD 

 

Proses penyusunan dokumen Peta Jalan Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat FF USD 2021-2025 telah selesai, dan telah 

diberlakukan per tanggal 25 Januari 2021 (dokumen dapat diakses di 

https://www.usd.ac.id/fakultas/farmasi/deskripsi.php?idt=Download&id

=103).  
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Gambar 5. Peta Jalan Penelitian dan PkM FF USD 2021-2025 

Peta jalan tersebut telah dan terus dihidupi oleh segenap civitas 

akademika FF USD. Kinerja penelitian dosen FF USD relatif sangat 

baik, pada periode setahun terakhir sebanyak 60 judul dengan total dana 

Rp.3.731.850.000,- dilaksanakan oleh para dosen (Gambar 5, detail data 

di Lampiran-tabel 6710-13) .  
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Gambar 6. Jumlah judul dan dana penelitian dosen FF USD tahun 

2020 dan 2021 
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87 karya dipulikasikan, mayoritas pada jurnal internasional bereputasi 

(Lampiran-Tabel 14). Dosen-dosen juga aktif berperan dalam forum 

ilmiah, sebagai penyaji pada berbagai seminar/webinar, setahun terakhir 

sebanyak 25 judul naskah dipublikasikan para dosen dalam berbagai 

seminar baik di tingkat nasional maupun internasional (Lampiran-Tabel 

15). Selain dalam bentuk naskah ilmiah, dosen-dosen juga 

menghasilkan buku, setahun terakhir ada sebanyak 5 judul buku telah 

diterbitkan oleh 6 dosen (Lampiran-Tabel 17). Kinerja riset dan 

publikasi dosen FFUSD relative baik, dari 10 dosen USD dengan 

peringkat 3 year score v2 tertingi menurut sinta.ristekbrin.go.id, 4 orang 

diantaranya adalah dosen FF USD. Kinerja pengabdian kepada 

masyarakat juga realtif baik,  setahun terakhir ini telah terlaksana 

sebanyak 44 kegiatan pengabdian kepada masyarakat bekerjasama 

dengan mitra FF USD (Lampiran-Tabel 17).  

 Rekognisi para dosen ditandai dengan peran para dosen dalam 

berbagai tugas di luar USD baik di tingkat nasional maupun 

internasional (Lampiran-Tabel 18). Para dosen bukan hanya piawai 

menghasilkan karya ilmiah, namun juga mampu mengelola jurnal ilmiah 

dengan baik, terbukti dengan diraihnya akreditasi sinta 2 untuk jurnal 

yang dikelola FF USD. Saat ini  Jurnal Farmasi Sains dan Komunitas  

Akreditasi Jurnal Farmasi Sains dan Komunitas sedang proses 

reakreditasi, setelah submit pengajuan beberapa waktu lalu, saat ini 
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status pengajuan tersebut telah dinyatakan lolos seleksi Administrasi, 

menunggu proses selanjutnya dari Kemendikbudristek RI 

Sebanyak 22 orang tenaga kependidikan FF USD selalu 

mendukung dan bekerjasama dengan dosen dan mahasiswa untuk 

kelancaran kegiatan tri dharma dan pendukung tri dharma di FF USD 

(Lampiran-Tabel 8). Menurut ketentuan pasal 32 Permendikbud No. 3 

tahun 2020, tenaga kependidikan selain tenaga administrasi harus 

memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 

(tiga), sedangkan tenaga administrasi paling rendah berijazah SMA. 

Berdasarkan isi SK penetapan pegawai dari tenaga kependidikan di 

USD, semua tenaga kependidikan di FF USD ditugaskan sebagai staf 

administrasi, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut. 

