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   Sambutan 

Alhamdulillah, Puji Syukur Kita panjatkan kepada Allah SWT 
karena berkat rahmat-Nya volume kelima  dari Pharmagazine 
telah diterbitkan. Pharmagazine dibuat dengan tujuan untuk 
merekam berbagai aktivitas yang dilakukan oleh sivitas 
akademika dan juga sebagai salah satu sarana komunikasi 
dan informasi dari Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

Dalam volume kelima, Pharmagazine ini disajikan berbagai 
aktivitas mulai dari awal hingga akhir tahun 2019. Kegiatan 
2019 diawali dengan kegiatan sidang terbuka promosi doktor 
oleh Dr. Siska dan kuliah umum guru besar sekaligus kuliah 
perdana semester genap ATA 2018-2019 oleh Prof. Dr. 
Maksum Radji, M.Biomed., Apt. Selain itu yang tak kalah 
pentingnya, pada tahun 2019 ini, FFUI telah menambahkan 
2 guru besar yaitu guru besar pada bidang bahan alam dan 
guru besar pada bidang kimia medisinal.

Sedangkan dipenghujung akhir tahun tepatnya awal oktober, 
kegiatan menarik lainnya yang dilaksanakan oleh FFUI yaitu 
penanaman tanaman obat di Kebun Herbal FFUI sebagai 
bentuk penghijauan yang telah dilaksanakan oleh Pimpinan 
FFUI yang terdiri dari Dekan, Wakil Dekan I dan Wakil Dekan 
II yang diikuti oleh seluruh mahasiswa baru angkatan 2019 
yang berjumlah 170 orang. Dan diakhir bulan oktober FFUI 
kembali menggelar kegiatan konferensi internasional yaitu 
The 4th ICAPPS in conjunction with AFPS yang telah 
diselenggarakan di Patra Jasa Resort and Villas, Bali.

Semoga Pharmagazine ini dapat menjadi inspirasi yang 
bermanfaat bagi yang membacanya, akhir kata saya ucapkan 
terima kasih dan selamat membaca!

Pemimpin Redaksi
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Pada akhir tahun 
lalu, tepatnya 
tanggal 27 
November 2018, 
Fakultas Farmasi 
Universitas 
Indonesia 
mendapatkan 
rekomendasi 
sertifikasi ISO 
9001:2015 
untuk Pelayanan Administrasi Akademik Fakultas di Fakultas 
Farmasi  UI (Provision of Academic Administration Services at 
Sub Bagian Akademik, Faculty of Pharmacy, Universitas 
Indonesia) dari  lembaga sertifikasi DQS Management System. 
Usaha sertifikasi ini sejalan dan merupakan perwujudan dari 
Rencana Strategis (Renstra) FF UI 2015-2019 yaitu 
pemantapan sistem tata kelola dan manajemen terintegrasi 
dengan indikator kerja tingkat kepuasan stakeholders terhadap 
layanan administrasi, terutama administrasi akademik. 

 
Proses sertifikasi dilakukan untuk menilai kesesuaian 

proses pelayanan dan pemenuhan klausul-klausul yang 
dipersyaratkan dalam pedoman ISO 9001:2015. Penyiapan 
sertifikasi dilakukan sejak bulan Juli oleh Kelompok Kerja 
(Pokja) Sertifikasi ISO 9001:2015 FF UI yang diketuai oleh 
Bapak Dr.Abdul Mun’im, M.Si., Apt. Proses yang dilalui terdiri 
dari: pelatihan pemahaman ISO dan pelatihan pembuatan 
dokumen mutu, penyiapan dokumen-dokumen mutu, analisis 
risiko dan peluang, audit mutu internal, monitoring dan 
evaluasi, rapat tinjauan manajemen, hingga audit eksternal. 
Dalam mempersiapkan serangkaian proses tersebut, FF UI  
bekerjasama dengan Unit Pengembangan dan Penjaminan 
Sistem Manajemen (UP2SM) FT UI, yang diwakili oleh Bapak  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santoso Jokowaluyo.  Atas keberhasilan dan capaian ini, FF 
UI  diharapkan dapat memberikan pelayanan administrasi 
akademik terbaik sehingga menguatkan posisi FF UI sebagai 
penyedia layanan pendidikan yang unggul dan berkualitas di 
Indonesia. 

 
 
 
 

Hipertensi atau penyakit 

tekanan darah tinggi 

merupakan penyakit 

kardiovaskuler yang 

prevalensi kejadiannya 

cukup tinggi dan mengenai 

lebih dari 1 miliar orang di 

seluruh dunia. Hipertensi 

merupakan “silent killer” 

karena seringkali muncul tanpa gejala dan menyebabkan kematian 

lebih dari 9 juta orang per tahun di seluruh dunia. Terapi 

menggunakan obat herbal untuk pengobatan kardiovaskuler semakin 

meningkat. Pengobatan tradisional menggunakan herbal sebagai 

alternatif pengobatan banyak dilakukan karena anggapan bahwa 

herbal lebih aman dan mudah untuk digunakan. Namun pengobatan 

obat herbal tidak sepenuhnya mampu menurunkan tekanan darah, 

sehingga masyarakat tetap menggunakan obat sintetik. 

Seperti yang disampaikan oleh Doktor Farmasi UI (Dr. Siska, 
M.Farm., Apt) tanggal 8 Januari 2019 pada sidang promosi terbuka 
di Ruang Sidang Besar Fakultas Farmasi UI, beliau menyampaikan 
hasil penelitian nya yang berjudul “Studi Interaksi Farmakodinamik 
dan Farmakokinetik Kombinasi Kaptopril dan Ekstrak Apium 
Graveolens L. sebagai Antihipertensi pada Tikus Putih Jantan” bahwa 
kombinasi kaptopril dan ekstrak Apium Graveolens L atau yang 
umum disebut seledri mampu menurunkan tekanan darah sebesar 
42.34% lebih baik dari pemberian kaptopril tunggal dan sebanding 
dengan tekanan darah normal tikus. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa kombinasi kaptopril dengan ekstrak seledri mampu 
menurunkan tekanan darah dengan cara diuresis dan natriuresis. Hal 
ini dibuktikan dengan adanya korelasi antara tekanan darah dengan 
volume urin, dimana terjadi penurunan tekanan darah diikuti dengan 
peningkatan volume urin. Seledri merupakan sumber flavonoid 
diantaranya apigenin, luteolin, dan crysoeriol. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Siska ini dilakukan secara 
eksperimental yang terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama 
adalah pengujian interaksi Farmakokinetik dengan mengambil darah 
tikus pada titik waktu tertentu setelah pemberian obat dan ekstrak 
seledri. Konsentrasi kaptopril diukur menggunakan kromatografi cair 
kinerja ultra tinggi-tandem spektrometri massa. Bagian kedua yaitu 
pengujian interaksi Farmakodinamik untuk efek antihipertensi dengan 
metode pengukuran tekanan darah secara non-invasive pada ekor. 

 Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dilihat dari segi tenaga 
medis (dokter, ahli farmasi, perawat dll) hasil yang diperoleh dapat 
dijadikan data preklinik yang mendukung penggunaan herbal dalam 
pengobatan penyakit khususnya hipertensi, sedangkan dari segi 
masyarakat dapat menambah wawasan tentang pemanfaatan obat 
herbal (daun seledri) untuk pengobatan hipertensi. Namun kiranya 
perlu dilakukan upaya mencegah kemungkinan terjadinya interaksi 
yang tidak diinginkan antara obat herbal dan sintetik, antara lain 
dengan memberikan informasi kepada pihak berwenang atau pasien 
yang menggunakan obat herbal bersamaan dengan obat sintetik dari 
produsen/ tenaga medis. 

                Berita Fakultas        

Pelayanan Akademik Fakultas Farmasi UI 

Mendapatkan Sertifikasi ISO 9001:2015 

 

Ada Interaksi antara Daun Seledri 

dengan obat Hipertensi Kaptopril 
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Penyakit infeksi oleh 
bakteri, virus, jamur dan 
parasit masih merupakan 
masalah utama di Indonesia. 
Profil kesehatan Indonesia 
tahun 2015 menunjukkan 
bahwa penyakit infeksi 
merupakan masalah 

kesehatan yang penting untuk segera diatasi, seperti: 
tuberkulosis, HIV/AIDS, malaria, kusta, diare, campak, difteri, 
pneumonia, kecacingan, dan demam berdarah dengue. 

Di dalam buku kedokteran yang ditulis Prof. Dr. 
Maksum Radji, M.Biomed., Apt guru besar Farmasi UI yang 
berjudul “Mekanisme Aksil Molekuler : Antibiotik dan 
Kemoterapi” berisikan bahwa obat antibiotik dapat 
menimbulkan beberapa masalah dalam tubuh, seperti ; 
menghambat sintesis dinding sel (Penisilin, Sefalosporin, 
Basitrasin, Vankomisin), menghambat sintesis protein 
(Kloramfenikol, Tetrasiksin, Eritromisin, Streptomisin, 
Linezolid), menghambat sintesis membran plasma 
(Amfoterisin B), menghambat sintesis metabolit (Sulfanilamid, 
Trimetoprim), menghambat replikasi DNA (Quinolon), 
menghambat transkripsi (Rifampisin) 

Prof. Maksum juga mengatakan pada Kuliah Umum 
Guru Besar yang dibawakan nya pada 25 Februari 2019 
kemairn, diprediksi pada tahun 2050 jumlah orang yang 
terkena resistensi antibiotik akan sangat tinggi. Demikian pula, 
kematian akibat penyakit yang tidak ada obatnya diperkirakan 
juga akan sangat tinggi, sekita 10 juta jiwa per tahun nya. 
Lima Jenis Bakteri Resistensi Antibiotik yang paling 
menakutkan dari lima tahun terakhir : 

1. Extensively drug-resistant Salmonella Typhi
Bakteri yang sangat menular ini menyebabkan demam tifoid, 
infeksi yang mengancam jiwa yang menyerang sekitar 21 juta 
orang di seluruh dunia setiap tahun. Sekitar 1% dari mereka 
yang terkena dampak, atau 223.000 orang, akan mati. 

2. Extensively drug-resistant M. Tuberculosis
Mycobacterium tuberculosis adalah pembunuh menular 
terkemuka di dunia, menyebabkan lebih dari 1,7 juta 
kematian setiap tahun. Salah satu alasan bakteri ini sangat 
mematikan adalah kemampuannya bersembunyi di dalam sel 
kita. Ini berarti bahwa untuk mengobati infeksi TBC, orang 
diharuskan meminum empat antibiotik berbeda secara terus 
menerus selama enam bulan. 

3. Pandrug-resistant Klebsiella pneumonia
Klebsiella pneumoniae adalah bakteri umum yang ditemukan 
di kulit, usus, dan tanah. Ini menyebabkan berbagai infeksi 
yang berpotensi mematikan pada orang dengan sistem 
kekebalan tubuh yang lemah. Karena bakteri ini sangat lazim 

di rumah sakit, itu adalah salah satu ancaman yang paling 
penting terhadap resistensi obat terhadap kesehatan 
masyarakat. 

4. Pandrug-resistant Pseudomonas aeruginosa
Seperti hal nya dengan Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 
aeruginosa adalah bakteri yang biasa ditemukan yang 
menyebabkan infeksi pada orang dengan sistem kekebalan 
tubuh yang lemah. 

