


Aspirint Pembinaan merupakan salah satu rangkaian acara Aspirint 2021. Kegiatan pada 

Aspirint pembinaan dibedakan menjadi dua, yaitu kegiatan wajib dan kegiatan pilihan. 

Kegiatan wajib adalah kegiatan yang harus dikuti oleh seluruh mahasiswa baru, apabila tidak 

mengikuti akan berpengaruh terhadap kelulusan Aspirint 2021 sedangkan kegiatan pilihan 

adalah kegiatan yang dianjurkan untuk diikuti oleh mahasiswa baru namun tidak berpengaruh 

terhadap kelulusan Aspirint 2021.  

 

Berikut merupakan kegiatan – kegiatan wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa baru 2021 : 

1. Kegiatan Wajib Kerohanian 

2. Fenol 

3. Evaluasi Angkatan 

4. Sehari Mengenal Isu 

5. LK Terpadu dan Legislative Class 

6. Science Week 

7. One Step Closer 

8. Sharing Session 

9. Social Project 

10. Wisuda Aspirint  

11. Family Gathering 

 

Di dalam buku pedoman ini disertakan juga kegiatan – kegiatan dari divisi – divisi yang 

merupakan bagian dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Farmasi.  

 

DIVISI FARMA POS 

Divisi Farma Pos merupakan lembaga pers mahasiswa sekaligus badan jurnalistik di bawah 

Departemen Kominfo BEM FF UNAIR bertugas untuk meliput, menulis, menyunting, dan 

mempublikasikan berita ataupun acara melalui media massa yang dimiliki oleh Farma Pos 

dan Fakultas Farmasi UNAIR. 

 

 



Program Kerja Farma Pos : 

1. MAJALAH FARMA POS 

Farma Pos menerbitkan majalah Farma Pos yang berisi tentang info dan berita dari 

tema tertentu, kumpulan hiburan semacam cerpen dan puisi karya teman-teman 

farmasi, hingga kuis berhadiah. Mahasiswa FF UNAIR juga dapat mengirimkan karya 

mereka melalui open submission yang akan dibuka setiap awal masa penyusunan 

majalah. Rubrik dalam majalah Farma Pos yaitu Info, Fokus, Kilas Fakultas, Topcut, 

Uncut, Karya Kiriman, Opini, Sharing, Tahukah Kamu, Galeri, dan Refleksi. Edisi 

terbaru adalah Edisi XXX. Majalah Farma Pos dapat diakses melalui 

farmaposff.unair.card.co. 

2. SEMINAR DAN KUNJUNGAN MEDIA 

Ini merupakan acara tahunan dari Farma Pos yang tahun sebelum-sebelumnya 

diadakan luring, namun karena ada pandemi diadakan secara daring. Semjur diisi oleh 

bintang tamu jurnalis seperti wartawan atau produser berita. Selain pemaparan materi, 

terdapat juga kuis berhadiah yang dapat diikuti peserta. Sedangkan kunjungan media 

sendiri merupakan kegiatan eksplorasi anggota Farma Pos di media massa seperti 

penerbit atau stasiun berita. Namun, karena dibatasi pandemi, kunjungan media 

diubah dalam bentuk workshop yang diadakan bersamaan dengan seminar pada tahun 

2021. 

3. MEDIA SOSIAL 

Terdapat 4 divisi dalam Farma Pos yakni divisi reporter, editor, fotografer, dan 

artistik. Keempat divisi ini memiliki tugas masing – masing dalam menerbitkan 

produk jurnalistik yang dipublikasikan melalui media sosial. Reporter bertugas 

sebagai peliput dan penulis berita, dan editor bertugas sebagai penyunting berita. 

Divisi Fotografer bertugas dalam dokumentasi kegiatan dan artistik yang mengemas 

dan mempublikasikan berita tersebut dalam bentuk konten sosial media yang menarik. 

Beberapa konten yang diterbitkan Farma Pos adalah Opini Redaksi, Funfact, 

Reportase Kegiatan, dan PHBN. Konten tersebut dapat diakses melalui Official 

Account Farma Pos di Instagram, Line, Facebook, dan Twitter. Selain itu, Farma Pos 

juga bertugas dalam meliput kegiatan fakultas dalam bentuk artikel yang 

dipublikasikan melalui website ff.unair.ac.id. 

  



4. MENGULIK JURNALISTIK 

Mengulik Jurnalistik (MJ) adalah kegiatan upgrading yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan anggota dan mahasiswa yang tertarik pada jurnalistik. 

Bedanya dengan semjur, di dalam MJ ada diskusi yang lebih intens tentang tema yang 

ditentukan tiap episode. Selain itu, MJ juga sebagai wadah bertukar pikiran 

antaranggota dalam menanggapi keadaan yang terjadi saat ini. 