Pada masa normal baru ini, ketrampilan penguasaan teknologi informasi 

semua tenaga kependidikan sangat menentukan kelancaran pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar di Fakultas. Dengan dukungan universitas, 

kendala berupa belum optimalnya ketrampilan penguasaan Teknologi 

Informasi dari sebagian tenaga kependidikan, telah dan terus 

diupayakan untuk ditingkatkan.  Saat ini 2 orang tendik di sekretariat 

dan 1 orang yang ditempatkan di Laboratorium Farmasi memiliki ijazah 

minimal D3, selain itu terdapat 4 apoteker yang bertugas di Apotek 

Pendidikan Sanata Dharma. Satu tenaga kependidikan di Laboratorium 

Farmasi, selain berijazah D3 juga telah memperoleh sertifikat 

kompetensi sebagai Laboran Laboratorium Kimia. 
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Mitra FF USD  

Fakultas Farmasi USD bermitra dengan banyak pihak, melalui 

kerjasama inilah kinerja FF USD menjadi optimal. Setahun terakhir, 

sebanyak 45 institusi dalam negeri dan 9 institusi luar negeri telah 

bekerjasama dengan FF USD (Lampiran-Tabel 19 dan Tabel 20). 

Peningkatan kerjasama terus dilakukan FFUSD, baik dari sisi jumlah 

maupun jenis kegiatan kerjasama. Kinerja FF USD dapat diukur salah 

satunya dari indikator ketepatan lulus mahasiswa, IPK lulusan, dan 

waktu tunggu lulusan untuk bekerja; sejauh ini performa lulusan FF 

USD sangat baik. Prodi S2 Farmasi setelah meraih akreditasi B untuk 

akreditasi pertamanya, juga telah meluluskan 9 mahasiswa (Lampiran-

Tabel 3). Output dari kinerja baik FF USD dikonfirmasi oleh para mitra 

FF USD utamanya para pengguna lulusan. Beberapa institusi 

menyampaikan penghargaan, beasiswa, dan bentuk apresiasi lain 

sebagai wujud kepuasan mereka terhadap kinerja lulusan FF USD.  

Kontribusi mitra FF USD diwujudkan pula dalam keterlibatan 

aktif para preseptor (pembimbing Praktik Kerja Profesi 

Apoteker/PKPA) dalam kegiatan Pelatihan Preseptor yang 

diselenggarakan Prodi PPA FF USD bekerjasama dengan Asosiasi 

Perguruan Tinggi Farmasi (APTFI) pada tanggal 3-5 Juni 2021. 

Sebanyak 81 preseptor dari 47 institusi tempat PKPA mahasiswa PPPA 

FF USD dari Puskesmas, Apotek, Rumah Sakit, Distributor/Pedagang 



 

22 
 

Besar Farmasi, maupun Industri Farmasi mengikuti acara pelatihan 

dengan antusias (Gambar 6). 

 

 

Gambar 7. Pelatihan Preseptor FF USD secara daring bekerjasama 

dengan APTFI 

Program pengembangan fakultas juga didukung oleh mitra FF 

USD, proposal Program Kompetisi Kampus Merdeka yang didukung 

oleh beberapa mitra; terutama PT Sido Muncul, RS Bethesda, dan 

Apotek Panasae; dinyatakan lolos untuk didanai Kemendikbud RI. 

Program yang dirancang untuk dilaksanakan selama 3 tahun tersebut, 

akan dilaksanakan mulai akhir bulan Juni 2021 (dana tahun pertama 

sebesar Rp. 1.778.406,000-). Pengembangan kerjasama dengan mitra di 
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dalam dan di luar negeri juga selalu diupayakan melalui kerjasama 

bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Setelah bekerjasama dengan perguruan tinggi di beberapa negara di luar 

negeri (Lampiran-Tabel 20) di bidang tri dharma, tahun 2021 ini 

diproses penambahan kerjasama bidang tri dharma dengan beberapa 

perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri.  

 

Gambar 8. Kegiatan bidang Pendidikan bekerjasama dengan mitra FF 

USD 
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Gambar 9. Kegiatan bidang penelitian bekerjasama dengan mitra FF 

USD dari luar negeri 

 

 

Gambar 10. Kegiatan bidang PkM bekerjasama dengan mitra FF USD 
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Alumni FF USD berkarya di berbagai bidang kefarmasian: apotek, 

rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan, distributor, industri, lembaga 

pemerintah, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Di level nasional, 

kompetensi alumni telah diakui, baik di lembaga pemerintah, di tempat 

praktik kefarmasian, maupun di organisasi profesi Apoteker. 

