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Menjadi Program Studi yang unggul dan
berintegritas dalam pengembangan
sumber daya hayati melalui pemanfaatan
bioteknologi secara berkelanjutan pada
tahun 2422.

Untuk menunjang kebutuhar .'.-'..' ..- -=
oagr mahasiswadisedia<a^ i3r -:r 

==- = -,
1. Dua buah laboratorium Ya.3 -.: ::

dilengkapi dengan be':e;;
bahan yang dibutuhkar --:-'
maupun Penelitian mahas;s.', : := - :

2. Laboratorium lapangan
3. Laboratorium KomPUter

4. Laboralorium Kimia
5. Laboratorium Fisika
6. Perpustakaan dengan B;' --l -' -

relevan dan up to date

Perkuliahan diberikan di kelas. la:: -:

dimaksudkan untuk melatih mahassr,: -.-:-
nremahami fenomena-fenomena ' a aa- :1-a
cermasalahan aktual yang berKe-:a-; : -::':-:"
-enemukan alternative pemeca"a- ^. 
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Untuk lebih memantapkan kor:e::-. ' :: i :: - :'
diberikan kegiatan Praktik Kerla i"=;z- = ='='-:" -
menambah keterampilan mahasrst'e :.' -.- -.-'.--:
padalingkungan profesisebagai ai' 3 : :;

Mutia Anggrae-
Lulusan terba -i =r,r =:

Dibrka Per.kulidhcrn
Kelss Kcrr.Srawcili
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Konservasi dan Lingkungan
Kelautan dan Perairan
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Untuk menunjang kebutuhan praktek dan penelrtian
bagi mahasiswa disediakan fasilitas sebagai berikut
1. Dua buah laboratorium yang luas dan nyaman

dilengkapi dengan berbagai jenis alat dan
bahan yang dibutuhkan untuk praktikum
maupun penelitian mahasiswa dan dosen.

2. Laboratorium lapangan
3. Laboratorium Komputer
4. Laboratorium Kimia
5. Laboratorium Fisika
6- Perpustakaan dengan Buku-Buku, Jurnal yang
relevan dan up to date

Perkuliahan diberikan di kelas, laboratorium maupun di lapangan
dimaksudkan untuk melatih mahasiswa mampu mengidentifikasi dan
memahami fenomena-fenomena riil di alam serta permasalahan-
permasalahan aktual yang berkembang di masyarakat serta belajar
menemukan alternative pemecahannya.
Untuk lebih memantapkan kompetensi, kepada mahasiswa juga

diberikan kegiaian Praktik Kerja Magang, Praktek Lapang untuk
menambah keterampilan mahasiswa dan memperkenalkan mereka
pada lingkungan profesi sebagai ahli Biologi.

Program Studi Biologi FMIPA-

UNPAK memilikitenaga
pengajar yang terdiri dari :

- 1 orang profesor (guru besar),

B Magister.

Nita Artiningsih

Selama kuliah di prodi Biologi, bisa belajar dengan dosen"
yang sudah seperti keluarga sendiri, jadi proses belajar
mengajar lebih nyaman dan ilmu yang didapat lebih cepal
faham. Stafnya juga ramah-ramah, kalau ada sesuatu yang
kita tidak mengerti, langsung di.jelaskan dengan rinci dan
baik. Semoga kedepannya Prodi Biologi menjadi lebih baik
dan memberikan ilmu yang kompetitif guna pengembangan
sumber daya hayati secara berkelanjutan.
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Jangan pernah ragu dan takut untuk belalar di prodi Biologi
karena di prodi biologi kita dapat belajar banyak hal, belajar
tentang ilmu pengelahuan khususnya di bidang biologi,
mengasah kemampuan dengan fasilitas penunjang
berupa kegiatan praktik dan di bimbing oleh dosen-dosen
yang mumpuni dibidangnya, selain itu belajar banyak
terkait keorganisasian di himpunan mahasiswa biologi,
Karena semua itu merupakan modal peniing untuk
bersaing dengan dunia luar.

Mutia Anggraeni
Lulusan terbaik FMIPA



Contact Person :

Siti Warnasih, M.Si. ( 08111123115)
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FMIPA, BCA;
BBM. PPA,

SUPERSEMAR,

INDOCEMENT,
DBO, TPSDP, BDK.{
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lvlenjadi Program Studi yang unggul, mandiri dan berkarakter .

dalam bidang Matematika Keuangan dan lndustri

Sekretariol
tilebsite: https:l/ olh.unpok.oc.id
E- moil: mutemqtiko@unpck.oc.id
Telp. [025II 8375547

Contact Person
Ani Andriali. M.Si. : 0852-8325-3803
Emboy Rohqeti. M.Si. : 0899-?544-553

