
PENDAHULUAN 
Pendidikan kefarmasian UNMUL dimulai dari Program 
Konsentrasi Studi Sarjana Farmasi pada tahun 2006. 
Pembukaan Konsentrasi Studi bersifat sementara, 
suatu strategi percepatan penyelenggaraan Program 
Studi Farmasi yang selanjutnya dikelola dalam bentuk 
Fakultas Farmasi. Strategi tersebut efektif yaitu pada 
tahun 2008 Konsentrasi Studi S1 Farmasi menjadi 
Program Studi S1 Farmasi berdasarkan SK DIKTI 
nomor 4692/D/T/2008 tanggal 31 Desember 2008; 
Tahun 2012 memiliki Program Studi DIII Farmasi 
berdasarkan SK DIKTI Nomor: 294/E/O/2012 tanggal 
30 Agustus 2012; dan tahun 2014 memiliki Program 
Studi Profesi Apoteker berdasarkan SK Mendikbud 
Nomor 164/E/O/2014 tertanggal 10 Juni 2014. 
Pengelolaan dalam bentuk Unit Pelaksana Fakultas 
mulai 03 Januari 2009, Tanggal 7 Juli 2014 disetujui 
DIKTI sebagai Fakultas ke-12 UNMUL dan akhirnya 
tanggal 12 Desember 2014 ditetapkan sebagai 
Fakultas Farmasi oleh Rektor UNMUL.  

Perumusan Visi dan Misi 
Visi dan misi Fakultas Farmasi UNMUL dirumuskan 
tahun 2009 sejak dikelola dalam bentuk Unit 
Pelaksana Fakultas. Visi dan misi dirumuskan bersifat 
jangka panjang sampai tak terhingga. Untuk 
pencapaian visi dan misi tersebut, setiap pemimpin 
fakultas wajib merumuskan visi dan misi mereka 
untuk jangka waktu 4 tahun yang merupakan 
komitmen mewujudkan visi dan misi jangka panjang. 
 

Visi Jangka Panjang Fakultas Farmasi  
Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Kefarmasian 
Penyelenggara Berbagai Jenjang Kualifikasi Betaraf 
Nasional dan Internasional dalam Melaksanakan 
Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat 
dengan Keunggulan pada Pendidikan dan Penelitian 
Pemanfaatan Sumberdaya Alam Hayati sebagai 
Produk Farmasi yang Menyehatkan dan Sumber 
Pendapatan Masyarakat. 
 

Misi jangka panjang Fakultas Farmasi  
1. Menghasilkan lulusan berbagai jenjang kualifikasi 

keahlian kefarmasian yang memiliki integritas dan 
karakter mulia, serta kompetensi optimal terhadap 

pekerjaan dan keilmuan kefarmasian sesuai jenjang 
kualifikasi pendidikan yang ditempuh. 

2. Menghasilkan karya-karya ilmiah kefarmasian yang 
terpublikasi dalam berbagai media nasional dan 
internasional untuk dimanfaatkan halayak sesuai 
kebutuhannya. 

3. Menghasilkan karya-karya monumental yang 
terlindungi dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual 
yang dimanfaatkan halayak sesuai mekanisme dan 
peraturan dalam keilmuan. 

4. Berperan sebagai konsultan pekerjaan dan 
keilmuan kefarmasian yang dapat dimanfaatkan 
oleh halayak.  

 
MASTER PLAN 
1. Tersedia seluruh jenjang kualifikasi pendidikan 

kefarmasian 
2. Keilmuan staf pengajar terdiri dari Ilmu Farmasi, 

Ilmu Kimia (Kimia Organik, Biokimia, Kimia Analisis, 
dan Kimia Fisik), Biologi (mikrobiologi dan 
tumbuhan), kedokteran, dan Pangan Fungsional 

3. Staf pengajar wajib berkualifikasi pendidikan doktor 
paling lambat berusia 40 tahun  

4. Laboratorium terdiri dari Laboratorium Dasar Ilmu 
Kefarmasian, Laboratorium Penelitian dan 
Pengembangan Kefarmasian FARMAKA TROPIS, 
dan Laboratorium Praktek Kerja Kefarmasian. 