5. Extensively drug-resistant Neisseria gonorrhoeae
Diperkirakan ada 78 juta kasus global Neisseria gonorrhoeae, 
yang menyebabkan gonore, infeksi menular seksual yang 
memengaruhi pria dan wanita. Lebih mengkhawatirkan lagi, 
"super gonorrhoeae" yang resistan terhadap obat, baru yang 
resisten terhadap semua antibiotik, telah ditemukan 
Prof. Maksum menambahkan, adapun langkah-langkah yang 
dapat dilakukan untuk mengatasi Resistensi Antibiotik 
diantaranya: 

 Penemuan Antibiotik jenis baru

 Menemukan target baru dari sel bakteri
 Modifikasi Antibiotik yang sudah ada
 Penatalayanan Antibiotik

 Pengembangan Vaksin

Dalam pendekatan untuk penemuan Antibiotik jenis baru 
terdapat budidaya bakteri “in Situ” yaitu Ruang Difusi dan 
Teknologi iChip (isolation chip). IChip merupakan plat 
pengubung yang menampung mikroorganisme tumbuh, 
membran semi-permeabel. Plat penghubung dan panel 
samping memiliki beberapa lubang yang cocok.Ketika plat 
penghubung dicelupkan ke dalam suspensi sel dalam agar-
agar cair, lubang-lubang menangkap volume kecil dari 
suspensi ini, yang mengeras dalam bentuk sumbat agar-agar 
kecil. Selaput dilampirkan dan iChip kemudian ditempatkan di 
tanah dari mana sampel berasal. 

ichip adalah teknik yang paling bermanfaat dari 
Mikrobiologi modern yang dapat digunakan untuk 
menumbuhkan organisme yang tidak dapat digarap untuk 
mendapatkan Antibiotik yang bermanfaat untuk pemanfaatan 
masa depan. 

Teknik Pengembangan Antibiotik Modern untuk 

Memerangi Resistensi Antimikroba 
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Senin, 25 Feb 2019 kemarin, Fakultas Farmasi UI khususnya 
Prodi Magister Herbal mengadakan FGD Revisi Kurikulum 
dengan mendatangkan 2 narasumber yang berbeda. 
Narasumber yang pertama yaitu Aceng Sopyan, S. Ag (Owner 
dari UKOT CV. Toga Nusantara), narasumber yang kedua yaitu 
Drs. Tepy Usia, Apt, M.Phil, Ph.D (Direktur Standardisasi Obat 
Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM RI). 

Indonesia memiliki kekayaam alam yang besar diantaranya 
terdapat 30.000 jenis tanaman yang masih banyak belum 
diketahui khasiat dan belum dimanfaatkan, ini menjadi latar 
belakang dibutuhkan nya tenaga ahli di bidang Herbal. Selain 
itu, belum adanya pemanfaatan tanaman yang berpotensial 
sebagai herbal untuk kesehatan juga menjadi latar belakang 
dibutuhkannya tenaga ahli Herbal. 

Dengan mengambil tema paparan yang sama yaitu terkait 
perkembangan produk herbal di Indonesia, Bapak Aceng 
Sopyan menyampaikan bahwa jumlah produk herbal 
berkembang pesat dipasaran, baik yang berasal dari dalam 

negeri ataupun luar negeri, bahan baku dari daratan ataupun 
lautan. Industri Farmasi juga ikut menggarap produksi herbal 
diantaranya pemanfaatan herbal sebagai sediaan (tablet, 
kapsul, serbuk instan, dll) dan jenis kegunaan (obat 
tradisional, kosmetik, suplemen dll). Dari yang awalnya 
memproduksi produk herbal secara manual hingga kini 
menggunakan mesin/alat yang canggih. 

Aceng Sopyan juga menjelaskan beberapa tantangan yang 
dihadapi dalam memproduksi produk herbal kini adanya 
kompetitor dari produk luar negeri, Produsen nakal yang 
memproduksi produk illegal, meniru produk yang legal, 
mencampurkan herbal dengan BKO, sulitnya untuk 
mempatenkan/proteksi pasar, sehingga ketika manfaat suatu 
tanaman telah diketahui, banyak yang meniru dan banyak 
yang mengikuti “Trand”, jarang satu produk herbal dapat 
bertahan sepanjang masa. 

Oleh sebab itu, sebaiknya 
farmasis khususnya 
Fakultas Farmasi dalam hal 
merevisi kurikulum harus 
lebih fokus mengenai 
Produk Herbal pada Industri 
& Konsumen baik dari segi 
pemahaman aspek CPOTB, 

dosis yang tepat untuk penggunaan, kestabilan herbal dari 
bahan awal hingga ke tangan konsumen, kestabilan zat aktif 
terhadap suhu, waktu penyimpanan, iradiasi, Efek samping, 
Toksisitas, Interaksi antar herbal, obat ataupun makanan dan 
peningkatan status herbal dari jamu menjadi obat herbal 
terstandar ataupun fitofarmaka. 

Tidak jauh berbeda dengan Aceng Sopyan, Drs. Tepy Usia juga 
membahas terkait Program Pengembangan Jamu/Herbal, 
Sistem Pengawasan Obat dan Makanan dan Standarisasi & 
Ujian Praklinik/ Klinik Jamu dan Herbal Indonesia. Beliau 
mengatakan lebih dari 400 etnis di Indonesia memanfaatkan 
tumbuhan sebagai obat. Potensi bahan alam yang dapat 
dimanfaatkan sebagai obat herbal diantaranya tumbuhan, 
hewan, mikroba, biota laut dan mineral. 

Tepy Usia merekomendasikan hal-hal yang dapat 
dikembangkan pada kurikulum Prodi Magister Herbal FF UI 
diantaranya Kimia Bahan Alam Indonesia (Plant, Animal, 
Maritime), Saintifikasi Etnomedisin Indonesia, Teknologi 
Bahan Alam Indonesia, Discovery New Medicine from Herbal 
Indonesia. 

FGD Prodi Magister Herbal FF UI : Potensi dan Perkembangan 
Produk Herbal di Indonesia 
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Universitas Indonesia (UI) 
telah mengukuhkan 3 orang 
Guru Besar dari Rumpun Ilmu 
Kesehatan, diantaranya 
adalah Prof. dr. Asri C. 
Adisasmita, MPH., M.Phil., 
Ph.D yang merupakan Guru 
Besar bidang Ilmu 
Epidemiologi Fakultas 

Kesehatan Masyarakat UI (FKM UI) ; Prof. Dr. R. Budi Haryanto, SKM., 
M.Kes, M.Sc. – Guru Besar Tetap bidang ilmu Kesehatan Lingkungan FKM 
UI dan Prof. Dr. Abdul Mun’im, M.Si, Apt – Guru Besar Tetap dalam 
bidang Bahan Alam Fakultas Farmasi UI (FFUI). Upacara pengukuhan 
dipimpin oleh Rektor UI Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met. pada 
Sabtu (23/3) di Balai Sidang UI kampus Depok. 

Selain telah menjadi Guru Besar Fakultas Farmasi UI, Prof. Dr. Abdul 
Mun’im, M.Si., Apt. saat ini juga menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang 
Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum Fakultas Farmasi UI. 
Jumlah Guru Besar di FF UI saat ini sebanyak 6 orang. Prof. Mun’im yang 
lulus gelar Doktor nya dari University of Tsukuba Jepang ini 
menyampaikan Pidato Pengukuhannya yang berjudul “Pemanfaatan 
Teknologi Hijau dalam Pengembangan Bahan baku dan Obat Herbal” 
bahwa dalam pengembangan obat herbal diperlukan sentuhan 
teknologi agar kualitas meningkat dan keamanan produk terjamin. Salah 
satu proses yang menjadi perhatian dan menentukan kualitas adalah 
ekstraksi. Metode ekstraksi yang digunakan industri obat herbal di 
Indonesia umumnya adalah maserasi, perkolasi dan refluks. Metode ini 
menggunakan pelarut organik, dan mudah terbakar. Pelarut ionik (ionic 
liquid)  adalah garam cair murni dengan titik leleh rendah, umumnya di 
bawah 100 °C. Pelarut ini tidak mudah terbakar, stabil pada temperatur 
tinggi, tidak mudah menguap, non-toksik dan memiliki sifat fisikokimia 
yang dapat disesuaikan dengan senyawa target. 

Prof. Mun’im melanjutkan, kalau Pelarut ini telah berhasil mengekstraksi 
beberapa senyawa aktif dari tumbuhan obat. Bahkan, pada beberapa 
kasus hasil ekstraksi lebih baik dibandingkan dengan metode 
konvensional.  Namun pelarut ini toksik terhadap lingkungan, Selain itu 
diperlukan ekstraksi kembali dengan pelarut organik. Prof. Mun’im 
menambahkan, DES (Deep eutectic solvent) merupakan alternatif 
pelarut pengekstraksi yang lebih aman. Pelarut ini memiliki berbagai 
keunggulan sebagai pengekstraksi. Senyawa aktif dari tumbuhan, seperti 
fenol, flavonoid, resveratrol, dan carthamin telah berhasil diekstraksi 
dengan pelarut ini. Penggunaan emulgator sebagai DES dapat 
mengurangi tahapan proses produksi, seperti pada pembuatan sediaan 
krim. Tantangan 
penggunaan DES adalah 
permasalahan stabilitas, 
karena produk ekstrak 
berupa cairan, dan beberapa 
pelarut sangat higroskopis 
sangat menyulitkan dalam 
pembuatan sediaan padat. 

Universitas Indonesia (UI) mengukuhkan 
dua guru besar yaitu Prof. Dr. Arry Yanuar, 
M.Si, Apt sebagai Guru Besar Tetap 
Fakultas Farmasi UI dan Prof. Dr. rer nat. 
Abdul Haris sebagai Guru Besar Tetap 
Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam UI. Upacara 

pengukuhan dilaksanakan pada Rabu (31/7) yang dipimpin oleh Rektor 
UI Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met. Prof. Arry selaku Wakil Dekan 
bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan Fakultas Farmasi UI 
menyampaikan pidato pengukuhannya yang berjudul “Artificial 
Intelligence Sebagai Pendekatan Baru dalam Ilmu Kimia Medisinal dan 
Perannya pada Proses Penemuan Obat.”  
Pada awalnya penemuan obat banyak diperoleh secara kebetulan 
(serendipity) seperti penisilin (antibiotik), metformin (anti diabetes), 
sildenafil (disfungsi ereksi) dan minoksidil (penumbuh rambut). Secara 
kebetulan terjadi repurposing atau repositioning dari anti malaria menjadi 
anti diabetes pada metformin, anti angina menjadi anti difungsi ereksi 
pada sildenafil, anti hipertensi menjadi penumbuh rambut pada 
minoksidil. 

Penemuan obat yang rasional 
didukung oleh kemajuan yang 
pesat dalam berbagai ilmu 
antara lain ilmu komputer, 
statistik, biologi molekuler, 
biofisika, biokimia, 
farmakokinetik, 
farmakodinamik dan  kimia 
medisinal. Kimia medisinal 
sebagai bagian penting dalam penemuan obat rasional terbagi atas tiga 
tahapan yaitu (1) tahap penemuan, (2) tahap optimisasi, dan (3)  tahap 
pengembangan. 

Berbagai metode dapat digunakan dalam tahap awal penemuan obat 
rasional seperti: 1) penambatan molekuler (molecular docking), 2) 
dinamika molekuler (molecular dynamics, MD) 3) pemodelan farmakofor 
(pharmacophore modeling), dan 4) artificial intelligence (AI). Metode 
artificial intelligence sangat bergantung pada ekstraksi fitur-fitur pada 
suatu senyawa kimia seperti sidik jari (fingerpint) ataupun deskriptor. 
Sedangkan pada tahap optimisasi melibatkan proses pengembangan hit 
menjadi lead menggunakan sintesis kimia organik. Tahap terakhir yaitu 
tahap pengembangan merupakan tahap proses penemuan obat rasional 
yang melibatkan uji in vivo seperti uji  praklinik maupun uji klinik. 

Prof. Arry menuturkan, “Salah satu perkembangan terbaru AI dan sangat 
luar biasa adalah penemuan obat PXT3003 untuk pengobatan penyakit 
neuropati Charcot-Marie-Tooth (CMT) salah satu kelainan langka yang 
belum ditemukan obatnya, hingga obat ini ditemukan oleh perusahaan 
Biofarmasi Prancis Pharnext yang baru berdiri pada tahun 2007.” 
Artificial intelligence memberikan akselerasi yang luar biasa dalam 
penemuan dan pengembangan obat. Maka tidak heran banyak 
perusahaan farmasi mulai bermitra dengan startup dan akademisi AI 
untuk memulai program pengembangan obat, bahkan perusahaan 
raksasa di luar farmasi bertransformasi untuk pengembangan obat seperti 
Google dan Facebook Inc. Prof.Arry sangat mendukung metode artificial 
intelligence (AI) dalam penemuan obat karena terbukti memiliki peran 
yang besar ke depannya dalam pengembangan obat baru baik dari bahan 
alam, sintetik maupun reposisi dari penggunaan sebelumnya. 

