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Fasilitas Prospek Lulusan

100 % Lulusan Jurusan Farmasi UII 
Terserap dalam berbagai dunia kerja

Kata Alumni

- MTH (Mini Teaching Hospital)
- Nano Fabrication Research Center
- Laboratorium Teknologi Farmasi
- Laboratorium Kimia Farmasi
- Laboratorium Biologi Farmasi
- Laboratorium Farmakologi
- Laboratorium Pengujian Obat, Makanan      
  dan Kosmetik
- Laboratorium Kebun Tanaman Obat
- Laboratorium Farmasi Praktis
- Laboratorium Mikrobiologi Farmasi
- Laboratoirum Bioteknologi
- Laboratorium Riset

Kampus

- Layanan Terpadu 
- Laboratorium Terpadu
- Musholla
- Kantin Mahasiswa
- Lift
- Wi-fi
- Ruang Kelas 

“Farmasi UII Hebat, Inovasi dan SMART (Specific, Measurable, 
Achievable, Relevant, Time-bound). Farmasi UII memiliki Dosen, staff 
karyawan kompeten dan berprestasi serta fasilitas yang memadai 
sebagai penunjang dalam pengembangan ilmu kefarmasian. Di 
Farmasi UII Dosen dan staff karyawan tidak hanya menjadi Guru, tapi 
juga Orang Tua sekaligus Sahabat terbaik. Jangan ragu untuk belajar 
di Farmasi UII disinilah Saya dapat mengembangkan potensi diri, 
proses pembentukan karakter, mendukung dalam pengembangan 
kepribadian yang ISLAMI.”

“Kuliah di Farmasi UII itu adem dan ayem, adem karna kita juga dididik 
dari sisi Agama, suasan kuliah yang asik banget karena interaksi 
dosen dengan mahasiswa dan antar mahasiswa luar biasa asik. 
Ayem karna lingkungan kampus yang menyenangkan, bisa fokus 
belajar dan mengembangkan diri di organisasi, fasilitas kampusnya 
juga lengkap, komplit dan modern banget. Banyak hal yang bisa 
didapat saat kuliah di Farmasi UII, dari mulai disiplin ilmu, sosial, 
organisasi, intinya Hard Skill dan Soft Skill didapat di sini.”

apt. Sri Purwaningsih, S. Farm 
Apoteker Penanggung Jawab PBF  PT. Tirta Husada 
Farma 

apt. Singgih Prabowo Adi, S.Farm., MM
Kepala Kantor Badan POM Kabupaten Belitung

“Farmasi UII tidak hanya sekedar memberikan ilmu profesi yg 
komprehensif namun juga kuat menanamkan nilai nilai islami dalam 
mengemban amanah bagi kami yg telah bekerja dimanapun berada, 
sukses Barokallah Farmasi UII”

apt. Achmad Fitriyanto
Manager Produksi PT. Sanbe-Farma

- Perpustakaan 
- Sport Centre
- Ruang Tutorial
- Gedung OSCE

Laboratorium

apt. Ahmad Irfan. S. Farm.
Head of Medical Care Channel Management 
PT. Braun

“Disini saya melakukan yang terbaik, dan tidak setengah-setengah 
selain karena motivasi diri tetapi juga faktor lingkungan, dosen, dan 
teman2 yang luar biasa hebat akhirnya saya bisa merasakan semua 
hasil jerih payah saya pada saat ini, Terima kasih UII ”
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Internasional Program

Terwujudnya program studi farmasi program sarjana yang unggul
 dalam pengembangan sediaan obat dari bahan alam 

dan promosi penggunaan obat yang rasional 

Terwujudnya Program Studi  Profesi Apoteker yang unggul dalam 
promosi kesehatan yang mendukung praktik kefarmasian secara 

profesional dan islami

1. Mendidik, melatih, dan membina calon apoteker yang berilmu 
amaliah, dan beramal ilmiah, berdasar iman dan taqwa kepada 

Allah SWT dan mampu berkompetisi di pasar global.

2. Memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian dan 

kesehatan di tingkat nasional maupun internasional melalui 
kegiatan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan 

dakwah islamiyah.

3. Berperan aktif dalam pengembangan pelayanan kefarmasian 
sesuai kompetensi di tingkat nasional maupun internasional.

Terwujudnya Program Studi Farmasi Program Magister yang 
berkomitmen pada pengembangan sediaan farmasi, pelayanan 

kefarmasian, dan pengembangan pendidikan berbasis 
pemanfaatan data sains/maha data yang mendukung 

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

1.Menyelenggarakan pendidikan sesuai standar nasional dan 
berorientasi global untuk menghasilkan magister farmasi yang mampu 

mengaplikasikan perkembangan terkini ilmu kefarmasian dalam 
pengembangan sediaan farmasi, pelayanan kefarmasian, dan 

pengembangan pendidikan berbasis pemanfaatan data sains yang 
berorientasi kepada pasien.

2. Melaksanakan penelitian yang mendukung pengembangan ilmu dan 
pelayanan kefarmasian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 

Indonesia dan dunia dengan mengedepankan pemberdayaan kearifan 
lokal yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan.

3. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang 
kefarmasian agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat baik di 

tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

4. Menumbuhkan dan menyebarluaskan nilai-nilai keislaman melalui 
pembentukan karakter teladan di kalangan civitas akademika serta 

mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam pengembangan ilmu dan 
praktek kefarmasian.

Visi

Misi

Visi

Misi

1. Melaksanakan proses pendidikan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan 
standar nasional untuk menghasilkan sarjana farmasi dan calon apoteker 

yang kompeten

2. Mengembangkan penelitian di bidang farmasi dan kesehatan yang hasilnya 
dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kualitas proses 

pendidikan dan memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah 
kefarmasian dan kesehatan di masyarakat

3. Menumbuhkan karakter mulia di kalangan civitas akademika untuk 
mendukung terbentuknya pribadi yang rahmatan lil’alamin

S1 Reguler
&

Visi

Misi

P : Prophetic spirit and characters
R : Researcher and Life Long Learner
E : Entrepreneur
C : Care Giver
I  : International Orientation
S : Sensible Leader And Decision Maker
E : Effective Health Communicator and Educator

Profil Lulusan

P     : Practitioner
R     : Researcher and Life Long Learner
I      : Islamic Behaviour and International Orientation
M    : Manager and Entrepreneur
E     : Educator and Effective Communicator

Profil Lulusan

www.apoteker.uii.ac.id
Informasi & Pendaftaran

Mhd Saleh Alhariri-IP Student
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