5. Fasilitas laboratorium sesuai tuntutan keilmuan 
farmasi 

6. Sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar 
dan sistem pembelajaran kefarmasian 

7. Kegiatan penelitian secara terus menerus dengan 
berlandaskan road map 

8. Keilmuan dan jenjang pendidikan tenaga 
kependidikan sesuai jenis pekerjaan 

Visi Fakultas Farmasi, 2014 – 2018 
Terselenggara Pendidikan Kefarmasian Beberapa 
Jenjang Kualifikasi dan Tersedia Sumberdaya Sesuai 
Kebutuhan Pendidikan dan Penelitian Keilmuan 
Farmasi serta Terbangun Sistem Pengelolaan yang 
Berorientasi pada Pencapaian Kualitas Lulusan yang 

Optimal. 

 

 

Misi Fakultas Farmasi, 2014 – 2018 
1. Terselenggara pendidikan kefarmasian dalam 

beberapa jenjang kualifikasi sesuai 
perkembangan ilmu farmasi dan kebutuhan 
terkini masyarakat lokal dan nasional tentang 
kefarmasian. 

2. Tersedia tenaga pendidik sesuai rasio yang ideal, 
kualifikasi pendidikan minimal sebagai tenaga 
pendidik, keilmuan yang sesuai dengan 
penyelenggaraan pendidikan kefarmasian, serta 
tersedia tenaga pendidik berkualifikasi doktor 
yang memenuhi syarat untuk penyelenggaraan 
pendidikan magister ilmu farmasi. 

3. Memiliki tenaga kependidikan dalam jumlah yang 
cukup dengan keilmuan dan kualifikasi 
pendidikan sesuai kebutuhan  unit kerja yang ada 
pada Fakultas Farmasi 

4. Memiliki fasilitas pembelajaran, penelitian, 
pengabdian masyarakat, dan fasilitas pelayanan 
administrasi sesuai kebutuhan pekerjaan 
pelayanan pendidikan tinggi dan pekerjaan 
keilmuan farmasi  

5. Terbentuk sistem pembelajaran yang sesuai 
keilmuan farmasi, sistem penelitian berkelanjutan, 
sistem pengabadian masyarakat sesuai 
kebutuhan terkini masyarakat, serta sistem 
pelayanan administrasi dan informasi yang 
minimal. 

6. Terbentuk struktur organ yang karakteristik 
sebagai sumber belajar pada pendidikan 
keilmuan dan pekerjaan kefarmasian, penelitian, 
dan pengabdian pada masyarakat 

7. Terbentuk atmosfir akademik yang kuat dan 
mendasar pada tenaga pendidik dan mahasiswa 
meliputi pembiasaan pertemuan ilmiah, kegiatan 
penelitian dan publikasi ilmiah, dan pengabdian 
pada masyarakat. 

8. Memiliki karya-karya ilmiah yang terpublikasi 
dalam berbagai majalah ilmiah nasional dan 
internasional serta karya ilmiah yang berpotensi 
untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual 

9. Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas 
dan karakter mulia, kompetensi optimal terhadap 
pekerjaan kefarmasian sesuai kebutuhan terkini 
masyarakat serta memiliki dasar yang kuat 



keilmuan farmasi untuk melanjutkan pendidikan 
pada jenjang kualifikasi yang lebih tinggi. 

 

SISTEM REKRUTMEN DOSEN 
1. Menfasilitasi lulusan Sarjana Farmasi UNMUL 

yang memiliki kompetensi sebagai tenaga pendidik 
untuk melanjutkan pendidikan magister pada 
berbagai Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri 

2. Sumber pembiayaan perkuliahan mahasiswa yang 
dimaksud poin (1) adalah melalui beasiswa Kaltim 
Cemerlang Provinsi Kalimantan Timur, Beasiswa 
Unggulan DIKTI, bahkan biaya mandiri 

3. Lulusan sarjana Farmasi UNMUL yang telah lulus 
Program S2 Ilmu Farmasi pada Perguruan Tinggi 
lain di Indonesia tersebut segera diangkat sebagai 
dosen tetap non PNS yang selanjutnya diajukan 
formasi dosen PNS untuk menjadi dosen tetap 
PNS Fakultas Farmasi UNMUL 