Fakultas Farmasi UI Tambah 1 Guru 
Besar di Bidang Bahan Alam 

Proses Penemuan Obat melalui Metode AI 
(Artificial Intelligence) oleh Guru Besar FF UI 
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Pada Selasa (30/04/2019) lalu, telah dilaksanakan 

Pengucapan Lafal Sumpah Apoteker Angkatan 87 di Balai Sidang 
Universitas Indonesia.  Acara tersebut dipimpin oleh dewan sidang 
yang terdiri dari perwakilan Rektor Universitas Indonesia, Dekan 
Fakultas Farmasi UI, Kepala Program studi Apoteker Fakultas 
Farmasi UI, Komite Farmasi Nasional, dan Pengurus Pusat Ikatan 
Apoteker Indonesia. Selain itu, acara ini juga turut dihadiri oleh 
perwakilan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, perwakilan Badan POM RI, 
perwakilan Kementerian Kesehatan RI, dan beberapa perwakilan dari 
Industri Farmasi, serta para orang tua Apoteker baru, dosen, dan 
karyawan Fakultas Farmasi UI.  

Dari jumlah 61 orang mahasiswa Apoteker yang diangkat 
sumpah, 17 orang diantaranya mendapatkan predikat Cum Laude 
dengan nilai IPK rata-rata diatas 3,5. Mahasiswa yang mendapatkan 
predikat Cum Laude diantaranya yaitu Gusti Ayu Pradnya Paramitha 
(3,69), Puspita Kusuma Putri (3,67), Marrisa (3,65), Anindya 
Widianti (3,65), Fauziah Isnani (3,65), Anatori Nurshika Safitri 
(3,62), Vishilpy Dimalia (3,61), Hutami Serena Kalibonso (3,60), 
Almira Rosentadewi (3,59), Danang Aji Wiguna (3,58), Ratih 
Kharismawati (3,58), Annisyah Wiradika (3,57), Fani Suciyani 
(3,55), Desi Imastuti (3,55), Aisyah (3,53), Geraldi (3,53), 
Nurjannah (3,53). Para lulusan terbaik tersebut diberikan 
penghargaan oleh beberapa intsansi/industri farmasi yang hadir. Para 
industri yang memberikan penghargaan kepada lulusan terbaik 
diantaranya PT Dexa Medica, PT Kalbe Farma, PT Kimia Farma, PT 
Ditek Jaya dan PT Novell Pharmaceutical Laboratories. Dipenghujung 
acara, mahasiswa Apoteker UI memberikan persembahan kepada 
orang tua masing-masing dengan memutarkan video persembahan 
dan sekaligus menyanyikan lagu persembahan untuk orang tua 
sebagai ucapan rasa terima kasih karena telah membimbing dan 
mendukung mereka selama menjadi mahasiswa Apoteker UI. 

 

Halalbihalal FF UI, 
Wadah untuk Mempererat 

Tali Silaturahmi 
 

Selasa 11 Juni 2019, telah dilaksanakan acara 
Halalbihalal Fakultas Farmasi UI di Ruang Sidang Besar FF 
UI. Acara Halalbihalal ini dilaksanakan setiap tahunnya 
setelah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri dan Bulan Puasa 
Ramadhan 30 hari lamanya. Acara ini dijadikan sebagai 
wadah untuk bertemu para pimpinan FF UI, para dosen, 
tenaga kependidikan, para purnabakti maupun para 
mahasiswa untuk saling berjabat tangan, saling memaafkan, 
juga untuk saling bersilaturahmi antar keluarga besar Fakultas 
Farmasi UI. Selain itu, acara ini juga diisi oleh pembacaan 
ayat-ayat suci Al Qur’an beserta artinya, dan yang tidak kalah 
pentingnya acara ini juga diisi oleh ceramah agama oleh 
seorang penceramah/ ustad. Dengan dilaksanakannya acara 
ini setiap tahunnya, keluarga besar FF UI dapat saling 
mempererat hubungan baik antar individu. 

 
 
 
 
 
 
 

17 Mahasiswa Lulusan Apoteker UI 
Mendapatkan Predikat Cum Laude 
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Apoteker UI Mengikuti UKAI 
OSCE 2019 

 
Fakultas Farmasi UI merupakan salah satu institusi 

pendidikan tinggi farmasi di Indonesia yang memiliki 
Program Profesi Apoteker. Berdasarkan peraturan terbaru 
dari Ikatan Apoteker Indonesi (IAI), Asosiasi Pendidikan 
Tinggi Farmasi Indonseia (APTFI) dan Komite Farmasi 
Nasional (KFN), untuk dinyatakan lulus dari pendidikan 
profesi apoteker dan meraih gelar apoteker, mahasiswa 
harus lulus dalam Uji Kompetensi Apoteker Indonesia 
(UKAI) yang dilaksanakan secara nasional. UKAI terdiri dari 
ujian berbasis komputer (Computer Based Test) (CBT) yang 
menilai aspek kognitif dan Objective Structure Clinical 
Examination (OSCE) yang menilai aspek behaviour 
(keterampilan spesifik and sikap).  

UKAI CBT telah berlangsung lebih dari 3 (tiga) 
tahun terakhir dan mulai tahun 2018, UKAI CBT bersifat exit 
exam. Sedangkan UKAI OSCE telah dilaksanakan mulai 
tahun 2018 lalu tetapi masih bersifat try out, dan tahun ini 
UKAI OSCE telah dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut 
yaitu pada tanggal 20-22 Juli 2019 di Gedung Rumpun Ilmu 
Kesehatan, Kampus UI Depok.  

Salah satu 
komponen yang 
penting dalam 
persiapan OSCE ini 
adalah kesiapan 
para staf pengajar 
yang memiliki 
kapasitas sebagai 
penguji OSCE. Namun selain kesiapan dari para staff 
pengajar, kesiapan para mahasiswa dalam mengikuti OSCE 
juga penting. 

Selama mengikut OSCE ini para peserta penguji 
maupun mahasiswa dikarantina sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan. Para peserta juga tidak diijinkan 
menggunakan alat komunikasi apapun selama OSCE 
berlangsung, alat komunikasi, asesoris dan perhiasana 
seperti jam tangan, gelang, kalung semuanya dikumpulkan 
oleh panitia, dan dikembalikan setelah acara selesai. 

Telah disiapkan 10 station untuk para mahasiswa 
dengan ujian yang berbeda 
disetiap stationnya. Pada 
setiap station ditempatkan 
1 orang penguji sebagai 
penilai mahasiswa dalam 
mengikuti ujian tersebut. 

Tendik Farmasi UI Kembali 
Meraih Juara 1 Diktendik Award 

UI 2019 Kategori Laboran 
Berinovasi 

Selasa, 6 Agustus 2019 lalu 
telah dilaksanakan acara Diktendik 
Award UI 2019 oleh Universitas 
Indonesia di Balai Sidang, Kampus UI 
Depok. Acara tersebut merupakan 
bentuk apresiasi Universitas Indonesia 
kepada pendidik (dosen) dan tenaga 
kependidikan (karyawan) yang 
berprestasi. Seperti hal nya yang 

dikatakan oleh Rektor UI Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met, yang 
memberikan sambutan pada awal acara “Budaya apresiasi perlu 
dikembangkan untuk meningkatkan kualitas SDM , terutama di 
Universitas Indonesia. Ajang ini diharapkan dapat memacu setiap 
individu untuk selalu berinovasi.” 

Diktendik Award UI 2019 ini terbagi menjadi 2 klasifikasi yaitu 
Dosen Berprestasi dan Tenaga Kependidikan Berinovasi. Fakultas 
Farmasi UI kembali menyabet Juara 1 Diktendik Award UI 2019 Kategori 
Laboran Berinovasi. Lia Indriana yang merupakan Laboran pada 
Laboratorium Kimia Medisinal & Bioanalisis FF UI ini sangat tidak 
menyangka begitu namanya disebut oleh Rektor UI saat membacakan 
pemenang Juara 1 Kategori Laboran Berinovasi. Setelah melewati 
beberapa tahapan seleksi akhirnya usaha yang dilakukannya 
membuahkan hasil.  

Latar belakang yang membuat Lia menghasilkan karya yang 
ungulan yaitu dikarenakan adanya masalah mengenai kepatuhan 
mengisi logbook pada alat instrument yang ada di laboratorium 
pendidikan, baik di UI maupun di universitas lain. “Kita tahu bahwa 
laboratorium pendidikan itu merupakan laboratorium yang 
diperuntukkan untuk kegiatan pendidikan seperti praktikum dan 
penelitian. Mengingat akan pentingnya logbook tersebut untuk riwayat 
penelusuran pemakaian instrument, maka dari itu saya mempunyai 
inovasi untuk membuat logbook manual tersebut menjadi sistem yang 
berbasis elektronik atau biasa disebut e-logbook, “ ujar Lia. Sistem e-
logbook adalah suatu sistem logbook berbasis komputer dengan 
menggunakan sistem billing. Sistem billing biasa digunakan pada warnet-
warnet dan rumah sakit guna mengontrol segala transaksi yang terjadi. 
Tetapi e-logbook ini tidak berbayar sama sekali, nominal yang 
dimasukkan pada kolom pembayaran hanya simbol saja agar pengguna 
dapat login sebagai member.  

Adapun manfaat dari inovasi yang dibuat oleh Lia adalah data 
pemakaian alat dapat tercatat secara otomatis mulai dari awal 
pemakaian sampai akhir pemakaian. Meskipun mahasiswa yang 
bersangkutan lupa untuk menulis logbook manual, maka masih ada data 
e-logbook yang bisa 
diunduh. Fakultas Farmasi 
UI mengucapkan selamat 
kepada Lia Indriana, semoga 
prestasi ini dapat diikuti 
oleh tenaga kependidikan 
FF UI lainnya ditahun 
mendatang. 
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Arah dan Perkembangan 
Bioanalisis dalam Menunjang 
Industri dan Pelayanan Farmasi 
 

Bioanalisis digunakan untuk menentukan atau 
menetapkan kadar zat-zat xenobiotic (obat dan metabolitnya) 
serta zat biotik (makromolekul, protein, DNA, molekul obat 
yang besar) dalam matriks biologi. Penelitian dalam bidang 
bioanalisis sangat bergantung pada pengukuran yang 
kuantitatif dari obat/metabolit atau zat endogen dalam matriks 
biologi. 

Ketua DGB FFUI Prof. Dr. Yahdiana Harahap, MS., 
Apt. memberikan materi 
mengenai “Arah dan 
Perkembangan Bioanalisis guna 
Menunjang Industri dan 
Pelayanan Farmasi” pada 
kegiatan kuliah Perdana PTA 
2019  hari senin, 2 September 
2019 di Auditorium Gedung 
RIK, Kampus UI Depok yang dihadiri oleh seluruh mahasiswa 
dan dosen FFUI.  Prof Diana menyampaikan beberapa 
tantangan yang dihadapi dalam pengembangan metode 
Bioanalisis diantaranya jenis matriks yang terdiri dari plasma, 
serum, darah total/DBS, urin, saliva/ jaringan, tantangan yang 
kedua yaitu berdasarkan jumlah sampel, tantangan 
selanjutnya adanya kepentingan (urgency), lalu besarnya 
jumlah analit yang dikuantifikasi, sensitivitas dan yang terakhir 
yaitu profil farmakokinetika analit. Selain itu, Kepala Lab. 
Bioavailabilitas-Bioekivalensi (Ba-Be) FFUI ini juga 
menjelaskan mengenai tahapan dalam proses Bioanalisis yang 
diawali dengan Optimasi Metode Analisis, lalu ke tahapan 
Validasi Metode dan selanjutnya tahapan Aplikasi ke Studi in 
Vivo. 

