
      Di Indonesia, kurang lebih 70% pencemaran udara disebabkan oleh emisi kendaraan 
bermotor dan sisanya disebabkan oleh kegiatan  industri dan rumah tangga sehingga 
berdampak pada tingginya logam timbal (Pb) di lingkungan. Salah satu faktor yang 
menyebabkan tingginya kontaminasi timbal pada  lingkungan adalah  pemakaian  
bensin bertimbal yang masih tinggi di Indonesia. Untuk mempermudah  bensin premium
terbakar, titik bakarya  harus diturunkan melalui peningkatan bilangan oktan dengan  
penambahan timbal dalam bentuk Tetra Ethyl  Lead  (TEL). Namun dalam  proses 
pembakaran, timbal dilepas  kembali bersama-sama sisa pembakaran lainnya ke udara
 

 

TAHUKAH KAMU???

   Tanaman lidah mertua dan tanaman glodogan tiang bermanfaat dalam mengatasi 
pencemaran timbal di udara. Tanaman lidah mertua (Sanseviera trifasciata) mempunyai  
akar  rimpang  yang menjalar,  biasa ditanam  sebagai tanaman  pagar atau tanaman  
hias. Sanseviera  memiliki keunggulan yang jarang ditemukan  pada tanaman  lain, 
diantaranya sangat resisten terbadap polutan dan bahkan mampu menyerapnya. 
Zat aktif yang terkandung di dalamnya yaitu saponin dan kardenolin, disamping itu 
daunnya juga mengandung polifenol.

    Tanaman glodogan tiang (Polyalthia longifolia  (Sonn.)) merupakan   tanaman yang 
berupa pohon dengan tinggi dapat mencapai 25 m. Batang dan perakarannya  kuat 
serta   mempunyai     daun    hijau berbentuk lancet yang rimbun   dan menjuntai  
ke  bawah. Tanaman ini dikenal  sebagai  tanaman  bias dan tanaman  tepi jalan  
karena  keindahan   bentuk  tajuknya.  

Mengurangi  Cemaran Logam Pb dengan Lidah Mertua

   Guntarti (2007) melakukan penelitian terkait kemampuan kedua tanaman dalam 
menyerap Pb. Sebelum diteliti, kedua tanaman diasapi dengan mobil Xenia 
selama 3 jam setiap hari selama 3 hari berturut-turut. Selanjutnya sampel basah 
diblender,  ditimbang, dan didestruksi  dengan  HNO3 pekat.   Hasil  destruksi  
dianalisis  kadar Pb dengan  Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). 
Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa tanaman   lidah  mertua dan tanaman 
glodogan dapat membantu   dalam  mengurangi  cemaran logam Pb yang dikeluarkan  
dari asap kendaraan bermotor. Kadar logam Pb dalam daun lidah mertua pada 
pengasapan selama  1,2 dan 3 hari adalah  4,9687 ppm; 5,5760 ppm; 10,4226 ppm. 
Kadar  logam  Pb pada  daun glodogan pada pengasapan hari ke 1,2, dan 3 
adalah 4,4207 ppm; 21,3972 ppm; 20,170 ppm.

Guntarti, Any. 2007. Penetapan Kadar Logam Timbal (Pb) pada Tanaman Lidah Mertua (Sanseviera 
        trifasciata Prain) dan Glodogan (Polyalthia Longifolia (Sonn.)) Akibat Asap Kendaran Bermotor 
        Spektrofotometri Serapan Atom. Media Farmasi: 6 (2): 1-10.
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    Kebijakan baru dalam bidang kesehatan khususnya keprofesian apoteker yang 
rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2015 ini, yaitu Uji Kompetensi Apoteker 

Indonesia (UKAI), sebuah metode evaluasi untukmenilai calon apoteker sesuai 
standar kompetensi profesi, diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia

pada waktu yang sama. 

    UKAI ini adalah kebijakan yang merupakan amanat atau implementasi dari UU No 12 
tahun 2012. Dalam Permenkes No. 889 tahun 2011 pasal 1 berbunyi,”Sertifikat 

Kompetensi Profesi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seorang 
apoteker untuk dapat menjalankan pekerjaan / praktek profesinya di seluruh Indonesia 

setelah lulus uji kompetensi,” selain itu dalam pasal 9 dikatakan bahwa “Sertifikat 
kompetensi profesi dikeluarkan oleh organisasi profesi setelah lulus uji kompetensi.”

Ketiga dasar hukum tersebut, diimplementasikan oleh para perancang kebijakan dalam 
hal ini khususnya bidang keprofesian apoteker dengan menyelenggarakan UKAI.

   Jika kita melihat dan peka terhadap momentum yang tengah terjadi saat ini khususnya 
dalam kebijakan internasional yaitu Asean Free Trade Area (AFTA) dan dikaitkan dengan 
UKAI, maka kita dapat mengambil kesimpulan singkat dengan nada penuh rasa optimis, 
dengan diselenggarakannya UKAI ini dapat meningkatkan daya saing dan kompetensi 
apoteker sehingga diharapkan para apoteker yang telah lulus UKAI ini dapat bersaing 

dengan para apoteker dari negara-negara Asean. Pun demikian, pernyataan dari ketua 
IAI menyikapi UKAI dan AFTA ini. “Selain itu 2015 AFTA atau perdagangan bebas juga 
dimulai. Sebaiknya jangan sampai apoteker asing masuk ke Indonesia, tapi sebaliknya 
Indonesia yang mengekspor apoteker ke luar negeri,”  Ini adalah salah satu sisi positif 

dari UKAI, yaitu rasa optimis, sebuah pondasi awal yang harus dibangun dalam 
merancang sebuah kebijakan. 