4. Strategi lainnya adalah membuka kesempatan 
kepada lulusan Magister Farmasi untuk menjadi 
tenaga pendidik Fakultas Farmasi 

 

PENGEMBANGAN  
1. Telah memiliki lahan pembangunan kampus 

Fakultas Farmasi UNMUL seluas 2,5 Ha yang 
terletak sebelah utara Kampus UNMUL Gunung 
Kelua 

2. Rencana gedung yang akan dibangun pada lahan 
tersebut adalah: 
1) Gedung Administrasi 
2) Gedung Perkuliahan 
3) Gedung Laboratorium Dasar Ilmu Farmasi 
4) Gedung Lab. Penelitian dan Pengembangan 

Kefarmasian FARMAKA TROPIS 
5) Gedung Informasi dan Pertemuan Ilmiah 
6) Gedung Multiguna 
7) Gedung Kemahasiswaan 

 

PENGELOLAAN LABORATORIUM 

Pengelolaan laboratorium pada Fakultas Farmasi 
dikelompokan dalam tiga kelompok utama yaitu: 
1. Laboratorium Dasar Ilmu Kefarmasian, yang 

berfungsi sebagai tempat kegiatan praktikum 
mahasiswa sesuai kurikulum. Laboratorium ini 
terdiri dari: 

a. Lab. Kimia Farmasi 
b. Lab. Biologi Farmasi 
c. Lab. Biomedik dan Farmakologi 
d. Lab. Farmasetika dan Teknologi Farmasi 
e. Lab. Farmasi Klinik dan Komunitas 

2. Laboratorium Penelitian dan Pengembangan 
Kefarmasian FARMAKA TROPIS yang berfungsi 
sebagai tempat penelitian tenaga pengajar dan 
mahasiswa serta peneliti lainnya. Kelompok 
laboratorium ini terdiri dari: 
a. Laboratorium Preparatif Penelitian Farmasi 

yang berperan mencari bahan farmasi potensial 
meliputi pencarian bahan aktif, pencarian 
bahan tambahan, pencarian formula suatu 
sediaan 

b. Laboratorium Analisis dan Pengujian 
Farmasi, yang berperan dalam pengujian 
potensi bahan farmasi, potensi sediaan farmasi 
yang meliputi uji invitro, uji in vivo (preklinik), uji 
stabilitas, standarisasi mutu produk, dan uji 
keamanan untuk pengawasan produk farmasi 

c. Laboratorium Produksi dan Promosi Produk 
Farmsi yang berperan sebagai tempat produksi 
mini disertai pengujian observasi klinik, uji klinik 
suatu produk, serta penjaminan mutu produk. 
Selain itu pada laboratorium ini bertugas pada 
pengajuan hak kekayaan intelektual dan 
selanjutnya pelaksanaan promosi. 

3. Laboratorium Praktek Kerja Kefarmasian yang 
berfungsi sebagai tempat praktek kerja mahasiswa 
sesuai dengan lapangan kerja lulusannya dan 
sesuai dengan janjang kualifikasi yang ditempuh 
mahasiswa. Pada laboratorium ini terdapat tiga 
kelompok yaitu: 
a. Laboratorium Praktek Kerja Pelayanan 

Kefarmasian dengan fasilitas utama meliputi 
Klinik Pelayanan Farmasi, Apotek Pendidikan, 
dan Laboratorium Klinik Pendidikan 

b. Laboratorium Praktek Kerja Industri dan 
Usaha Farmasi yaitu tempat latihan kerja 
mahasiswa tentang industri farmasi. Fasilitas 
utama laboratorium ini adalah Pabrik Farmasi, 
Kebun Obat Herbal, dan Toko/usaha Farmasi. 
 

PROFIL SINGKAT PENGELOLAAN 

DAN PENGEMBANGAN 
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PROGRAM STUDI 2014/2015 
 

1. Program Studi DIII Farmasi 
2. Program Studi Sarjana Farmasi 
3. Program Studi Profesi Apoteker 

 
 

ALAMAT 
 

Gedung Administrasi Fakultas Farmasi 
Kampus UNMUL Gunung Kelua 

Kota Samarinda 
Website: www.farmasi.unmul.ac.id 

E-mail: fa_mul@farmasi.unmul.ac.id 
Telepon dan Faxmile 

0541-739491 
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