Ada berbagai macam peran pada Bioanalisis dalam 
dunia kefarmasian diantaranya mencegah pencemaran 
lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan (DNA 
Adduct sebagai biomarker), selain itu berperan dalam 
penemuan obat (Drug Discovery)-uji Farmakologi, berperan 
sebagai tes doping pada olahragawan, berperan sebagai 
pengembangan obat (Drug Development) Farmakokinetik & 
metabolisme pada hewan, sebagai studi klinik fase I-IV 
(Clinical Trial) dan terakhir dapat berperan untuk obat di 
pasaran (seperti perkembangan formulasi, kelebihan dosis, 
monitoring obat, toksikologi forensik/narkotika dan 
psikotropika. Prof Diana juga menambahkan, bahwa 

Bioanalisis merupakan 
ilmu yang menjembatani 
Sains Farmasi 
(Pharmaceutical Sciences) 
dengan Farmasi Klinik 
melalui TDM (Therapeutic 
Drug Monitoring). 
 

FF UI Kembali Menggelar 
Chong Kun Dang Scholarship Award 

Ceremony 2019 

 
Selasa (24/09/2019) Fakultas Farmasi UI kembali 

menyelenggarakan Chong Kun Dang Scholarship Award 
Ceremony 2019 dengan melakukan pemberian sertifikat 
sebagai simbol peneriman beasiswa di Gedung A Rumpun 
Ilmu Kesehatan. Penerima Beasiswa dari Chong Kun Dang 
Kochon Foundation-Korea ini berjumlah 10 orang yang terdiri 
dari mahasiswa Sarjana tingkat 2 hingga tingkat Profesi 
Apoteker, diantaranya : Kanita Klara (2018), Michelle Nur 
Aura I (2018), Nanda Najmi Auliarahmah (2018), Velia 
(2017), Devi Ramadhanti Nurhaliza (2017), Lisa Amelia 
(2017), Dwi Asih Kurniati (2016), Yulfina Bimawati (2016), 
Ofiati Wijaya (Apt), Alfi Ramadhanty (Apt). Mereka 
mendapatkan beasiswa tersebut tentunya dengan berbagai 
persyaratan yang telah ditetapkan oleh akademik FF UI, salah 
satunya mendapatkan IPK minimal 3.25 setiap semesternya. 

Pemberian sertifikat ini dilakukan langsung oleh Mr 
Choi Jung Gil (General Manager of CKD Kochon Foundation) 
dan Dr. Mahdi Jufri, M.Si., Apt. (Dekan FFUI). Selain Mr Choi 
Jung Gil kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Mr In Hyun Baik 
(President Director of PT. CKD OTTO Indonesia). Acara ini 
akan dilaksanakan rutin satu tahun sekali, dikarenakan akan 
adanya penerima beasiswa yang berbeda setiap tahunnya. 
Dalam sambutan nya, Mr In Hyun Baik berharap agar kelak 
mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari CKD Kochon 
Foundation, dapat bergabung dengan PT. CKD Otto Indonesia 
setelah mereka lulus kuliah nanti. Karena PT. CKD Otto 
Indonesia sangat membutuhka tenaga-tenaga ahli khususnya 
tenaga ahli dari Fakultas Farmasi UI untuk mengembangkan 
PT. CKD Otto Indonesia menjadi lebih baik lagi. 
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Senin, 7 Oktober 2019 Segenap Pimpinan 

Fakultas Farmasi UI, mulai dari Dekan, Wakil Dekan, 
Manager, Kaprodi beserta mahasiswa baru angkatan 
2019 berkumpul bersama di Kebun Herbal FFUI 
(Gedung Profesi dan Pascasarjana) untuk melaksanakan 
kegiatan Spread Out The Nature (SPROUT). Kegiatan 
SPROUT ini berupa penghijauan penanaman 
tanaman/pohon di lingkungan Fakultas Farmasi UI. 

Kegiatan SPROUT ini merupakan salah satu 
bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat yang 
dilaksanakan setiap tahunnya oleh Mahasiswa Baru 
FFUI. Untuk tahun ini mereka memilih untuk melakukan 
penghijauan di lingkungan sekitar, karena gerakan 
penghijauan merupakan gerakan penting  untuk 
perkembangan lingkungan yang lebih baik. Tema yang 
diambil dari kegiatan ini yaitu “Grow Together” yang 
dapat diartikan sebagai gerakan untuk perkembangan 
lingkungan (khususnya lingkungan FFUI) menjadi lebih 
baik secara bersama-sama oleh sivitas akademika FFUI 
yang terdiri dari pimpinan, dosen, mahasiswa maupun 
tenaga kependidikan. 

 
Kegiatan ini diawali dengan pemberian sambutan ketua 
panitia pelaksana yaitu mahasiswa baru 2019 dan 
pemberian sambutan oleh Dekan FFUI. Selanjutnya, 
penyerahan simbol tanaman obat herbal oleh Mahasiswa 
Baru 2019 kepada Dekan, Dr. Mahdi Jufri, M.Si., Apt. 
berupa tanaman Betadine (Jatropha Mulitifida Linn), 
lalu kepada Wakil Dekan II, Prof. Dr. Arry Yanuar, M.Si., 
Apt. berupa tanaman Minyak Kayu Putih (Melaleuca 
Leucadendra syn. M. Leucadendron) dan kepada Wakil 
Dekan II, Prof. Dr. Abdul Mun’im, M.Si., Apt. berupa 
tanaman Melati Kosta (Brunfelsia Uniflora). Ketiga 
pimpinan tersebut melakukan penanaman tanaman 
bersama, selanjutnya diikuti oleh mahasiswa baru 
angkatan 2019 untuk melakukan penanaman. Tanaman 
obat herbal yang ditanam oleh mahasiswa baru 
diantaranya tanaman Kumis Kucing (Orthosiphon 
Aristatus), Miana (Plectranthus Scutellarioides), Keci 
Beling (Strobilanthes Crispa), Gandarusa (Justicia 
Gendarussa) dan Suji (Dracaena). 

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan 
SPROUT ini yaitu untuk penghijauan lahan di sekitar 
FFUI, dan untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa 
akan lingkungan sekitar. Sedangkan manfaat yang dapat  

diperoleh dari 
kegiatan penanaman 
ini yaitu dapat 
membantu 
menghijaukan 
lahan-lahan di FFUI 
serta memberikan 
pemahaman kepada 
mahasiswa tentang 
cara menanam yang 
baik dan benar. 

 
 
 
 
 
 
 

Spread Out The Nature, Pimpinan FF UI 
beserta 170 Mahasiswa Baru 2019 
Melaksanakan Kegiatan Penanaman 

Tanaman Obat 
di Kebun Herbal FFUI. 
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Pelafalan Sumpah Apoteker UI 
Angkatan LXXXVIII : 80 Mahasiswa 

Lulus dengan Predikat Cumlaude 
 
Sabtu (12/10/2019), Fakultas Farmasi UI menyelenggarakan 
acara Pelantikan dan Pengucapan Lafal Sumpah Apoteker 
Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, Angkatan 88 Tahun 
Akademik 2018/2019. Acara dilaksanakan di Aula Pusat 
Kegiatan Mahasiswa (PUSGIWA) UI. Acara dihadiri oleh para 
Apoteker baru beserta keluarga dan kerabat, dosen serta 
pejabat fakultas dan universitas, serta tamu undangan. 
Acara Sumpah Apoteker dimulai pada pukul 08.00 wib, 
dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 
yang dipimpin oleh Tesanika Ribka Sitorus, S.Farm., Apt. 
Pembukaan Sidang Terbuka dilakukan oleh Dr. Mahdi Jufri, 
M.Si., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi UI. Acara 
dilanjutkan dengan laporan Ketua Program Studi Profesi 
Apoteker Fakultas Farmasi UI, Dr. Sutriyo, M.Si., Apt., bahwa 
pada periode ini Fakultas Farmasi UI meluluskan 106 
Apoteker baru (98,15%), 80 di antaranya lulus dengan 
predikat cumlaude. Selanjutnya, puncak acara berlangsung 
dengan dimulainya proses pengucapan lafal sumpah dipimpin 
oleh Ketua Komite Farmasi Nasional (KFN) yang diwakilkan 
oleh Dr. Faiq Bahfen, S.H. dan pengukuhan sumpah menurut 
agama masing-masing dipimpin oleh rohaniawan. Apoteker 
baru mengikuti pengucapan lafal dan pengukuhan sumpah 
dengan khidmat. 
Seluruh Apoteker baru melakukan penandatanganan dan 
penerimaan Surat Sumpah Profesi Apoteker, mendapatkan 
Surat Tanda Registrasi Apoteker, dan Sertifikat Kompetensi 
Apoteker sesaat setelah prosesi sumpah usai. Apoteker baru 
yang menyandang predikat cumlaude mendapatkan 
penghargaan dari Universitas Indonesia. Selain itu, 
penyerahan penghargaan dilakukan kepada tiga lulusan 
terbaik peminatan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit yaitu 
atas nama Clarasintha Nindyatami, S.Farm., Apt dengan IPK 
3.81 dan Fitriani Syawalia Naisya Buri, S.Farm., Apt dengan 
IPK 3.72 dari PT Kimia Farma, serta Siti Mardiyah, S.Farm., 
Apt. dengan IPK 3.66 dari PT Ditek Jaya. Penyerahan 
penghargaan juga dilakukan kepada tiga lulusan terbaik 
peminatan Farmasi Industri yaitu atas nama Anja Tamabri, 
S.Farm., Apt. dengan IPK 3.84 dari PT Dexa Medica, Renita 
Dewi, S.Farm., Apt. dengan IPK 3.84 dari PT Novell 
Pharmaceutical Laboratories, dan Sheila Odilia, S.Farm., Apt. 
dengan IPK 3.81 dari PT Kalbe Farma. 
Pada acara ini dihadiri tamu undangan antara lain perwakilan 
dari Komite Farmasi Nasional, Pengurus Pusat Ikatan 
Apoteker Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, 
Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia wilayah 
Indonesia, industri farmasi dan distributor farmasi serta 
perwakilan rumah sakit, apotek, dan instansi pemerintah 
sebagai institusi PKPA. Pemberian kenang-kenangan untuk 
tamu undangan dilakukan oleh Prof. Dr. Arry Yanuar, M.Si., 

Apt. selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan 
Kemahasiswaan; Dr. Raditya Iswandana, M.Farm., Apt. 
selaku Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Farmasi UI; 
Widya Dwi Aryati, M.Si., Apt. selaku Koordinator 
Kemahasiswaan Fakultas Farmasi UI; Ayun Erwina Arifianti, 
M.Farm., Apt. selaku perwakilan Dosen Fakultas Farmasi UI. 
Acara ditutup dengan pembacaan doa oleh Anja Tamabri, 
S.Farm., Apt. (oleh : puspita, dok: tiara) 
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The Role of Pharmaceutical 
Sciences in The Emerging Era of 

Industrial Revolution 4.0 

 
Fakultas Farmasi Universitas Indonesia kembali 

menggelar kegiatan konferensi  internasional untuk ke-4 
kalinya yaitu The 4th International Conference on Advance 
Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (ICAPPS). Berbeda 
dengan sebelumnya, The 4th ICAPPS tahun ini dilakukan 
secara bersamaan dengan kegiatan Asian Federation for 
Pharmaceutical Sciences (AFPS) Conference 2019 yang akan 
dilaksanakan pada 23-27 Oktober 2019 di Patra Jasa Resort 
and Villas, Bali, Indonesia. AFPS merupakan sebuah asosiasi 
yang terdiri dari para ilmuwan farmasi yang berasal dari 
berbagai negara di Asia yang dibentuk secara sukarela tanpa 
mengharapkan keuntungan didalamnya yang bertujuan untuk 
memajukan penelitian dalam ilmu farmasi di Asia. Tahun 
2019 ini, Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah 
untuk AFPS. AFPS didirikan sejak tahun 2007, negara-negara 
yang bergabung dengan AFPS diantaranya Indonesia, Jepang, 
Australia, India, Hongkong, Korea Selatan, Cina, Malaysia, 
Thailand, Vietnam, Taiwan, Singapura, Afghanistan dan 
Pakistan. 