Kompetensi alumni FF USD juga diakui di tingkat internasional, 

beberapa alumni saat ini bekerja di luar negeri, baik di tempat praktik 

kefarmasian, maupun di lembaga pendidikan. Berbagai capaian telah 

diperoleh alumni, hal ini membuktikan bahwa proses di FF USD 

membawa para mahasiswa menjadi lulusan yang dapat diterima oleh 

masyarakat dengan baik. Paguyuban Alumni Farmasi Sanata Dharma 

(PALFASADHA) dan Paguyuban Orang Tua Mahasiswa Farmasi 

Sanata Dharma (POFASADHA) sampai saat ini selalu mendukung dan 

berkontribusi dalam berbagai bentuk. Kontribusi alumni sangat 

bermanfaat bagi adik-adik nya, sharing pengalaman kerja dan motivasi 

yang disampaikan sangat membantu dalam formasi lulusan FF USD 

yang relevan dengan kebutuhan masyarakat terkini. Alumni FF USD 

masih terus berdinamika melakukan pelayanan kepada masyarakat, 

beberapa kegiatan bakti sosial telah dilaksanakan dengan dukungan 

dana dari para alumni (Gambar 10). 
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Gambar 11. Kegiatan bakti sosial PALFASADHA Mei 2021 di NTT 

 

Kinerja Mahasiswa FF USD 

Mahasiswa FF USD aktif berkegiatan akademik maupun non 

akademik. Kondisi pandemi yang telah menggoyang zona nyaman 

dalam berkegiatan, tidak menyurutkan para mahasiswa untuk tetap 

beraktivitas. Perkuliahan dan praktikum secara daring terlaksana dengan 

lancar demikian juga kegiatan kemahasiswaan baik internal maupun 

eksternal. Kegiatan mahasiswa melalui komunitas student club pun 

terlaksana. Saat ini terdapat 4 kelompok student club yakni Herbal 

Garden Team/HGT, Patient Counseling Club/PCC, Cosmetics Study 

Club/CSC, dan DDC/Drug Discovery Study Club). Student clubs 

tersebut saat ini telah menghasilkan karya berupa luaran kegiatan 

tertentu, karya ilmiah, dan produk kefarmasian. Mahasiswa juga terlibat 
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dalam kegiatan dosen, baik kegiatan publikasi karya ilmiah maupun 

Pengabdian kepada Masyarakat.  

Selain kegiatan di dalam kampus USD, berbagai kegiatan 

kompetisi baik bidang akademik maupun non akademik. Setahun 

terakhir mahasiswa telah meraih 36 jenis penghargaan, termasuk para 

mahasiswa angkatan 2020 (Gambar 5, detail data di Lampiran-tabel 21), 

mahasiswa PPPA yang masa studi nya 2 semester pun meraih beberapa 

penghargaan (Lampiran-Tabel 22) 

 

 

Gambar 12. Prestasi mahasiswa periode Juni 2020 sampai Mei 2021 
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Gambar 13. Prestasi mahasiswa meraih dana PKM Kemendikbudristek 

tahun 2021 

 

Di bidang organisasi, sejak awal pendirian FF USD para pengurus 

BEM selalu aktif berdinamika, tradisi ini berlanjut hingga saat ini. 

Pergantian pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan 

Perwakilan Mahasiswa (DPM) FF USD tahun akademik 2020/2021 

berjalan lancar. Sebanyak 32 mahasiswa menjadi pengurus BEM dan 26 

mahasiswa menjadi pengurus DPM, dengan Gusti Ayu Made Widiari 

(NIM: 188114019) sebagai Gubernur BEMF dan Steven Wijaya (NIM: 

188114160) sebagai Ketua DPMF. Kegiatan non akademik juga 

dilakukan secara rutin oleh mahasiswa. Setiap tahun mahasiswa 

menggelar 2 jenis kegiatan yakni: Pharmacy Performance/PP dan 
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Future Pharmacist in Action/Faction, selain itu mahasiswa juga 

menyelenggarakan kegiatan yang disebut Science Competition 

(SICON), yang terdiri dari Lomba Poster Ilmiah, Lomba Karya Tulis 

Ilmiah/LKTI, dan  Herbal Cosmetics Competition/HCC (Tabel 1).  

