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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru 

  SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru merupakan sekolah milik 

swasta yang didirikan pada tanggal 02 November 1962 dengan bidang keahlian 

kesehatan dan program keahlian farmasi. Sekolah ini dikelola di bawah naungan 

yayasan Universitas Riau. Dahulu namanya adalah Sekolah Asisten Apoteker 

(SAA). SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru Yayasan UNRI Pekanbaru yang 

beralamat di jalan Patimura No.9 Pekanbaru. Pada tahun 1983 Sekolah Asisten 

Apoteker berubah menjadi Sekolah Menengah Farmasi (SMF). Kemudian pada 

tahun 2006 sekolah ini namanya menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi 

Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru, menempati gedung baru di jalan Bangau Sakti 

atau Mawar No. 98, Pekanbaru dan memiliki akreditasi A (Amat Baik).
72

 

 Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan dunia industri, pada tahun 

2010 SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru membuka bidang keahlian 

yaitu Kimia Industri (KI). Maka, sekolah ini telah memiliki dua kompetensi 

keahlian yakni Farmasi dan Kimia Industri. Setelah menempuh pendidikan 

lulusan SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru kompetensi keahlian 

farmasi dapat bekerja sebagai sumber daya manusia kesehatan bidang kefarmasian 

di berbagai lapangan pekerjaan lainnya. Sedangkan lulusan kompetensi keahlian 

kimia industri dapat bekerja di industri makanan dan minuman, kayu, kertas, 

karet, plastik tekstil, minyak, gas, minyak kelapa sawit, industri Farmasi dan home 

industry serta dapat berwirausaha. Selain bekerja, lulusan kompetensi keahlian 

farmasi dan kimia industri juga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi sesuai atau di luar bidang keahliannya. Untuk menciptakan lulusan 

yang berkualitas sesuai dengan keahliannya maka calon peserta didik harus 

mempunyai kemampuan akademik yang baik untuk mengikuti dan menyelesaikan 

studi di SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru  dengan baik dan sesuai 

waktu yang ditentukan. Untuk itu maka perlu adanya proses seleksi penerimaan 
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peserta didik baru yang benar-benar mampu menjaring calon peserta didik yang 

berkualitas sesuai dengan yang diharapkan.
73

 

Berdasarkan peluang kerja yang ada di bidang kesehatan saat ini, pada 

tahun 2014, SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru membuka bidang 

keahlian Analis Kesehatan (AK). Jadi, sekarang ini telah memiliki tiga bidang 

keahlian yakni Farmasi, Kimia Industri, dan Analis Kesehatan. Sejak berdirinya 

sekolah ini hingga sekarang telah terjadi beberapa kali pergantian kepala sekolah 

yaitu sebagai berikut:
74

 

 

B. Profil Sekolah  SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru 

 

 

   ( Sumber: SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru) 

 SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru merupakan satu dari 

sekian banyak sekolah kejuruan dibidang farmasi yang ditujukan untuk 

menghasilkan tenaga kesehatan tingkat menengah profesional dan mandiri. Selain 

mata pelajaran normative dan adaftif, SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru juga 

memmpunyai mata pelajaran produktif atau keahlian farmasi yang diberikan 

untuk meningkatakan pengetauan dan kemampuan keterampilan dibidang farmasi. 

Demi memberikan hasil yang maksimal, siswa dituntut untuk mengatahui 

informasi dan teknlogi bidang ilmu farmasi. Untuk memperkuat pengetahuan 

mereka maka siswa melakukan studi banding pada pabrik-pabrik farmasi dan 

universitas yang secara umum dikenal kredibilitasnya secara baik.
75
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 Program studi banding ini ditujukan untuk melihat bagaimana peran 

farmasi dalam membantu menyehatkan bangsa, informasi pembutan obat sesuai 

dengan standar CPOB dan informasi pendidikan tinggi farmasi di universitas yang 

credible. Acara ini dilaksanakan pada tangga l 4 – 11 Juli 2010 dengan objek studi 

PT. Sanbe di Bandung, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta serta dilanjutkan dengan rekreasi di pulau Jawa dan Bali.
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 Dalam program ini, PT. Sanbe, Universitas Gadjah Mada dan Universitas 

Islam Indinesia diajukan sebagai tempat studi banding. Pemilihan terhadap ketiga 

tempat tersebut didasarkan pada alasan bahwa PT. Sanbe merupakan pabrik obat 

yang terkenal di Indonesia, UGM merupakan universitas dengan jurusan farmasi 

tertua di Indonesia serta UII adalah universitas swasta dengan jurusan farmasi 

terbaik di Indonesia tahun 2010. Selain itu dua universitas tersebut memiliki 

kredibilitas yang cukup baik dalam dunia pendidikan Indonesia. 