Gabungan dari kedua konferensi ini mengambil tema 
“The Role of Pharmaceutical Sciences in The Emerging Era of 
Industrial Revolution 4.0”. Penelitian memainkan peran 
penting dalam pengembangan ilmu farmasi dan farmasi di era 
revolusi industri 4.0 ini. Dan publikasi memainkan peran 

penting dalam mengkomunikasikan hasil penelitian terbaru 
kepada masyarakat di tingkat nasional dan internasional. 
Konferensi ini akan memberikan kesempatan bagi peserta dari 
berbagai multidisiplin yaitu mulai dari akademisi, industri 
farmasi, regulator, 
lembaga penelitian, 
dan farmasi 
komunitas serta 
rumah sakit untuk 
saling berbagi dan 
mendiskusikan 
pengetahuan, 
pengalaman, dan pencapaian penelitian terbaru mereka. Topik 
utama yang diangkat dari konferensi ini diantaranya mencakup 
masalah Analisis Farmasi / Bioanalisis / Bioekivalensi / Produk 
Halal, Penemuan Obat, Sistem Pemberian Obat, Produk 
Alami, Farmakologi & Ilmu Biomedis, Biofarmasi, Farmasi 
Klinis & Sosial Administrasi atau topik lainnya yang sedang 
menjadi perbincangan hangat di dunia farmasi maupun 
kehidupan sehari-hari. 

Kegiatan yang dibuka oleh Rektor UI, Prof. Dr. Ir. 
Muhammad Anis, M.Met. dan Gubernur Bali yang diwakili 
oleh Dr. drs. Ida Bagus Kade Subhiksu, M.M (Asisten 
Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Bali) 
ini dihadiri oleh Direktur Pelayanan Kefarmasian, Direktorat 
Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI yaitu 
Dita Novianti S.A, S.Si, Apt, MM dan dihadiri oleh Kepala 
Subdirektorat Valuasi dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual, 
Direktorat Jenderal Penguatan Riset & Pengembangan, 
Kemenristekdikti RI yaitu Juldin Bahriansyah, S.T., M.Si. 
Mereka  hadir untuk menjadi keynote speaker pada acara kali 
ini. Hadir pula pada acara ini Prof. Tsuneji Nagai dari Nagai 
Foundation (AFPS Founder) bersama istrinya Kiyoko Nagai, 
Prof. Xiaoliang Wang (President AFPS), dan Prof. Yahdiana 
Harahap, M.S., Apt. (President Elected AFPS; Faculty of 
Pharmacy Universitas Indonesia). Sebelum opening ceremony, 
Dekan Fakultas Farmasi UI, Dr. Mahdi Jufri, M.Si., Apt. juga 
ikut memberikan sambutan. Selain itu dalam konferensi tahun 
ini, FFUI juga berhasil mengajak 38 Pembicara dari 11 negara 
berbeda yang terdiri dari 1 Filipina, 13 Indonesia, 6 Jepang, 
1 China, 1 Singapura, 1 Thailand, 3 Korea, 2 Jerman, 1 
Belanda, 1 Australia, 4 Malaysia untuk bergabung dan 
berpartisipasi dalam konferensi ini. Sedangkan peserta yang 
telah mendaftarkan diri untuk ikut serta berjumlah 297 orang 
yang berasal dari 12 negara yang terdiri dari 1 orang peserta 
dari Australia, 16 China, 2 Mesir, 1 Inggris, 210 Indonesia, 
35 Jepang, 16 Korea, 3 Malaysia, 3 Belanda, 7 Nepal, 2 
Filipina, dan 1 Singapura. 
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Pada hari Selasa, 15 Januari 2019 telah 

diadakan kegiatan Guest Lecture dari Nara 

Institute of Science and Technologi (NAIST). Kuliah 

ini dihadiri oleh mahasiswa Farmasi UI S1, 

Apoteker, Pascasarjana dan juga mahasiswa diluar 

Farmasi UI.Kuliah tamu ini menghadiri para 

pembicara dari NAIST yaitu Masako Shimamoto, 

PhD. sebagai Kepala Staf dari Division of Global 

Education, Prof. Shun Hirota sebagai Profesor 

di Division of Material Science dan 

Direktur Division of Global Education, serta Prof. 

Yasuhiko Nakashima sebagai Profesor di 

Laboratorium Computing Architecture, Division of 

Information Science, Graduate School of Science 

and Technology. Masako Shimamoto, PhD 

mengawali kuliah dengan penjelasan terkait Nara 

dan pengenalan NAIST, serta program-program 

yang ada di NAIST. Prof. Yasuhiko Nakashima 

memberikan kuliah terkait Information Science 

dengan topik “Systolic Arrays as The Last 

Frontier”.  

Beliau memperkenalkan proyek-proyek 

penelitiannya terkait dengan supercomputer, 

memoisasi CPU, dan systolic arrays. Kuliah terakhir 

terkait Material Science dibawakan oleh Prof. Shun 

Hirota   dengan topik“Protein Supramolecules: 

An Interdisciplinary Research in Chemistry and 

Biology”. Supramolekul merupakan kompleks 

dari dua atau tiga molekul yang tidak berikatan 

secara kovalen. Penelitian yang dilakukan 

bertujuan untuk membuat rakitan protein 

supramolekul buatan sebagai material nanobio. 

Beliau memperkenalkan penelitiannya pada 

konstruksi protein supramolekul dan juga 

hubungan antara rakitan molekul tersebut dengan 

penyakit. 

 

Kuliah Tamu Traditional Chinese Medicine 

(TCM)“Vegetable as Powerful Medication for 

Cancer” Senin, 4 Maret 2019 – Narasumber : Dr. 

Andri Lim (New Zealand Chinese Medicine and 

Acupuncture Society), Gedung C Rumpun Ilmu 

Kesehatan, Kampus UI Depok. 

         Kuliah Tamu dan Workshop      
Guest Lecture from Nara 

Institute of Science and 

Technology (NAIST) 

 

Kuliah Tamu Traditional Chinese 

Medicine (TCM) 
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Dalam rangka peningkatan kualitas 

pembelajaran di perguruan tinggi, penerapan 

student centered learning yang dipadukan 

dengan kegiatan pembelajaran aktif diperlukan 

dalam suatu program pendidikan. Berbagai model 

pembelajaran dapat dipilih untuk menghasilkan 

kemampuan individual dan kolaborasi mahasiswa. 

Keluasan, kedalaman, kekuatan dari konten dan 

konteks suatu mata ajar, strategi mengajar, media 

pembelajaran dan metode evaluasi merupakan 

suatu hal yang integratif dalam mendukung 

pembelajaran. Guna memastikan kualitas dan 

konsistensi hal tersebut, suatu program studi dan 

tim pengampu mata ajar menyusun modul 

pembelajaran dalam bentuk buku rancang 

pengajaran (BRP) dan rencana pengajaran 

semester (RPS). Fasilitas asesmen dan umpan balik 

perlu ditetapkan dalam rangka mencapai output 

yang diharapkan dari butir-butir yang terjalin di 

jejaring kompetensi dan subkompetensi yang 

menghubungkan mata ajar dengan kurikulum 

secara menyeluruh. Maka dari itu, untuk 

meningkatkan kualitas pelaksanaan dan 

perencanaan pengajaran, diadakanlah kegiatan 

Workshop perancangan modul pembelajaran 

(kurikulum Farmasi) dalam rangka Pengampuan 

Universitas Indonesia terhadap Universitas Esa 

Unggul. Workshop ini dilaksanakan selama 2 hari, 

yaitu pada tanggal 15-16 Agustus 2019 kemarin di 

Gedung A Rumpun Ilmu Kesehatan, Kampus UI 

Depok. Adapun narasumber pada kegiatan 

tersebut diantaranya Dra. Azizahwati, M.Si., Apt., 

Dr. Sutrito, M.Si., Apt. dan Santi Purnasari, M.Si., 

Apt. ketiganya merupakan staf pengajar di FF UI. 

Tujuan dari diadakannya kegiatan ini yaitu 

Implementasi MoU kerja sama antara FF UI dan 

UEU, selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk 

memberikan pemahaman dan aplikasi mengenai 

perancangan modul pembelajaran. Sedangkan 

manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan ini 

yaitu untuk meningkatkan kesadaran sivitas 

akademik FFUI untuk berkontribusi aktif dalam 

membina program studi lain yang sejenis dalam 

rangka meningkatkan kualitas Pendidikan. 

Workshop Kurikulum Farmasi “Pengampuan UI untuk UEU” 
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Kuliah Tamu dari Oregon State 

University“Contemporary Approaches to Natural 

Products Drug Discovery and Development” 

Rabu, 20 Maret 2019 – Narasumber : Prof. Taifo 

Mahmud, Ph.D (Department of Pharmaceutical 

Sciences, Oregon State University), Ruang Sidang 

Besar FF UI, Kampus UI Depok. 

Sebagai salah satu strategi untuk 

meningkatkan kolaborasi dan kerjasama Fakultas 

Farmasi Universitas Indonesia dengan 

Department of Pharmaceutical Technology and 

Biopharmacy (Groningen Research Institute of 

Pharmacy) University of Groningen, FFUI telah 

mengundang Dr. Wouter L.J. Hinrichs hari Senin, 

09/09/2019 untuk memberikan kuliah tamu 

kepada para mahasiswa FFUI di Gedung B 

Rumpun Ilmu Kesehatan, Kampus UI Depok. 

Kuliah tamu bertema “Strategies in Formulating 

Lipophilic Drugs and Therapeutic Proteins” yang 

dihadiri oleh Prof. Dr. Abdul Mun’im (Waki 

Dekan II FFUI), Prof. Dr. Amarila Malik, Dr. Silvia 

Surini, Dr. Rani Sauriasari, Dr. Fadlina Chany 

Saputri, serta beberapa dosen FFUI lain dan sekitar 

280 mahasiswa tersebut dibagi menjadi 2 sesi. 

Pada sesi pertama, Dr. Wouter L.J. Hinrichs 

memaparkan strategi     dan     hasil riset yang telah 

dilakukan oleh Department of Pharmaceutical 

Technology and Biopharmacy University of 

Groningen untuk meningkatkan bioavailabilitas 

obat-obat/ zat aktif lipofilik dengan 

menggunakan senyawa gula 

(disakarida/oligosakarida) sehingga terbentuk 

solid dispersion (dispersi padat) yang dapat 

memfasilitasi kelarutan zat aktif dalam medium 

biologis tubuh. Pada sesi kedua, beliau 

memaparkan strategi dan hasil riset yang telah 

dilakukan untuk memformulasi protein terapetik 

seperti hormone, enzim dan vaksin sehingga 

produk-produk tersebut dapat didistribusikan 

dalam bentuk sediaan padat yang lebih stabil 

dibanding sediaan cair. Pada sesi ini beliau 

menjelaskan tentang pemanfaatan kombinasi 

disakarida dan polisakarida untuk menstabilkan 

protein terapetik yang dikeringkan dengan 

metode freeze drying, spray drying dan spray-

Kuliah Tamu dari  

Oregon State University 

 

Kolaborasi FF UI dengan 

University of Groningen 
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freeze drying. Lebih jauh, Dr. Wouter L.J. Hinrichs 

juga memaparkan tentang produk/ sediaan 

protein terapetik yang telah berhasil 

dikembangkan oleh Department of 

Pharmaceutical Technology and Biopharmacy 

University of Groningen, meliputi dry powder 

inhaler, oral dispersible film, pulsatile-release 

implant dan microneedle (yang dikembangkan 

bersama dengan Leiden University). Lebih dari 

sekedar memaparkan strategi dan hasil risetnya, 

pada kuliah tamu yang diprioritaskan untuk 

mahasiswa program sarjana tahun keempat 

(semester 7) dan mahasiswa pascasarjana yang 

akan melakukan penelitian skripsi/tesis/disertasi 

ini, Dr. Wouter juga memberikan gambaran 

tentang riset dan tips untuk menghadapi hasil 

riset yang tidak sesuai dengan hipotesis awal. 

Dengan kehadiran Dr. Wouter untuk memberikan 

kuliah tamu diharapkan dapat memberikan 

wawasan dan motivasi kepada mahasiswa yang 

akan memulai risetnya. Berbeda dengan 

kunjungan pertama sebelumnya pada Februari 

2017 lalu, pada kunjungannya kali ini Dr. Wouter 

tidak hanya memberi kuliah tamu, namun juga 

terlibat dalam sesi diskusi akademik dengan Dr. 