1. Universitas lndonesia
2. Badan Pusat $tatistik2. Badan Pusat $t
3. Bank lndbnesia
4, Bank Negara
5, Bank Mandiri
6. Bank Rakyat
7. Bank Tabungan

11- Kementrian Pemuda
12. Kementrian
'13. PT. Telkom
14. PT. lndocementTbk
15. PT. Astra

8, Eye Level lndonesia
9. PDAM Bogor Kota
10. Kementrian Pendidikan
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16. PT. Setiajaya Mobili
17. PT. Taspen
18. PT. Olimpic
19" PT. KAIBIPANG

@ BEASI$WA:
20. POLRES KOTA BOGOR

Awalnya minder uasu
matemati*a larmn btrml
identikdeagilrreff d!
takut susah daF-p:tsFmm
ternyata salaLt]BE fi Frw
Matematila benrret hamgl
diajarkan tenrE ffi'd
betlogika yrrE t* Faccxk
masalah dara sorE-s@
matematilayaqgd1ft&rs
dalam kehidupaa sck-he
helum lagi aladcci& di
orga nisasinya iuge brcrla*;
beriringan. tlan bflr1* tq
info kerja sevattr hlIah-
semest€r ? ini saF:ned ffir

tes pega*ai bart E€A d,;
alhamdulillah ditertorr S r

bakal deh.lang naraf ttu
lang p€ngangGura[

Bekerja diBank BCA
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1. Universitas lndonesia
2. Badan Pusat $iatistik
3. Bank lndonesia
4. Bank Negara
5. Bank Mandiri
6. Bank Rakyat
7. Bank Tabungan lndc
8. Eye Level lndonesia
9. PDAM Bogor Kota9. PDAM Bogor Kota
10. Kementrian Pendidikan
11. Kementrian Pemuda da
12. Kementrian

Alumni Bekerja di Berbagai Bidang

1.60 a/oAlumni Prodi Matematika Bekerja
di Perbankan (BNl, Mandiri, BCA, BRl,
Bank Jabar, Muamalat, Maybank, dll)

2. Bursa Efek lndonesia
3. Badan Pusat Statistika (BP$)
4. GURU
5. PT. Kereta Api lndonesia (KAl)

PT. Aqua, PT. Astra Motor,
PT. Cussion lndonesia,
Dan lain-lain.

14. PT. lndocement Tbk
15. PT. Astra
16. PT. Setiajaya
17. PT. Taspen
18. PT. Olimpic
19. FT. KAI

Awalnya minder masuk
matemaiika karena katanya
identik dengan rumus-rumus dan
takut susah dapat pekerjaan. Tagi
ternyata salah lOH, di Prodi
Matemaaika banyak banget
diajarkan tentang bernalar dan
berlogika yang baik, pemecahan
masalah dari soal-soal
matematika yang di aplikasikan ke
dalam kehidupan sehari-hari,
belum lagi akademik dan
organisaslnya juga berjalan
beriringan. gan banyak banget
info kerja sewaktu kuliah. Di
semester 7 ini saya mencoba ikut
tes pegawai bank BCA dan
alhamdulillah diterima. Jadi ga
bakal deh.yang namanya lulusan
yang pengangBumn.

Dari 25.000-an pendaftar seluruh
lndonesia yang menBikutl seleksi
beasiswa Bank Central Asia (BCA).
saya berhasil lolos seleksi
mendapatkan beasiswa sebesar
Rp.3.000.000 / semester dimulai
dari semester 3 sampai dengan
sekarang. Selain itu pada tahun
2016 saya berhasil massk
$emifinal lomba ;lmiah bertaraf\S/ mi"[]if#r'rtffii,{t

Sinta DamaVanti denean mahasiswa PTN/PIS

Bekerja oi gan[ gcR [".'l*"31'i:"""*mng 
berkerja dr

Anastasia Brenda
juara kempo

1. Laboratorium Komputer
2. Perpustakaan Digital
j. Ruang Kuliah AC

4. Unit Pelayanan Kesehatan (Uff)

Himpunan Mahasiswa Matematika
(HIMATIKA) berprestasi dalam kegiatan

akademik dan nonakademik, mitalnya
pada tahun 2016 mahasiwa a.n
Anas!asia Brenda berhasil
mendapatkan medali perak di cabang

olah raga Kempo pada PON XlX, selain

itu HIMATIKA pada tahun 2017 berhasil

lslos seleksi dan mendapatkan dana

Pragram Hibah Bina Desa dari
Kementrian Riset Teknologi dan
Pendidikan Republik lndonesia.