 Kegiatan ini dimaksudkan untuk merealisasikan visi SMK Farmasi Ikasari 

Yayasan UNRI Pekanbaru yaitu menjadi sekolah kejuruan dengan kompetensi 

unggul, professional dan mandiri. Selain menambah wawasan keilmuan siswa 

tentang cara pembuatan obat yang baik dan ruang lingkup pekerjaan kefarmasian 

khususnya tenaga asisten apoteker di pabrik farmasi juga bertujuan menambah 

informasi siswa tentang pendidikan tinggi farmasi yang kedibilitasnya baik di 

Indonesia.
77

 

 Kegiatan ini dilaksanakan oleh SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI 

Pekanbaru dibawah koordinasi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan 

humas, diikuti oleh 48 orang yang terdiri dari 42 orang siswa dan didampingi oleh 

6 orang guru sebagai pembimbing lapangan. Acara studi banding ini merupakan 

serangkaian acara sebagai bentuk studi lapangan tentang keilmuan dan lapangan 

pekerjaan farmasi di Indonesia. Siswa diharapkan dapat menangkap informasi dan 

menambah pengalaman dan wawasannya tentang keilmuan farmasi. Selain itu 

kegiatan lain yang dilaksanakan adalah rekreasi siswa dan guru ke pulau dewata 

Bali. Ini bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan siswa selama di sekolah serta 
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dapat mengambil pelajaran tentang keindahan alam ciptaan Tuhan Yang Maha 

Esa.
78

 

 

C. Gambar Logo sekolah  

 

   

(Sumber: SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru) 

Seperti yang terlihat diatas, maka dapat di defenisikan secara garis 

besarnya makna logo SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru yaitu
79

: 

1. Gelas Piala dan Ular Kobra 

Gelas dan Ular melambangkan nilai-nilai kefarmasian yang berorientasi 

pada penemuan senyawa obat baru. Lambang ular digunakan karena memiliki bisa 

yang dapat menjadi racun maupun obat. dan gelas menunjukkan bahwa efek yang 

dihasilkan tersebut, bergantung pada dosisnya. 

2. Bhakti Husada 

a. Palang merah terletak di dalam bunga wijayakusuma dengan lima daun 

mahkota makna Pancakarsa Husada yang melambangkan tujuan 

pembangunan kesehatan sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional. 

b. Bunga Wijayakesuma ditopang oleh lima kelompok daun berwarna hijau 

melambangkan Pancakarya Husada pada hakikatnya adalah penjabaran 

makna pembangunan kesehatan. 

c. Bunga Wijayakesuma dengan lima daun mahkota berwarna putih dan 

kelopak daun berwarna hijau mempunyai makna melambangkan 

pengabdian luhur. 

d. Palang merah melambangkan pelayanan kesehatan. 

                                                           
78

 http://smkfikasari.blogspot.com (diakses tanggal 27 September 2017). 
79

 Sumber: Arsip SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru. 

http://smkfikasari.blogspot.com/


 44 

3. Buku  

Buku yang menjadi dasar kaki gelas menunjukkan bahwa farmasi 

berlandaskan nilai-nilaipendidikan, begitu pula kehidupan farmasi dan organisasi 

ini. Posisi buku yang terbukamenunjukkan bahwa para anggotanya harus terus 

belajar dan menimba ilmu demi kekokohanfarmasi dan organisasi ini. 

4. Segi Lima 

Bentuk segi lima melambangkan bahwa SMK Farmasi Ikasari Yayasan 

UNRI Pekanbaru berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. 

Rupa Bentuk Lancang Kuning dalam lengkungan segi lima, dengan inti 

pengertian sebagai berikut: 

a. Segi Lima artinya Pancasila. 

b. Warna dasar hijau lumut artinya potensi untuk tumbuh dan berkembang. 

c. Daun-daun pohon hayat artinya tumbuh untuk hidup abadi. 

d. Warna kuning emas artinya penuh kemuliaan dan keagungan. 

e. Jumlah daun kecil pohon hayat satu, artinya tanggal satu. 

f. Jumlah daun besar hayat sepuluh helai, artinya bulan Oktober. 

g. Jumlah daun besar Teratai enam lembar artinya enam puluhan dan jumlah daun 

kecil teratai dua lembar artinya angka satuan dua yang melambangkan tahun 

1962. 

h. Perahu warna kuning artinya bahtera perjuangan yang luhur. 

i. Tiang layar kuning artinya pendirian yang kokoh dan kuat. 

j.  Daun-daun teratai (padma) warna putih bersih artinya kehalusan dan 

perikemanusiaan. 

k. Laut, samudera dan gelombang artinya menggambarkan fakultas-fakultas yang 

melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
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D. Visi dan Misi 

1. Visi  

Visi SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru yakni menjadi 

sekolah kejuruan dengan kompetisi unggul, profesional dan mandiri di tingkat 

nasional dan internasional berlandaskan IPTEKS dan IMTAQ. 