Silvia Surini, M.Pharm.Sc., Apt. dan mahasiswa 

doktoral yang dibimbingnya yaitu Cynthia Marisca 

Muntu. Pada sesi diskusi yang dilaksanakan pada 

Selasa 10/09/2019 tersebut, Dr. Wouter L.J. 

Hinrichs memberikan masukan dan saran terkait 

riset disertasi Ibu Cynthia tentang sediaan 

intranasal protein untuk penghantaran ke otak 

untuk terapi Alzheimer.  

Lebih jauh, Dr. Wouter juga meninjau 

fasilitas riset di lab Drug Development Laboratory 

FFUI di gedung RIK dan memberikan banyak saran 

teknis terkait pelaksanaan penelitian tersebut. 

Selain kedua kegiatan tersebut, Dr. Wouter L.J. 

Hinrichs juga berkesempatan berdiskusi dengan 

Dr. Mahdi Jufri (Dekan FFUI), Prof. Dr. Abdul 

Mun’im (Waki Dekan II FFUI) dan Dr. Rani 

Sauriasari (Manajer Kerjasama, Hubungan Alumni 

dan Ventura) tentang kemungkinan dan 

tantangan kolaborasi antara Fakultas Farmasi UI 

dan University of Groningen (khususnya 

Department of Pharmaceutical Technology and 

Biopharmacy). Dari kujungan selama dua hari 

tersebut, diharapkan dapat membuka diskusi 

tentang kemungkinan kolaborasi yang 

berkelanjutan dan lebih luas di masa mendatang, 

baik di bidang akademik maupun riset. Kunjungan 

tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan 

minat lulusan Fakultas Farmasi UI utuk 

meneruskan studi ke University of Groningen yang 

dapat menjadi jembatan bagi kolaborasi di masa 

mendatang. 
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Saat pelaksanaan USBN, sekolah biasanya 

harus steril dari kegiatan lain sehingga selain siswa 

yang mengikuti ujian, siswa lainnya diarahkan 

belajar dirumah. SMA Alfa Centauri 

memanfaatkan waktu tersebut untuk kunjungan 

kampus khususnya ke Fakultas Farmasi UI dengan 

tujuan agar mereka memiliki wawasan yang lebih 

luas mengenai jurusan program studi atau 

kampus yang akan dipilihnya tahun depan. SMA 

Alfa Centauri mengunjungi FF UI pada 20 Maret 

2019, hari Rabu yang lalu, dengan membawa 75 

orang siswa kelas XI beserta 3 orang guru 

pendamping. Kegiatan yang dilakukan pada saat 

kunjungan yaitu memberikan materi di kelas dan 

mengunjungi laboratorium yang ada di FF UI. Para 

siswa SMA Alfa Centauri terlihat sangat antusias 

sekali pada saat kunjungan dilakukan, terutama 

pada saat mereka mengunjungi lab-lab yang ada 

di FF UI. 

Guna merealisasikan salah satu program 

kerja OSIS SMA Negeri 2 Kediri Tahun 2018 – 

2019, para siswa kelas XI SMA Negeri 2 Kediri 

menyelenggarakan kegiatan SKAL (Studi Kenal 

Alam dan Lingkungan) ke FF UI pada Senin, 25 

Maret 2019 lalu. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini 

agar para siswa SMA Negeri 2 Kediri mendapatkan 

informasi mengenai lingkungan, sistem akademik 

dan jalur penerimaan mahasiswa baru di Fakultas 

Farmasi UI, serta menambah wawasan mengenai 

Ilmu Farmasi itu sendiri. Kegiatan yang dilakukan 

pada saat kunjungan yaitu memberikan materi di 

kelas dan mengunjungi laboratorium yang ada di 

FF UI dan diakhiri dengan pengambilan 

dokumentasi foto bersama. Kegiatan kunjungan 

ini bukan yang pertama kali dilaksanakan oleh 

SMA Negeri 2 Kediri, tapi sudah beberapa tahun 

terakhir. 

Memanfaatkan Waktu Liburan, 

SMA Alfa Centauri Bandung 

Mengunjungi Fakultas Farmasi UI 

 

   Kunjungan      
Studi Kenal Alam dan Lingkungan 

SMA Negeri 2 Kediri ke FF UI 
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Sesuai dengan program kerja yang sudah 

ditetapkan dalam Tahun Pelajaran 2018/2019, 

serta dalam upaya meningkatkan pemahaman 

siswa tentang dunia kampus SMA Negeri 4 

Denpasar khususnya siswa kelas XI IPA telah 

melakukan kunjungan ke Fakultas Farmasi UI pada 

Kamis (28/03/19). Sejumlah 75 orang siswa/I dan 

5 orang guru pendamping, melaksanakan 

kunjungan dengan dibagi dua kegiatan yaitu 

pemaparan materi dan tour lab. Pada 1 jam 

pertama, mereka diberikan materi dan informasi 

terkait Fakultas Farmasi UI dan terkait jalur masuk, 

biaya pendidikan, serta program studi sarjana. 

Dan selanjutnya, para siswa diajak mengunjungi 

Drug Development Laboratory (DDL) atau 

Laboratorium Pengembangan Obat, yang berada 

di lantai 2 Gedung E Rumpun Ilmu Kesehatan, 

Kampus UI Depok. Selama kegiatan kunjungan 

berlangsung para siswa diberikan kebebasan 

untuk bertanya maupun sharing mengenai 

Fakultas Farmasi UI maupun Ilmu Farmasi itu 

sendiri.  

Senin, 8 April 2019 siswa SMA Negeri 71 

Jakarta sebanyak 50 orang melakukan kunjungan 

ke Fakultas Farmasi UI dalam rangka 

memanfaatkan waktu liburan panjangnya. Adapun 

maksud dan tujuan kunjungan kampus bagi siswa 

SMA Neger 71 Jakarta agar memperoleh wawasan 

tentang dunia kampus, mendapatkan penjelasan 

secara langsung perkuliahan di Fakultas Farmasi 

UI dan menambah motivasi siswa. Dengan 

mengetahui berbagai informasi yang diberikan ini, 

para siswa dapat mempersiapkan 

Fakultas/Program Studi apa yang akan mereka 

ambil nanti saat masuk ke perguruan 

tinggi.  Kegiatan yang dilakukan saat kunjungan 

yaitu pemberian materi di kelas, dan sesi tanya 

jawab. Setelah itu, para siswa diajak untuk 

mengunjungi laboratorium Fakultas Farmasi UI 

yang ada di Gedung RIK, yaitu Drug Development 

Laboratory (Laboratorium Pengembangan Obat). 

SMA Negeri 4 Denpasar Bali Studi 

Kampus ke Fakultas Farmasi UI 

SMAN 71 Jakarta Melakukan 

Kunjungan ke FF UI dalam Rangka 

Mengisi Liburan Panjang 
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Sebanyak 50 orang siswa kelas XI SMA 

Labschool Jakarta mengunjugi Fakultas Farmasi UI 

pada Selasa (30/04/2019) di Gedung Rumpun Ilmu 

Kesehatan, Kampus UI Depok. Kegiatan 

kunjungan ini bertujuan dalam rangka 

mempersiapkan peserta didik SMA Labschool 

Jakarta akan dunia kampus, baik dari segi program 

studi yang ditawarkan, proses penerimaan 

mahasiswa baru, sistem pembelajaran, biaya 

pendidikan, dan kiat-kita lulus tepat waktu 

dengan meraih IPK terbaik. Dengan mengetahui 

berbagai informasi yang diberikan ini, para siswa 

kelas XI dapat mempersiapkan Fakultas/Program 

Studi apa yang akan mereka ambil nanti saat 

masuk ke perguruan tinggi.  Kegiatan yang 

dilakukan saat kunjungan yaitu pemberian materi 

di kelas, dan sesi tanya jawab. Setelah itu, para 

siswa diajak untuk mengunjungi laboratorium 

Fakultas Farmasi UI yang ada di Gedung RIK, yaitu 

Drug Development Laboratory (Laboratorium 

Pengembangan Obat). Laboratorium ini 

sebenarnya diperuntukkan untuk mahasiswa 

pascasarjana yang sedang melakukan penelitian, 

namun tidak ada salahnya memperkenalkan 

laboratorium ini kepada para siswa SMA. 

Selasa (17/09/2019) FFUI menerima 

kunjungan dari Faculty of Pharmaceutical Sciences 

at Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand 

di Gedung A Rumpun Ilmu Kesehatan. Adapun 

pihak dari Prince of Songkla University yang 

datang terdiri dari 9 orang diantaranya Assoc.Prof. 

Nimit Worakul, Ph.D. (Dean), Asst.Prof. Chatchai 

Wattanapiromsakul, Ph.D. (Associate Dean for 

Research and Graduate Studies), Kasemsiri 

Chandarajoti, Ph.D. (Asst. Dean for Corporate 

Relations and International Affairs), Assoc.Prof. 

Teerapol Srichana, Ph.D. (Director of Research and 

Development Office of Prince of Songkla 

University, (Director of Drug Delivery System 

Excellence Center), Assoc.Prof. Pharkphoom 

Panichayupakaranant, Ph.D. (Director of 

Phytomedicine and Pharmaceutical Biotechnology 

Dalam Rangka Mempersiapkan 

Para Siswa, SMA Labschool 

Jakarta Mengunjungi FF UI 

Kunjungan Prince of Songkla 

University Thailand ke  

Fakultas Farmasi UI 
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Excellence Center), Asst. Prof. Sukanya Dej-Adisai, 

Ph.D. (Head of the Department of 

Pharmacognosy), Usanee Wanakamanee, Ph.D 

(Head of the Department of Clinical Pharmacy), 

Assoc.Prof. Juraithip Wungsintaweekul, Ph.D. 

(Curriculum President of Graduate Study in 

Pharmaceutical Sciences), dan Asst. Prof. 

Sutthiporn Pattharachayakul, Ph.D. (Curriculum 

President of Graduate Study in Clinical Pharmacy). 

Sedangkan dari FF UI sendiri yang hadir menerima 

kunjungan tersebut diantaranya Dr. Mahdi Jufri, 

M.Si., Apt. (Dekan), Prof. Dr. Arry Yanuar, M.Si., 

Apt. (Wakil Dekan I), Prof. Dr. Abdul Mun’im, 

M.Si., Apt. (Wakil Dekan II), Dr. Fadlina Chany S , 

M.Si., Apt. (Manager Bid. Pendidikan & 

Kemahasiswaan), Dr. Rani Sauriasari, M.Si., Apt. 

(Manager Bid. Kerjasama & Ventura), dan Nuriza 

Ulul Azmi, M.Sc., Apt. (Koordinator Kerjasama). 

Sebelumnya, baik dari Fakultas Farmasi UI 

maupun Prince of Songkla University sama-sama 

memperkenalkan mengenai Profil 

Fakultas/Universitas masing-masing. Tujuan 

utama dari kunjungan ini yaitu untuk menjalin 

kerjasama meliputi bidang research, student 

exchange dan staf exchange. Namun tidak 

menutup kemungkinan juga akan 

dilaksanakannya dual program/ double degree 

dari Prince of Songkla University dan Fakultas 

Farmasi UI. 

Rabu (9/10/2019) kemarin sejumlah 65 

siswa beserta 15 orang guru dari SMK Sentosa 

Dharma Bojonegoro yang terdiri dari jurusan 

Farmasi dan Dental Assistant ini mengunjungi 

Fakultas Farmasi UI. Kegiatan kunjungan ini 

merupakan upaya dari pihak SMK Sentosa 

Dharma untuk memperkenalkan dunia 

industri / dunia kampus terhadap siswa. 

Diharapkan melalui kegiatan ini dapat 

memberikan stimulus/ rangsangan pada diri 

setiap siswa yang terlibat dalam kegiatan 

kunjungan tersebut dan selanjutnya 

diharapkan akan muncul respon positif atau 

nilai-nilai positif dari siswa yang diwujudkan 

melalui semangat belajar yang tinggi untuk 

mencapai tujuan pendidikan di Perguruan 

Tinggi. 