Tabel 1. Kegiatan yang diselenggarakan BEM FF USD setahun 

terakhir 

Kegiatan Jenis Peserta Waktu 

Faction 

(online) 

Webinar 
1039 peserta (skp) dan 

1058 peserta (non skp) 21 November 

sampai 11 

Oktober 2020 

Lomba tiktok 3 pemenang 

Kampanye 

Kesehatan 
3 pemenang 

Sicon 

(online) 

Lomba Poster 

Ilmiah 

20 perguruan tinggi & 5 

Sekolah Menengah 11 Oktober 

2020 LKTI 5 Sekolah Menengah 

HCC 17 perguruan tinggi 

Pharmacy Performance 

(online) 

599 mahasiswa FF USD 

angkatan 2017-2020 

10 tenaga kependidikan 

& dosen 

25-26 

Oktober & 7 

November 

2020 

 

 

Hasil Monev Realisasi Rencana Anggaran Kegiatan FF USD 2021 

Perencanaan dan Pengelolaan anggaran dilakukan dengan berbantukan 

sistem informasi yang disebut SIPP (Sistem Informasi Perencanaan 

Pendapatan) dan SIMK (Sistem Informasi Manajemen Keuangan). 

Fakultas merencanakan dan mengelola anggaran operasional non gaji 

untuk kegiatan dharma pendidikan dan sebagian dharma penelitian. 
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Pengelolaan anggaran dharma pengabdian dan dharma penelitian juga 

dilakukan dengan koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LPPM). Pada tahun anggaran 2021 Fakultas 

Farmasi dipercaya mengelola anggaran sebesar Rp 3.349.561.611 

melalui rapat koordinasi penetapan anggaran di tingkat universitas. 

Anggaran tersebut dialokasikan dalam berbagai pos anggaran (Gambar 

12) 

 

Gambar 12. Proporsi pos anggaran FF USD tahun 2021 

 

Secara keseluruhan, prosentasi alokasi anggaran terbesar adalah pada 

pos pendidikan khusus yaitu 33%. Kegiatan pendidikan khusus adalah 
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kegiatan yang dirancang oleh program studi dengan sasaran adalah 

mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi mahasiswa di 

luar kegiatan perkuliahaan. Peringkat kedua setelah pendidikan khusus 

adalah alokasi anggaran untuk kegiatan kemahasiswaaan (11%) dan 

pembelian Bahan Habis Pakai (BHP) untuk kegiatan pembelajaran di 

laboratorium baik itu secara luring/daring.  

 

Gambar 13. Hasil monev tengah tahun untuk keterserapan anggaran 

kegiatan tahun 2021 

Hasil monev keterserapan anggaran Januari 2021-awal Juni 2021 

(Gambar 13) keterserapan anggaran fakultas secara keseluruhan masih 

sebesar 16.01%. Prosentase keterserapan anggaran tertinggi sebesar 
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35,04% pada pos perawatan, namun keterserapan anggaran pada dharma 

penelitian menempati posisi terendah sebesar 3.76%. Kondisi pandemi 

COVID 19 masih menjadi kendala berarti dalam melaksanakan berbagai 

kegiatan yang telah dirancang. Akan dilakukan pemetaan ulang terkait 

rencana anggaran kegiatan semester gasal 2021/2022 berdasar realisasi 

pada semester ini. 