2. Misi 

a. Menciptakan lingkungan sekolah yang intelektual, agamis dan dinamis. 

b. Menempatkan dan menjadikan SDM (tenaga pendidik dan kependidikan) 

sebagai model yang memiliki kompetensi keahlian, profesional dan 

tauladan. 

c. Melaksanakan proses pembelajaran tuntas, bermutu yang bersinergi 

dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS di DUDI. 

d. Melaksanakan Komunikasi terbuka tenaga pendidik dan kependidikan 

dalam memberikan pelayanan prima kepada peserta didik dana 

masyarakat. 

e. Mengembangkan mutu kelembagaan dan manajemen berbasis sekolah 

f. Meningkatkan mutu peserta didik dan lulusan dalam rangka membentuk 

sumber daya manusia yang inovatif, kreatif, produktif, dan mandiri. 

g. Menumbuh kembangkan sarana dan prasarana pendukung proses belajar 

mengajar (PBM) dan menjadikannya sebagai pengembangan keahlian guru 

dan peserta didik. 

h. Menjalin kerja sama sekolah di tingkat Nasional dan Internasional. 

i. Menjalin kerja sama dengan alumni untuk kemajuan sekolah. 

j. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) secara berkelanjutan 

dengan melibatkan semua warga sekolah dan stackholder.
80

 

 

E. Tujuan Sekolah 

a) Tujuan Umum 

1. Menyiapkan peserta didik agar menjalani kehidupan secara layak. 

2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang maha Esa 
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3. Menyiapkan peserta didik agar menjadi warga Negara yang mandiri dan 

bertanggung jawab. 

4. Menyiapkan peserta didik agar memahami dan menghargai keaneka 

ragaman budaya bangsa Indonesia. 

5. Menyiapkan peserta didik agar dapat menerapkan dan memelihara hidup 

sehat, memiliki wawasan lingkungan,pengetahuan dan seni.
81

 

b) Tujuan khusus 

1. Menjadikan peserta didik sebagai warganegara yang aktif, kreatif, inovatif, 

adaptif yang bersinergi dengan IPTEK dan IMTEQ. 

2. Membekali peserta didik agar mampu berkarier, ulet dan gigih 

berkompetisi di dunia usaha dan industry, dan mampu mengembangkan 

sikap professional sebagai tenaga farmasi tingkat menengah (Asisten 

Apoteker). 

3. SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru di selenggarakan untuk 

menghasilkan tenaga farmasi tingkat menengah (asisten apoteker) yang 

mampu bekerja dalam system pelayanan kesehatan khususnya di bidang 

farmasi. 

4. Setelah menyelesaikan program pendidikan di SMK Farmasi Ikasari 

Yayasan UNRI Pekanbaru. Para lulusan diharapkan mampu bekerja 

sebagai pelaksana tenaga farmasi tingkat menengah (Asisten Apoteker) di 

bidang farmasi, dalam pelayanan kesehatan baik dalam proses-proses 

produksi dan distribusi, membantu kegiatan administrasi, pengawasan dan 

penyuluhan kepada masyarakat. 

5. Dalam memenuhi program suci untuk pengembangan potensi manusia, 

pendidikan di SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru juga 

mempersiapkan peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar 

mampu mengembangkan diri melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

(program diploma/sarjana). 

6. Peserta didik mampu meng-update diri dengan perkembangan teknologi 

dan komunikasi.
82
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F. Tugas dan Fungsi Humas SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI 

Pekanbaru
83

 

 

1. Tugas Humas SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru yaitu: 

a. Menentukan tujuan apa yang ingin dicapai oleh pihak yang terlibat dalam 

manajemen lembaga pendidikan. 

b. Humas harus menetukan strategi apa yang akan digunakan untuk 

melaksanakan program perencanaan tersebut. 

c. Humas juga harus menetukan program kerja yang akan digunakan dan 

dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang telah direncanakan atau 

dijadwalkan. 

d. Dan yang terakhir humas harus menetukan anggaran dana yang telah 

dipersiapkan serta daya pendukung yang bersifat khusus. 

2. Fungsi humas SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru yaitu: 

a. Untuk menghadapi persoalan global dan mengantisipasi opini negatif 

suatu lembaga pendidikan memerlikan humas sebagai fungsi manajemen. 

Fungsi humas pada lembaga pendidikan antara lain: 

b. Humas harus mampu menjadi mediator komunikasi dalam sebuah lebaga 

pendidikan, baik secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak 

langsung (melalui media/pers). 

c. Menciptakan dan mendukung serta menunjang kegiatan yang dilakukan 

untuk proses mempublikasikan lembaga pendidikan. Dalam hal ini humas 

berfungsi untuk memasarkan atau mempromosikan lembaga pendidikan. 

d. Menjaga hubungan baik dengan masyarakat atau pubik intern, serta 

menciptakan image positif pada lembaga pendidikannaya.  Menjaga 

hubungan baik denagn masyarakat dilakukan guna untuk memperoleh 

kepercayaan dari masyarakat. 
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G. Struktur Organisasi  

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru 
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