Para Murid & Guru SMK Sentosa 

Dharma Bojonegoro Berkunjung 

ke FF UI 
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Berdasarkan visi yang dimilikinya yaitu 

menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi dan 

kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, 

melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

sehingga berkontribusi bagi pembangunan 

masyarakat Indonesia dan dunia, Universitas 

Indonesia memerlukan seperangkat nilai budaya 

yang dapat menjadi acuan bagi semua Warga UI 

(dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan 

Majelis Wali Amanat) dalam bersikap dan 

berperilaku di lingkungan UI. Telah ditetapkan 

dalam pasal 2, Peraturan Majelis Wali Amanat UI 

No. 004 Tahun 2015 tentang Anggaran Rumah 

Tangga Universitas Indonesia, dimana didalamnya 

tercantum 9 Nilai budaya UI. Ke-9 nilai budaya UI 

tersebut diantaranya : Kejujuran (Honesty), 

Keadilan (Just and Fair), Keterpercayaan 

(Trustworthiness), Kemartabatan (Dignity), 

Tanggung Jawab (Accountability), 

Kebersamaan (Togetherness), Keterbukaan 

(Transparency), Kebebasan Akademik 

(Academic Freedom) dan Kepatuhan pada 

Peraturan (Compliance to Laws). Sehubungan 

dengan rangkaian kegiatan internalisasi 9 Nilai UI 

tersebut, Selasa (9/4/2019) dilaksanakan acara “9 

Values into Action” di Balai Sidang UI, Depok. 

Dimana susunan acara tersebut terdiri dari 

laporan penanggungjawab program penguatan 9 

Nilai UI oleh Wakil Rektor Bidang SDM dan 

Kerjasama, Prof. Dr. Ir. Dedi Priadi, DEA, “Semua 

warga UI dapat menerapkan nilai-nilai dasar 

dalam perilaku sehari-hari di UI, sehingga tak ada 

lagi perbedaan persepsi yang muncul di berbagai 

tingkat di UI, semua adalah warga UI yang 

memiliki nilai budaya dalam berperilaku,” 

ujarnya. Dipenghujung acara diumumkan para 

Duta Budaya dari masing-masing fakultas se-UI 

serta penyerahan sertifikat dan pemberian pin 

Duta Budaya UI oleh Wakil Rektor Bidang SDM 

dan Kerjasama. Diharapkan para Duta Budaya UI 

dapat mensosialisasikan 9 Nilai UI tersebut ke 

masing-masing warga UI di fakultas dan 

menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari 

sebagai Identitas Universitas Indonesia. 

 

    Event      

9 Nilai Dasar sebagai Identitas 

Universitas Indonesia 
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Pertumbuhan angka mahasiswa 

Pascasarjana di Indonesia sangat nyata di 

beberapa tahun terakhir. Semakin banyak 

mahasiswa perguruan tinggi, pemilik usaha dan 

bisnis, serta kalangan eksekutif yang mengejar 

pendidikan Pascasarjana. Disamping kesibukan 

jadwal, para pelajar dewasa ini mengincar 

perkuliahan pasca untuk memperluas 

pengetahuan dan meningkatkan skill mereka yang 

relevan dengan dunia yang terus berubah secara 

cepat ini.  

Pameran World Post Graduate (WPG) Expo 

selalu menjadi tujuan utama para calon 

Pascasarjana. World Post Graduate Expo adalah 

kegiatan pameran tahunan yang diselenggarakan 

oleh PT. MSW-Global dan bekerjasama langsung 

dengan Kementerian Riset dan Teknologi 

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

(Kemenristek dikti). Pada tahun 2019 ini WPG 

(World Post Graduate Expo) telah diselenggarakan 

3 kali berturut-turut. Acara utama dalam WPG 

Expo ini yaitu pameran program pascasarjana 

berskala internasional. Misi dari WPG Expo ini 

selain menghadirkan perwakilan universitas 

mancanegara untuk bertemu dengan rekan-rekan 

Indonesia mereka, guna menciptakan kesempatan 

kolaborasi, salah satu misi dari WPG ini yaitu juga 

mengundang lebih dari 20.000 pengunjung yang 

datang dari kalangan mahasiswa aktif di Indonesia 

dan pekerja dewasa, serta bekerjasama dengan 

Kemeterian, perusahaan, perekrutan professional 

serta usaha promosi lainnya. Selain itu, kegiatan 

ini juga menampilkan lebih dari 100 institusi kelas 

dunia dari 20 negara lebih yang menawarkan 

berbagai jenjang pendidikan pascasarjana, seperti 

magister (S2), doctoral (S3) dan program lainnya. 

Fakultas Farmasi UI kembali ikut serta dalam 

kegiatan WPG 2019 ini, masih sama dengan tahun 

lalu, WPG 2019 diselenggarakan di Ruang Merak, 

Jakarta Convention Center, pada 13 – 14 April 

2019. FF UI bergabung dengan fakultas-fakultas 

lain se-Universitas Indonesia dalam satu 

standbooth. Selain pameran, Universitas 

Indonesia juga turut serta dalam sesi seminar. 

 

 

 

Mengundang Lebih dari 20.000 

Pengunjung, World Post Graduate 

Expo 2019 Kembali Digelar 
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Pada hari Minggu, 28 Juli 2019 dan 

Minggu, 4 Agustus 2019 telah dilaksanakan 

program pengabdian masyarakat oleh 

Fakultas Farmasi UI, program pengmas ini 

diketuai oleh Dr. Herman Suryadi, M.Si., Apt. 

(Manajer Riset dan Pengmas FF UI). Program 

tersebut dilaksanakan di Saung Vila Pamulang 

tepatnya di RT.06/ RW.019, Kelurahan Pondok 

Benda, Tangerang Selatan. Program pengmas 

ini dilakukan karena meningkatnya prevalensi 

demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 

edukasi kepada masyarakat mengenai virus 

DBD serta cara-cara yang dapat dilakukan 

untuk meminimalisasi penyebaran virus ini 

dalam masyarakat. Kegiatan tersebut dihadiri 

oleh perwakilan Puskesmas Pondok Benda, 

Ketua Pokjanal Kecamatan Pamulang, Kepala 

Lurah Kelurahan Pondok Benda, Ketua 

RW.019, Kader Jumantik RW.019, para 

anggota Pokjanal Kelurahan Pondok Benda 

dan Kecamatan Pamulang, serta para warga 

RW.019 dari RT.01 hingga RT.06. Program ini 

dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu 

penyuluhan dan workshop, yang dilaksanakan 

pada hari yang berbeda. Penyuluhan 

dilaksanakan pada hari Minggu, 28 Juli 2019 

dengan Dr. Herman Suryadi, M.Si., Apt. dan 

Ratika Rahmasari, Ph.D., M.Pharm, S.S., 

Apt.(Dosen FF UI) sebagai narasumber. 

Penyuluhan dilakukan dengan 

pengenalan umum mengenai virus DBD, 

nyamuk yang menjadi vektor penyebaran 

virus tersebut, serta pemanfaatan ikan dan 

bakteri Bacillus thuringiensis yang bisa 

digunakan untuk membasmi jentik nyamuk 

vektor virus DBD dalam genangan air. Setelah 

penjelasan disampaikan oleh kedua 

narasumber, dibuka sesi tanya jawab untuk 

para peserta dimana para peserta tersebut 

adalah masyarakat sekitar. Para peserta 

terlihat antusias saat memberikan tanggapan 

dan juga pertanyaan mengenai virus DBD. 

Kegiatan workshop dilakukan pada hari 

Minggu, 4 Agustus 2019 di tempat yang sama. 

Workshop diawali dengan penjelasan singkat 

mengenai penggunaan ikan pemakan jentik 

nyamuk dan juga pengenalan Bacillus 

Aksi Farmasi UI Untuk Negeri : 

Pengendalian Penyebaran Virus 

DBD Menggunakan Ikan & 

Bakteri Bacillus Thuringiensis 
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thuringiensis sebagai bakteri yang dapat 

membasmi jentik dalam air. Penjelasan 

tersebut disampaikan oleh Dr. Herman. 

Kegiatan dilanjutkan dengan 

memperlihatkan jenis ikan yang dapat 

memakan jentik nyamuk diantaranya ada ikan 

mas, ikan cupang dan ikan cere (Gupi) dan 

demonstrasi penanaman Bacillus 

thuringiensis dalam medium kelapa untuk 

digunakan sebagai agen pembasmi jentik. 

Perwakilan dari setiap RT 

mempraktikkan langsung cara menggunakan 

kelapa tua sebagai media untuk 

menumbuhkan bakteri Bacillus thuringiensis 

dengan arahan dari Ratika Rahmasari, PhD. 

Setelah praktik selesai, dibuka sesi tanya 

jawab untuk para peserta workshop. Para 

perserta terlihat begitu antusias saat 

mengajukan beberapa pertanyaan mengenai 

penanaman Bacillus thuringiensis. 

Selanjutnya, dilakukan pembagian ikan 

pemakan jentik dan sediaan Bacillus 

thuringiensis kepada 

setiap perwakilan RT 

oleh Dr. Herman. 

Setelah itu, kegiatan 

ditutup dengan 

pembagian sertifikat 

dan foto bersama. 

(Stefyana,H) 

 

Fakultas Farmasi Universitas Indonesia 

yang diinisiasi oleh beberapa dosen antara 

lain Larasati Arrum Kusumawardani, M.Si.,Apt, 

Eme Stepani Sitepu., M.Sc.,Apt, Atika Wahyu 

Puspitasari, M.Farm.,Apt, dan Rezi Riadhi 

Syahdi., M.Farm mengadakan kegiatan 

Pengabdian Masyarakat di PAUD Al. Hafizh, 

Kukusan, Kota Depok. Lokasi ini dipilih karena 

dekat dengan wilayah Kampus UI, sehingga 

peranan Fakultas Farmasi UI dapat dirasakan 

oleh masyarakat sekitar. Kegiatan Pengabdian 

Masyarakat ini dapat terlaksana berkat 

dukungan Hibah Peduli Aksi UI dan juga 

kerjasama dengan ibu-ibu Kader Posyandu 

RW 5 dan juga Kelurahan Kukusan Kota 

Depok yang telah terjalin selama 3 tahun ini. 

Kegiatan ini diawali tahun 2017 hingga 

sekarang dengan mengambil tema-tema 

yang terkait dengan Kesehatan Anak dan 

GEBRAKAN (Gerakan Ibu Cerdas 

untuk Anak-Anak) dalam 

Pengelolaan Obat 
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Keluarga. Pada kali ini Pengabdian 

Masyarakat dengan judul ini GEBRAKAN 

(Gerakan Ibu Cerdas untuk Anak-Anak) 

dalam Pengelolaan Obat dilaksanakan pada 

Hari Jumat, 30 Agustus 2019 di PAUD Al-

Hafizh, Kelurahan Kukusan pada pukul 08.00 

s.d. 12.00 WIB.  

Kegiatan Penyuluhan tentang 

Pengelolaan Obat di lingkungan keluarga 

dihadiri oleh orang tua murid, guru-guru, 

kader posyandu serta perwakilan dari 

kelurahan. Tema ini dipilih dalam rangka 

meningkatkan kesadaran masyarakat 

mengenai pentingnya teliti dalam 

menggunakan dan menyimpan obat agar 

tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. 

Kegiatan ini diawali oleh pemberian materi 

dengan narasumber Santi Purna Sari, M.Si., 

Apt. Beliau merupakan Kepala Laboratorium 

Farmasi Klinik dan juga dosen di Fakultas 

Farmasi UI.  Materi yang diberikan membahas 

mengenai DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, 

Simpan, dan Buang) yang merupakan cara-

cara pengelolaan obat yang baik mulai dari 

cara mendapatkannya, menggunakannya, 

menyimpan dan membuang yang baik dan 

benar.  

Setelah pemberian materi, kegiatan 

dilanjutkan dengan Focus Group Discussion 

(FGD) yang dibagi menjadi 4 kelompok. Pada 

masing-masing kelompok didampingi oleh 

beberapa dosen yang akan memberikan 

informasi lebih dalam tentang DAGUSIBU. 