Hasil Monev Renstra FF USD 2019-2023 

Renstra FF USD mencakup sasaran jangka pendek, jangka menengah, 

dan jangka panjang. Sasaran jangka pendek renstra FF USD tahun 2019-

2023 mencakup 5 rumusan sasaran dengan 13 jenis strategi baik bidang 

pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun bidang 

pendukung tri dharma. Tahun ini adalah tengah tahun renstra FF USD 

2019-2023, melalui lokakarya yang dikoordinir oleh Tim Penjaminan 

Mutu Internal FF USD, telah dilakukan monitoring evaluasi terhadap 

ketercapaian renstra FF USD 2019-2023 pada tanggal 11 dan 18 Mei 

2021 (Gambar 14).  
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Gambar 14. Pelaksanaan monev tengah masa renstra FF USD 2019-2023 

 

Melalui lokakarya monev tersebut, diidentifikasi beberapa kendala 

keterlaksanaan kegiatan dan/atau ketercapaian target. Renstra FF USD 

2019-2023 mengamanatkan pencapaian sasaran melalui 63 jenis 

kegiatan dengan 102 jenis indikator capaian. Profil ketercapaian 

indikator renstra berdasarkan hasil monev tersebut ditampilkan pada 

Tabel 2.  

 

Tabel 2. Hasil monev ketercapaian indikator pada tengah masa 

renstra FF USD 2019-2023  

Bidang 
Strategi 
ke 

Jumlah 
kegiatan 

Jumlah 
Indikator 

Ketercapaian Indikator % 
indicator 
tercapai  

Tidak 
ada 

Sebagian Semua 

Pendidikan 

Strategi 
1.1 11 19 2 6 11 57,9 

Strategi 8 13 2 6 7 53,8 
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1.2 

Strategi 
1.3 5 12 9 1 2 16,7 

Strategi 
2.1 2 4 1 0 3 75,0 

Penelitian 

Strategi 
2.2 1 2 0 2 0 0,0 

Strategi 
2.3 4 10 3 0 3 30,0 

Strategi 3 5 8 3 4 1 12,5 

Pengabdian 
kepada 
Masyarakat 

Strategi 
4.1 6 10 2 1 7 70,0 

Strategi 
4.2 2 5 2 1 2 40,0 

Penunjang 
Tri Dharma 

Strategi 
5.1 4 4 1 0 3 75,0 

Strategi 
5.2 4 4 0 3 1 25,0 

Strategi 
5.3 4 4 1 0 3 75,0 

Strategi 
5.4 7 7 2 2 3 42,9 

Jumlah 63 102 28 26 46 573,7647 

Rerata % ketercapaian indikator 44,1 

 

Mengingat beberapa indikator capaian renstra belum tercapai serta 

adanya perkembangan kondisi internal maupun eksternal USD yakni: 

1. Pemberlakuan addendum renstra USD 2018-2022,  

2. Pemberlakuan Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi, terutama terkait kebijakan Merdeka 

Belajar Kampus Merdeka 

3. Kondisi pandemik Covid-19  
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mendorong FF USD untuk melakukan pemetaan terkait relevansi 

kegiatan-kegiatan dalam renstra yang telah diberlakukan pada 1 Januari 

2019 tersebut. Saat ini sedang disiapkan addendum terhadap renstra FF 

USD 2019-2023, diharapkan pada semester gasal TA 2021/2022 

realisasi rencana kegiatan dan anggaran telah menyesuaikan dengan 

hasil tindak lanjut pemetaan tersebut. 

 

Tantangan FF USD Lima Tahun ke Depan 

 Di masa mendatang, di tengah perubahan dunia secara global ini, 

FF USD mengajak semua pihak, baik internal maupun eksternal, 

menyambut tantangan yang akan selalu ada, dengan penuh optimisme. 

Dari sekian banyak tantangan bagi FF USD, dapat kami sebut beberapa 

hal yakni : 

1. Menghidupi kondisi new normal dalam seluruh aspek kegiatan  

2. Meninjau ulang kurikulum agar relevan dan berdaya mengantar 

mahasiswa menjadi lulusan yang profesional dan berkarakter tertentu 

3. Melaksanaan kegiatan terkait program Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka  

4. Menyiapkan evaluasi penjaminan mutu eksternal baik level nasional 

maupun  internasional 

5. Monitoring terhadap implementasi Peta Jalan Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat  
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6. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan 

tenaga kependidikan 

7. Memberdayakan asset fakultas  

8. Meningkatkan kolaborasi dengan mitra FF USD baik di level 

nasional maupun internasional 

Semoga dengan dukungan semua pihak, FF USD dapat terus berkarya 

dan melayani masyarakat dengan berpijak pada nilai-nilai dasar FF 

USD. 