 

DIVISI FOSIL (FORUM FARMASI ILMIAH) 

Merupakan salah satu program kerja dan organisasi di bidang keilmuan dan penalaran yang 

berada di bawah naungan Departemen Keilmuan BEM Fakultas Farmasi Universitas 

Airlangga. Tujuan dari FOSIL sendiri adalah untuk memfasilitasi mahasiswa Fakultas 

Farmasi Universitas Airlangga dalam mengembangkan minat dan bakat di bidang keilmuan 

dan penalaran sehingga dapat meningkatkan keinginan dan prestasi mahasiswa sebagai 

kontribusi terhadap Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Terdapat 3 divisi dan 8 cabang 

lomba yang ada dalam FOSIL adalah sebagai berikut : 

 Divisi Kepenulisan 

Divisi ini bergerak di bidang kepenulisan, antara lain yang difasilitasi adalah 

perlatihan lomba Karya Tulis Ilmiah, Esai dan Business Plan. Dimana pelatihan 

rutin diadakan sebulan sekali, selain itu diadakan juga pelatihan delegasi lomba 

untuk mahasiswa yang mengikuti perlombaan. 

 Divisi Karya Seni 

Divisi ini bergerak di bidang karya seni, antara lain yang difasilitasi adalah 

pelatihan lomba Poster, Sastra dan Video Edukasi. Dimana pelatihan rutin 

diadakan sebulan sekali, selain itu diadakan juga pelatihan delegasi lomba untuk 

mahasiswa yang mengikuti perlombaan. 

 Divisi Debat dan Konseling 

Divisi ini bergerak di bidang debat dan konseling, antara lain yang difasilitasi 

adalah pelatihan lomba Debat dan Konseling. Dimana pelatihan rutin diadakan 

sebulan sekali, selain itu diadakan juga pelatihan delegasi lomba untuk 

mahasiswa yang mengikuti perlombaan. 

 



BURSA FARMA 

Bursa adalah badan usaha dibawah naungan BEM FF UNAIR yang menjual alat – alat dan 

perlengkapan praktikum untuk mahasiswa. Bursa merupakan wadah yang tepat bagi 

mahasiswa yang ingin belajar mengenai bisnis dan berwirausaha. 

 

DUTA FAKULTAS FARMASI 

Paguyuban Duta Farmasi adalah Organisasi Paguyuban yang dibangun atas dasar 

kekeluargaan, dengan tujuan melahirkan Duta Farmasi yang berkompeten dan patut menjadi 

teladan bagi mahasiswa lainnya, menjadi branding untuk mengenalkan Fakultas Farmasi 

UNAIR ke masyarakat luas, dan hadir untuk mengembangkan softskill organisasi dan 

komunikasi mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.  

 

BIDANG KEROHANIAN 

DIVISI KEROHANIAN ISLAM (DKI) 

Divisi bagi mahasiswa FF UNAIR yang beragama Islam. DKI Farmasi memberikan 

kesempatan bagi mahasiswa muslim untuk belajar lebih dalam tentang agama islam serta 

belajar bagaimana cara berdakwah di lingkungan civitas akademika fakultas Farmasi. 

Kegiatan besar dari DKI Farmasi adalah sebagai berikut. 

1. PMBA (Pelatihan Muslim Baca Al-Qur’an)  

2. DKI Fair 

DIVISI KEROHANIAN KATOLIK (DKK) 

Divisi bagi mahasiswa FF UNAIR yang beragama katolik. DKK Farmasi berperan sebagai 

tempat tumbuh dan berkembang secara rohani serta menjadi keluarga bagi mahasiswa katolik 

Fakultas Farmasi. Acara yang diselenggarakan DKK Farmasi meliputi : 

1. Welcome Party 

2. Sharing dan doa rutin 

3. Sharing with Alumni  

 

 



DIVISI KEROHANIAN KRISTEN PROTESTAN (DKKr) 

Divisi bagi mahasiswa Kristen Protestan FF UNAIR, sebagai wadah untuk bertumbuh bersama dan 

beribadah bersama saudara seiman baik. Divisi ini adalah tempat bagi mahasiswa Kristen untuk 

menjalin relasi dan mempererat persaudaraan antar mahasiswa Kristen Fakultas Farmasi Universitas 

Airlangga. Adapun  acara yang diselenggarakan antara lain : 

 Pra Welcome Party 

 Welcome Party 

 Ibadah Perayaan Natal  

 Ibadah Rutin 

 Seminar Rohani  

 Sharing dan Doa 

DIVISI KEROHANIAN HINDU (DKH) 

Divisi bagi mahasiswa FF UNAIR beragama Hindu yang digunakan sebagai wadah 

pengembangan diri melalui nilai-nilai keagamaan dan kekeluargaan.  Melalui DKH 

mahasiswa dapat lebih mengenal mahasiswa hindu FF UNAIR dari berbagai angkatan 

sehingga dapat menjadi wadah untuk mengembangkan diri. Acara wajib kerohanian meliputi 

: 

1. Welcome party dan Sharing Session diadakan oleh DKH 

2. Mahabarata diadakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Hindu Dharma 

Unair 

3. Closing party DKH 2021 dan pergantian kepengurusan diadakan oleh DKH 

 

BIDANG MINAT DAN BAKAT 

Terdiri dari berbagai ekstrakulikuler yang mewadahi mahasiswa Fakultas Farmasi UNAIR 

yang memiliki hobi dalam bidang olahraga dan atau seni. Selain berolahraga dan menyalurkan 

hobi bersama, bidang minat dan bakat juga rutin mengikuti event perlombaan seperti Student 

Week (kompetisi bidang olahraga antar Fakultas di UNAIR).  

