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Bagi lulusan Universitas Sanata Dharma (USD), mencari peluang pekerjaan tidaklah susah. Hal tersebut
dikarenakan banyaknya job fair yang diselenggarakan oleh universitas maupun fakultas secara mandiri tiap
tahunnya. Lulusan Profesi Apoteker menjadi incaran perusahan-perusahaan farmasi, apotek, maupun rumah
sakit. Penyelenggaraan Job fair Farmasi ini berawal dari banyaknya minat perusahan, apotek, dan rumah
sakit untuk merekrut lulusan Apoteker USD. Pada tahun 2017, Job Fair Farmasi Universitas Sanata Dharma
sudah pernah diadakan yaitu pada bulan Februari lalu. Job Fair Farmasi yang ke-5 ini mengundang 12
perusahaan farmasi, rumah sakit, dan apotek yang terkemuka yaitu: (1) Dexa Group, (2) PT Graha Farma,
(3) PT Bernofarm, (4) PT Viva Health, (5) PT Novell, (6) Siloam Hospital, (7) PT Apotek K-24, (8) PT Erela,
(9) PT Larissa Aesthetic Center, (10) PT Pratapa Nirmala (Fahrenhait), (11) PT IFARS Laboratories, (12) PT
Medion.
Berbagai perusahaan farmasi tersebut saling berebut untuk mendapatkan lulusan terbaik Universitas Sanata
Dharma dari program studi farmasi maupun non farmasi. Ada beberapa dari mereka yang
menyelenggarakan psikotes maupun interview langsung di ruang-ruang kelas baik di hari pertama pameran
maupun hari kedua. Acara rutin yang diselenggarakan oleh Biro Pengembangan Karir dan Kerjasama Alumni
USD ini dilaksanakan dalam 2 hari, dari tanggal 4-5 Agustus 2017 di lantai ground, Gedung Utama, Kampus
3 USD.
Pelaksanaan Job Fair untuk yang kelima kalinya ini tidak jauh berbeda dengan job fair farmasi bulan Februari
lalu dari segi pelaksanaan dan panitianya. Panitia job fair terdiri dari beberapa alumni Farmasi USD yang
akan melanjutkan ke Profesi Apoteker. Peserta yang datang tidak hanya dari mahasiswa maupun lulusan
Universitas Sanata Dharma saja, namun juga dari universitas-universitas lain di Yogyakarta. Hal tersebut
dibuktikan dari ramainya stand-stand perusahaan dari siang menjelang sore hari.
Untuk ke depannya Job fair Farmasi akan terus dilaksanakan tiap tahun, melihat antusias yang tinggi dari
mahasiswa yang datang di hari pertama maupun kedua. Mahasiswa merasa sangat terbantu, dilihat dari
lembar evaluasi yang diisi oleh mahasiswa setelah mengunjungi stand-stand di pameran tersebut.
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