Hadirin yang kami kasihi, capaian FF USD selama 26 tahun ini 

tak lepas dari upaya semua pihak utamanya Ibu, Bapak, Saudara/i yang 

selama ini memberikan kontribusi bagi FF USD, baik pada waktu 

sekarang maupun di waktu-waktu yang telah lalu. Kami mengucapkan 

terima kasih kepada para Dekan periode- periode sebelumnya yaitu 1) 

almarhum Bapak Dr. Imono Argo Donatus, SU, Apt., 2) almarhum 

Bapak Drs. Agustinus Yuswanto, SU, Ph.D., Apt., 3) almarhumah Ibu 

Dr. Rita Suhadi, M.Si.,Apt. 4) Bapak Ipang Djunarko, M.Sc., Apt., dan 

5) Ibu Aris Widayati, M.Si., Ph.D beserta seluruh kolega pejabat 

struktural sebelumnya, atas jerih payahnya membangun dan 

mengembangkan FF USD tercinta ini. Tak lupa ungkapan terima kasih 

kepada Yayasan Sanata Dharma, Rektor dan para Wakil Rektor, para 

Dekan dan jajarannya di lingkungan USD, segenap Lembaga dan Biro 

di USD, para mitra, senat fakultas, dosen, mahasiswa, tenaga 

kependidikan, POFASADHA, PALFASADHA, BEMF, dan DPMF 
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USD. Hari ini kita juga mengenang para pendahulu kita, perintis 

pendirian FF USD, beberapa dosen dan tenaga kependidikan yang telah 

mendahului kita menghadap-Nya. Ungkapan terima kasih juga kami 

haturkan kepada Bapak Johanes Eka Priyatma, M.Sc., PhD., rektor 

USD yang selalu hadir dan mendampingi setiap langkah FF USD, 

kepada Romo Albertus Bagus Laksana, SJ, SS, PhD,.  yang telah 

berkenan memimpin ekaristi syukur Dies Natalis XXVI FF USD pada 

hari ini, kepada panitia Dies Natalis XXV yang diketuai oleh Bapak 

apt. Christianus Heru Setyawan M.Sc., dan kepada Bapak Dr. apt. 

Maywan Hariono, yang berkenan memberikan orasi ilmiah, serta 

seluruh keluarga besar FF USD. Kami juga mengucapkan selamat ulang 

tahun untuk Bapak Yohanes Dwiatmaka, M.Si. dan Bapak Yohanes 

Kunto Baskoro, yang juga merayakan hari ulang tahunnya tanggal 14 

Juni, serta kepada Ibu, Bapak, Saudara/i semua yang juga berulang 

tahun pada bulan Juni ini. 

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam 

penyelenggaraan rangkaian acara Dies Natalis XXVI FF USD ini, 

segenap panitia baik dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa, 

juga MC, saya selaku pribadi dan atas nama FF USD mengucapkan 

trima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja kerasnya mensukseskan 

acara kita. 
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Sekian laporan kami, apabila ada kata, pengucapan, maupun 

tindakan kami yang selama ini kurang berkenan bagi Ibu/Bapak, 

Saudara/i, para mitra FF USD, maupun semua pihak, kami mohon maaf 

yang sebesar-besarnya. Semoga semangat excellent in Quality, 

Competitiveness and Care (e-QCC) selalu berkobar di setiap gerak kita 

dalam melayani sesama demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Amin. 

Salam e-QCC. 

Yogyakarta, 14 Juni 2021 

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma 

Dr. apt. Yustina Sri Hartini, M.Si. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