   Tentang pemerataan seluruh apoteker di Indonesia, hal ini tentu menimbulkan
dampak positif dan negatif bagi produsen apoteker Indonesia, yaitu Fakultas Farmasi itu
sendiri. Di Indonesia, universitas yang menyelenggarakan pendidikan farmasi berjumlah 

84 dan yang terakreditasi A dan B hanya 26. Sisi positifnya, dengan adanya UKAI ini 
mau tidak mau fakultas farmasi di seluruh Indonesia akan bekerja lebih keras untuk 

mencetak para apoteker yang sesuai standar yang telah ditetapkan. Jika ada sisi positif, 
tentu ada sisi negatifnya, ditakutkan UKAI ini justru akan memberatkan para calon 

apoteker dan  pencetak apoteker (akademisi) karena fasilitas dan kompetensi pendidikan
 antara fakultas farmasi di seluruh Indonesia bisa dibilang belum setara. Jangan sampai, 
jika UKAI ini dipaksa dilakukan, maka akan terjadi berbagai kecurangan dan para peserta 

hanya akan mengejar nilai saja tanpa memerhatikan kualitas. 

   Para perancang kebijakan harus memerhatikan hal inin dengan menyelaraskannya 
dengan kebijakan tambahan lain, diantaranya adalah diadakan sosialisasi yang 

massif tentang peraturan, mekanisme, materi, syarat kelulusan UKAI, dilaksanakannya
 try out yang teratur untuk memberikan persiapan kepada calon apoteker yang akan 
menempuh UKAI, dan berangsur-angsur melakukan pemerataan terhadap kualitas 
pendidikan farmasi di Indonesia. Setelah menimbang, bagaimana menurut anda?

Oleh: Faisal Nur Arib (Departemen Kajian Strategis)

Uji Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI)

Selain Farmasi, ada beberapa fakultas yang mendapat akreditasi A, 
yakni Program Studi (Prodi) Biologi dari Fakultas Matematika dan IPA, 
serta Prodi Bimbingan Konseling dari Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Untuk fakultas lain, sudah mendapat akreditasi B. 
Bahkan ada yang B plus, mendekati A.

Akreditasi lima tahun lalu, Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) 
mampu memperoleh akreditasi A. Tahun ini pun sama. Bedanya, akreditasi yang  
diumumkan pertengahan Januari lalu itu tanpa vasitasi dari Dikti.

  

“Ini capaian yang cukup membanggakan. Kami memperoleh skor yang cukup 
tinggi untuk 100 item penilaian,” kata Nining Sugihartini selaku Wakil Dekan 
Farmasi,Jum’at (30/1/2015).

Sementara itu, Rektor UAD Dr. Kasiyarno, M.Hum. mengatakan, akreditasi 
Farmasi tersebut sangat memuaskan. Bahkan, ini merupakan pencapaian 
tertinggi di DIY untuk kelompok Fakultas Farmasi. “Ini tentu membanggakan 
karena tanpa visitasi, hanya dengan berkas-berkas saja. PT lainnya masih 
divisitasi,” ujarnya.

Beberapa keunggulan Farmasi yang dinilai menonjol dalam akreditasi tahun 
ini adalah sumber daya manusia (SDM). Tercatat, saat ini ada delapan dosen 
dengan gelar doktor, baik dalam maupun luar negeri. Penelitian dan hibah 
yang diperoleh dosen Farmasi UAD juga cukup tinggi. Selama Januari 2015, 
sebanyak 11 dosen memperoleh hibah penelitian.

Selain itu, pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa 
Farmasi terbilang sangat bagus. Di antaranya diselenggarakan di Dusun 
Wuluh, Purwodadi, Tepus, Gunungkidul; Desa Purbosari, Samigaluh, 
Kulonprogo; dan satu desa di kabupaten Bantul.

“Di dusun Wuluh, kita melakukan pembinaan dan pendampingan pengolahan 
daun pegagan untuk minuman dan bunga krisan untuk teh. Pengabdian 
semacam ini akan terus kami lakukan sebagai bentuk kepedulian dan 
pengembangan,” tambah Nining.
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   Sabtu, (5/9) Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) kerja sama dengan Asosiasi 
Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia mengadakan Uji Kompetensi 
Apoteker Indonesia (UKAI) yang pertama. Ujian dilaksanakan secara 
serempak di beberapa universitas di Indonesia. Seratus lima puluh lima 
mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) UAD Angkatan XXVIII
mengikuti ujian yang menjadi syarat menjadi Apoteker. Lokasi ujian 
mahasiswa UAD terbagi di  UMY dan UNISULA Semarang.

  UKAI menggunakan sistem Computer Based Test (CBT) yang 
berpusat di Jakarta. UKAI dilaksanakan pada tahun ini setelah uji coba 
sistem ujian beberapa tahun sebelumnya. UKAI ditujukan untuk 
mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar 
kompetensi kerja. Setelah lulus UKAI mahasiswa PSPA memperoleh 
Sertifikat Kompetensi Profesi. Sertifikat kompetensi profesi diperlukan 
untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA). STRA 
sebagai syarat untuk memeperoleh Surat Ijin Kerja (SIK) atau Surat Ijin 
Praktek Apoteker (SIPA). (irrais)
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