 



 Seni 

o Tari Tradisional 

Dilaksanakan latihan seminggu sekali melalui Zoom bersama  kakak 

tingkat yang memiliki kemampuan lebih  dalam bidang tari tradisional 

dan dengan cara sharing pengetahuan dan kemampuan antar anggota.  

Tempat : Online 

Jadwal : Sabtu, pukul 09.00 WIB 

CP : Tsabitah (Id line : tsabitahvirza) 

 

o Tari Modern 

Dilaksanakan latihan seminggu sekali melalui Zoom bersama kakak 

tingkat yang memiliki kemampuan lebih  dalam bidang dance dan 

dengan cara sharing pengetahuan dan kemampuan antar anggota. 

Tempat : Online 

Jadwal : Jumat, pukul 16.00 WIB 

CP : Rahma (Id line : 3791315) 

 

o English Club  

Dilaksanakan latihan seminggu sekali melalui Zoom bersama kakak 

tingkat yang memiliki kemampuan lebih dalam berbahasa inggris dan 

dengan cara sharing pengetahuan dan kemampuan antar anggota. 

Tempat : Online 

Jadwal : Sabtu, pukul 10.00 WIB 

CP : Dhea (Id line : dheaevy) 

 

 Olahraga 

o E-sport 

Dilaksanakan seminggu sekali antar anggota bersama kakak tingkat 

yang memiliki kemampuan lebih dalam bidang E-sport kategori Mobile 

Legend dan Wild Rift. 

Tempat : Zoom atau Discord 

Jadwal : Mobile Legend: Senin, pukul 20.00 WIB 

    Wild RIft: Jumat, pukul 20.00 WIB 



CP : Brahma (Id line: brahma6) 

 

o Catur 

Dilaksanakan seminggu sekali antar anggota bersama kakak tingkat 

yang memiliki kemampuan lebih dalam bidang bola basket. 

Tempat : Zoom dan Chess.com 

Jadwal : Kamis, pukul 20.00 WIB 

CP : Angkasa (Id line: angkasaulvan) 

 

o Bola Basket 

Dilaksanakan seminggu sekali antar anggota bersama kakak tingkat 

yang memiliki kemampuan lebih dalam bidang bola basket. 

Tempat : Lapangan Basket Araya Surabaya, (Kec. Sukolilo Kota 

   Surabaya) 

Jadwal : Sabtu, pukul 16.00 WIB 

CP : Rekya (Id line: rekya25) 

 

o Futsal 

Dilaksanakan dua minggu sekali antar anggota bersama kakak tingkat 

yang memiliki kemampuan lebih dalam bidang futsal. 

Tempat : Lapangan Futsal Jojoran Surabaya, (Kec. Gubeng, Kota 

    Surabaya) 

Jadwal : Senin/Kamis, pukul 20.00 WIB 

CP : Anung (Id line: anung2145) 

 

o Badminton 

Dilaksanakan seminggu sekali antar anggota bersama kakak tingkat 

yang memiliki kemampuan lebih dalam bidang badminton. 

Tempat : Lapangan Serba Guna, (Jl. Gubeng Kertajaya VII E Surabaya) 

Jadwal : Sabtu, pukul 11.00 WIB 

CP : Farhan (Id line: farhanrizqi36) 

 

 

 



o Bola Voli 

Dilaksanakan dua minggu sekali antar anggota bersama kakak tingkat 

yang memiliki kemampuan lebih dalam bidang bola voli. 

Tempat : GOR Kampus C UNAIR (Saat ini latihan online dengan  

    ZOOM) 

Jadwal : Selasa, pukul 19.00 WIB 

CP : Yossy (Id line: yossyprastyo2002) 

 

o Tenis Meja 

Dilaksanakan dua minggu sekali antar anggota bersama kakak tingkat 

yang memiliki kemampuan lebih dalam bidang tenis meja. 

Tempat : Gedung Serba Guna Mulyorejo, (Jl. Labansari, Kec.  

    Mulyorejo, Surabaya) 

Jadwal : Jumat, pukul 19.00 WIB 

CP : Nikolas (Id line: nikolasgultom.y) 

 

SYARAT KELULUSAN ASPIRINT 2021 

I. Mengikuti semua kegiatan wajib (kesempatan tidak mengikuti hanya 1 kali dengan 

ketentuan yaitu alasan dapat dipertanggung jawabkan dan wajib mengerjakan 

konsekuensi) 

II. Telah mengumpulkan SKP ≥ 85 poin hingga batas waktu yang ditentukan. 

III. Di dalam Rapor ASPIRINT tidak terdapat nilai E dan nilai D ≤ 20% dari total SKS. 

 

 

 

 