Ibu-ibu dalam kelompok melakukan praktek 

dalam cara menggunakan obat baik dengan 

sendok, pipet tetes/drop, gelas takar, selain 

itu para ibu juga melakukan praktek cara 

membuang obat yang benar baik sediaan 

tablet, salep, dan larutan. Respon para ibu 

sangat positif, terlihat dengan antusias untuk 

melakukan FGD. Kegiatan ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat kepada 

masyarakat luas khususnya dalam lingkup 

keluarga. Selain bermanfaat untuk 

masyarakat, kegiatan ini juga bermanfaat bagi 

penyelenggara karena dapat meningkatkan 

kepedulian kepada masyarakat di sekitar kita. 



Pharmagazine         26 

 

Dulunya Kutu Buku, kini menjadi 
Mahasiswa Berprestasi FF UI 2019 

 
Maxi sapaan dari 

Maxius Gunawan, 

mahasiswa 

angkatan 2016 itu 

kini meraih gelar 

Mahasiswa 

Berprestasi Utama 

Fakultas Farmasi UI 

2019. Selain menjadi Pemenang Mapres Utama, Maxi 

juga menerima penghargaan sebagai mahasiswa dengan 

CV Terbaik. “Anaknya memang dari sekolah dulu sudah 

Kutu Buku, alias suka membaca dan belajar” tegas 

ibunda dari Maxius Gunawan. Anak ke-3 dari 3 

bersaudara ini memang sudah memiliki berbagai prestasi 

dibidang akademik. 

Lalu ada Rizky Clarinta Putri, Juara ke-2 Mapres FF UI 

2019, selain itu Clarinta juga meraih juara Mapres 

dengan kategori KTI Terbaik dan Bahasa Inggris Terbaik. 

Disusul oleh Athalia Theda sebagai Juara ke-3 Mapres 

FF UI dan Famila Takhwifa sebagai Juara Harapan 1 dan 

Mapres Favorit. Saat ini, Maxi sedang berjuang bersama 

Mapres dari fakultas lainnya untuk mengikuti ajang 

Mapres tingkat UI. 

Pemenang Mapres 

tingkat UI akan 

diikutsertakan lagi 

untuk mengikuti 

Mapres tingkat 

Nasional. 

11 Mahasiswa FF UI Menerima Beasiswa 
dari PT Daewoong Pharmaceutical 

Company Indonesia 

Sejumlah 35 mahasiswa yang terdiri dari dari beberapa 
fakultas di Universitas Indonesia kembali mendapatkan 
Beasiswa dari PT Daewoong Pharmaceutical Company 
Indonesia. Seremonial Beasiswa Daewoong ini 
dilaksanakan pada 29 April 2019, di Ruang Apung, 
Pepustakaan Pusat Universitas Indonesia. Mahasiswa 
dari Fakultas Farmasi yang mendapatkan beasiswa 
terdiri dari 11 orang, diantaranya ; Siti Fachrunnisa 
Malik (2016), Nur Chrysanti Monita (2016),  Wanda 
Nisrina Aqilah (2017), Aprilia Hiumawan (2017), Septia 
Nurmala (2017), Badzlina Tsaabitah Rifki (2017), Nur 
Fitria (2017), Ayu Asriningati P (2017), Cindy Manuela 
(2018), Meidy Richky W (2016), Sheniesz Adhitya 
Yasin (2017). Dan mahasiswa lainnya berasal dari FK, 
FMIPA dan FT UI. 

Setiap mahasiswa menerima beasiswa sebesar 
USD 1,000 dari Daewoong. Seremonial ini langsung 
dihadiri oleh Mr. Woong Yeol Yang (Chief of 
Representative Daewoong ini Indonesia), Mr. Jihyun Lee 
(General Manager PT Daewoong), Mr. Eui Nam Lee 
(Chief of Researcher Daewoong-UI) dan Abrahan Simon 
(Legal Manager PT Daewoong). Dari FF UI sendiri 
dihadiri oleh Wakil Dekan I Dr. Arry Yanuar, M.Si., Apt. 
Mewakili teman-temannya di FF UI, Septia Nurmala 
(2017) memberikan ucapan rasa terima kasih kepada 
PT Daewoong atas partisipasinya dalam memberikan 
beasiswa bagi pendidikan mahasiswa UI, beasiswa 
tersebut sangat bermanfaat sekali baginya dan teman-
temannya dalam meneruskan pendidikan nya di Fakultas 
Farmasi UI. 

               Kemahasiswaan        
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BEM FFUI 
Gelar Pelatihan Dasar Desain 

 
Telah dilaksanakan acara Pelatihan Dasar 

Desain BEM FF UI 2019 pada Sabtu, 6 April 2019. 

Acara ini berlangsung di KB.101 Gedung RIK, Kampus 

UI Depok. Acara ini dipelopori oleh Biro Media dan 

Publikasi BEM FF UI 2019 sebagai sebuah upaya dari 

BEM untuk memberikan suatu ilmu baru bagi IKM FF UI, 

mengingat bahwa desain grafis merupakan hal yang 

sangat dibutuhkan pada era industri 4.0 ini. Oleh karena 

itu, BEM FF UI mendatangkan pemateri yang ahli dalam 

bidang ini, yaitu Luthfi Sulaiman dan Hera Mentari dari 

Fasilkom UI.  

Pelaksanaan acara ini dibagi menjadi dua sesi, yaitu 
pelatihan dasar desain dan pengenalan Figma yang 
merupakan website desain grafis yang simpel dan user 
friendly. Acara ini mendapatkan animo yang cukup tinggi 
dari IKM FF UI. Kesuksesan acara ini juga didukung oleh 
pemateri yang cukup interaktif dalam memberikan 
materi. Badan Pengurus Harian (BPH) dan staf Biro 
Media dan Publikasi juga turut membimbing peserta 
agar dapat lebih memahami apa yang disampaikan 
pemateri. Diharapkan peserta acara ini dapat lebih 
mengenal desain grafis dan mampu membuatnya secara 
mandiri setelah mengikuti acara ini. 
 

 
 

MATADOR 
MATADOR 

5.0 merupakan 
acara donor darah 
tahunan yang 
pada tahun ini 
mencapai acara 

ke-5 nya. MATADOR merupakan kolaborasi antara BEM 
FKM, FKG, FIK, dan FF UI. Tahun 2019 merupakan 
tahun pertama Fakultas Farmasi ikut berpartisipasi 
dalam pelaksanaan MATADOR yang diselenggarakan 
pada Jumat, 12 April 2019 di Selasar D Gedung RIK UI. 
Acara ini bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia 
(PMI) Sukabumi.  

Kegiatan donor darah ini mendapatkan 
antusiasme yang cukup besar dari civitas academica UI 
serta masyarakat di sekitar UI. Terdapat 142 calon 
pendonor yang mendaftar sejak pendaftarannya dibuka 
pada pukul 09.00 dan ditutup pada pukul 11.30. 
MATADOR berhasil mengumpulkan 85 kantong darah 
yang seluruhnya disalurkan melalui PMI Sukabumi 

 

Career Coaching 
Career Coaching adalah salah satu program terbaru 

di BEM 2019. Acara ini hasil kerjasama antara dua bidang, 

yaitu Biro Kewirusahaan dan Bidang Pendidikan dan Profesi. 

Career Coaching dikemas dalam bentuk talk show guna 

memberikan motivasi dan memperluas wawasan mengenai 

ekonomi kreatif 

dan permainan 

saham, mengingat 

bahwa mahasiswa 

farmasi juga perlu 

untuk sadar akan 

perekonomian 

Indonesia. 

Pembicara yang mengisi acara Career Coaching 

berasal dari Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf ) dan Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Acara ini berlangsung  pada hari Senin, 6 

Mei 2019 dari pukul 13.30 hingga 17.00 WIB di Auditorium 

RIK. Antusiasme partisipan Career Coaching sudah cukup 

sangat baik di lingkup sivitias farmasi, tercatat 106 

partisipan yang telah hadir hingga acara selesai. 
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PSAF 2019 adalah salah satu rangkaian PSAMABIM FF 
UI yang berisi tentang pengenalan sistem dan akademik 
di FF UI. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 
Agustus 2019 sampai 22 Agustus 2019. 
PSAF hari pertama dengan tema ”Akademik dan 
Fakultas” dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2019 
yang dimulai pada pukul 07.00 WIB dan selesai pada 
pukul 17.03 WIB. Pada pagi hari diawali dengan 
kegiatan orasi, kemudian dilanjutkan dengan 
pengecekan tugas dan barang oleh mentor kelompok 
masing-masing. Acara PSAF dibuka dengan 
penyambutan simbolis oleh dekan FF UI yaitu Dr. Mahdi 
Jufri, M.Si., Apt. dan dilanjutkan dengan pemberian 
materi mengenai “Stuktur FF UI” dan dilanjutkan dengan 
materi kedua dengan topik “Pengenalan Sistem 
Akademik FF UI” oleh Dr. Sutriyo, M. Si., Apt. Acara 
selanjutnya adalah pengenalan pembimbing akademik 
dengan sistem focus group discussion. Setelah ishoma, 
acara dilanjutkan dengan kegiatan touring laboratorium 
yang terdapat di Gedung Profesi & Pascsarjana FF UI. 
Kegiatan pada PSAF 1 berfokus pada “Akademik dan 
Fakultas” dengan harapan Mahasiswa FF UI 2019 dapat 
lebih mengetahui lingkungan dan sistem akademik FF 
UI. 
PSAF hari kedua dengan tema “Kemahasiswaan” 
dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2019 yang 
dimulai pada pukul 07.00 WIB dan selesai pada pukul 
16.22 WIB. Pada pagi hari diawali dengan kegiatan 
orasi, kemudian dilanjutkan dengan pengecekan tugas 
dan barang oleh mentor kelompok masing-masing. 
Materi pertama pada PSAF 2 adalah “character building” 

yang dibawakan oleh Ika Malika, M.Psi., Psikolog., lalu 
dilanjutkan dengan materi “softskill” oleh Yuhendi, 
S.Farm., Apt. Setelah ishoma, acara dilanjutkan dengan 
pengenalan lembaga FF UI yaitu BEM, BPM, dan SYIFA 
lalu pengenalan klub FF UI yaitu PCC dan PDC. Kegiatan 
pada PSAF 2 berfokus pada “Kemahasiswaan” dengan 
harapan Mahasiswa FF UI 2019 dapat lebih 
mengembangkan karakter masing-masing dan dapat 
berkontribusi di FF UI, UI, dan Indonesia. 
PSAF hari ketiga dengan tema “Profesi Farmasi” 
dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2019 yang 
dimulai pada pukul 07.00 WIB dan selesai pada pukul 
15.22 WIB. Pada pagi hari diawali dengan kegiatan 
orasi, kemudian dilanjutkan dengan pengecekan tugas 
dan barang oleh mentor kelompok masing-masing. 
Materi pertama pada PSAF 3 adalah “pengenalan profesi 
apoteker” yang dimoderatori oleh Larasati Arrum 
Kusumawardani, M.Si., Apt. Pembicara pada materi ini 
adalah 
Anita 
Natasya, 
M.Farm., 
Apt. 
dengan 
tema 
profesi 
farmasi 
di bidang 
Klinik 
(RS), Lilis Setyo Wardhani, S.Si., Apt. dengan tema 
profesi farmasi di bidang industri, Eka Romalasari, S.Si., 
Apt., M.KM. dengan tema profesi farmasi di bidang 
pemerintahan (BPOM), dan Prof. Dr. Yahdiana Harahap, 
M.Si., Apt. dengan tema profesi farmasi di bidang 
Pendidikan dan penelitian. Materi kedua adalah 
“Pengenalan IAI” yang dimoderatori oleh Ayun Erwina 
Arifianti, M.Farm., Apt. dengan pembicara Noffendri 
Roestam, S.Si., Apt. Setelah ishoma, acara dilanjutkan 
dengan pengenalan CMAPS oleh fasilitator dengan 
sistem focus group discussion. Kegiatan pada PSAF 3 
berfokus pada “Profesi Farmasi” dengan harapan 
Mahasiswa FF UI 2019 dapat lebih mengetahui prospek 
kerja setelah lulus dari Fakultas Farmasi. 
 
 

Rangkaian Kegiatan PSAF FF UI, Memperkenalkan MABA 2019 
mulai dari Character Building hingga Prospek Kerja 
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