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Fakultas Farmasi UGM menyelenggarakan Alumni and Career Development Center (ACDC) 2018
pada Sabtu (25/8) di Mandala Bhakti Wanitatama. Acara tersebut dirangkai dengan acara bursa
kerja, talkshow, dan pelatihan public speaking.
Dr. R.R. Endang Lukitaningsih, M.Si., Apt., Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada
Masyarakat, dan Alumni Fakultas Farmasi, mengungkapkan acara ini hadir untuk memberi
kemudahan alumni Farmasi untuk menempuh dunia kerja profesional.
Endang menceritakan dulu banyak perusahaan yang mengajukan lowongan pekerjaan melalui
fakultas. Namun, pengajuan itu biasanya datang tiba-tiba. Akhirnya, fakultas banyak yang
menolaknya karena jadwal sudah penuh dengan kegiatan perkuliahan.
Hal itulah yang akhirnya mendorong dibentuknya ACDC. Endang mengungkapkan bahwa acara kali
ini adalah yang kedua kalinya setelah tahun lalu sukses diselenggarakan. “Sekitar 1.000 pengunjung
hadir pada tahun lalu,” ujarnya.
Sasaran dari acara ini adalah alumni serta calon alumni dari program profesi Farmasi UGM yang
akan memasuki dunia kerja. Namun, tidak menutup kemungkinan pula kehadiran mahasiswa
program sarjana yang ingin mengikuti talkshow dan pelatihan public speaking.
“Selain itu, panitia acara yang kebanyakan diserap dari mahasiswa program sarjana juga bisa
mendapat pengalaman menjadi event organizer,” ungkapnya.

Akan tetapi, menurut Endang, hal yang utama tetap untuk mendekatkan alumni serta calon alumni
tadi pada lowongan pekerjaan. Ia menyatakan ada 18 mitra yang mendaftarkan diri untuk bursa
kerja.
Mayoritas dari mitra tadi, sebut Endang, berasal dari perusahaan industri farmasi. Namun, ada pula
rumah sakit yang ikut hadir pada kegiatan ini. “Industri membutuhkan penyerapan SDM yang
banyak karena sistem rotasi mereka yang dinamis. Tahun ini kerja di bagian satu, tahun depannya
sudah dipindah ke bagian lain. Kadang hal itu yang menyebabkan pegawai pindah perusahaan lain
pula,” ungkapnya.
Oleh karena itu, lanjut Endang, acara ini tidak sebatas bursa kerja saja. Talkshow terselenggara
untuk memberi motivasi dan tips kerja pada alumni. Sementara, public speaking untuk melatih
kemampuan alumni tadi ketika wawancara serta berkomunikasi dalam dunia kerja.
Dr. Chairun Wiedyaningsih, M.Kes., M.App.Sc., Apt., selaku koordinator acara, menjelaskan bahwa
setelah ini, ACDC akan terus diselenggarakan Fakultas Farmasi UGM untuk memberi manfaat pada
alumni dan mahasiswa.
“Dengan acara ini, semoga bisa membuat peserta termotivasi dalam menatap masa depannya,”
harapnya. (Humas UGM/Hakam)
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