Kuliah di Universitas Pakuan, terutama
di P.ogram Studi Matemafka ga perlu

takut bersaing di duftia kerja. Karena

kita sudah dibekali slandar matakuliah
yang tidak kalah sama dengan FIS/PTN

lainnya. Organisasinya juga solid jadi
kita belajar bagaimana kerja dalam
teamwork, lnfo kerjanya juBa ga kalah
banyak.
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Gedung FMIPA 2

fl.Pakuan PO Box 452. Bogor
Tlpn. 0251-8363419

, M.Kom.:

email: ilkor
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tr.ROGRAM TTUDI

T.ERAKREDITA'I AB'

"(kocary c/€oo" OVanmu
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t

$"n5ama $kmi"
SEKRETI\RII\T I KAMPUS :

Jalan Pakuan PO. BOX 452 Ciheuleut Bogor
Telp. / Fax. (0251) 8375547

Website : www.fmipa_unpak.net ; e-mail : sekretariat@fmipa_unpak.net
email : prodi.farmasi@unpak.ac.id

Pada tahun 2020 menjadi institusi per.
Perguruan Tinggi di bidang Farmasi, <n,
penanga nan penyakit degeneratif.

Misi Program Studi Farmasi adalah :

a. Menyelenggarakan pendidika- : -== :. . -
yang berkompeten di bid3ng j: -. -:. - - 

:
b. Mengembankan ilmu penge::- -:- : . :.-:

bahan alam untuk mengga :=- -. - = - : : -
c. Menggalang kepedulian r: j,. -:, : . -:-- : : :

secara berkelanjutan.
d. Menjalin kerjasama de^ga- -:. : _.

nasionaldaninternasionalu-:-. -:-, -=-

Tujuan Program Studi Farmasi adala h

a. Menghasilkan lulusan !.a-a , : *::': -

mengembangkaodirioio :=-=- -: -: -: - 
-

b. Menerapkan ilmu pengeta..-.- := : - :: -:
terutamadibidangkosn-e: . ::- .::. . ::.:

c. Menumbuhkan kepedu )e- - :. .:-:. r- -: . 
:

secaraberkelan.lutanmela;_ :-::..- _.- : :
d, Terciptanya kerjasama dera.- -.: ._, : -

nasionaldaninternasiona ---.-, -:- :_ _-i

.t.tri.;*a-:.F::l

r ffiffi@ffi
SK LAiA-PTKes No. : 0470/LAM-PTKes/Akr lsarNll/7018

Ruang Kelas Unit Pela',':::- . ::.:-:

Lab. Hewan Percobaan

iRAM STUDI FARMASI PROGRAM STUDI FARMASI PROGRAM STUDI P4IMASI PROGRAM STUDI FARMASI

r-L^----- _



Pada tahun 2020 menjadi institusi pendidikan yang unggul, mandiri, berkarakter dan mengemban Tri Dharma
Perguruan Tinggi di bidang Farmasi, khususnya bahan alam untuk kosmetik dan obat - obatan terutama untuk
penanganan penyakit degeneratif.

Misi Program Studi Farmasi adalah I

a' Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang farmasi untuk menghasilkan sumber daya manusia
yang berkompeten di bidang sains, teknorogi, farmasi krinis dan komunitas.

b' Mengembankan ilmu pengetahuan di bidang farmasi khususnya bidang kosmetika dan obat - obatan dari
bahan alam untuk menggari dan mengembangkan kekayaan aram rndonesia.

c' Menggalang kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya alam obat - obatan
secara berkelanjutan.

d Menjalin kerjasama dengan institusi lain, lembaga penelitian, industri dan instansi pemerintah tingkat
nasional dan internasional untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma perguruan Tinggi.

Tujuan Program Studi Farmasi adalah :

a' Menghasilkan lulusan yang kompeten, berwatak mulia, berjiwa kewirausahaan dan mampu
mengembangkan diridi bidangsains, teknorogi, farmasi krinis dan komunitas.

b' Menerapkan ilmu pengetahuan dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang farmasi,
terutama di bidang kosmetik dan obat - obatan dari bahan alam untuk penanganan penyakit degeneratlf.c' Menumbuhkankepedulianmasyarakatterhadappentingnyapengelolaansumberdayaalamotat-obatan
secara berkelanjutan melalui program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.d' Terciptanya kerjasama dengan institusi lain, lembaga penelitian, industri dan instansi pemerintah tingkat
nasional dan internasional untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma perguruan Trnggi.

Lab. Penelitian Lab. Penelitian

Unit Pelayanan Kesehatan Perpustakaan Pengabdian Masyarakat

Lab. Hewan Percobaan Laboratorium

Ruang Kelas



Buat akun melalui website
PMB.UNPAK.AC.ID
Simpan akun yang telah dibuat
(Usenname dan Password)
Silahkan melakukan pembaYaran
biaya pendaftaran untuk
mendapatkan nomor pendaftaran
dan melakukan PMB online
selanjutnya. Pembayaran daPat
dilakukan dengan memasukkan
Nomor Virtual Account (VA)
Bank BNI di sistem PMB

Isi data pendaftaran melalui
websitc PMB.UNPAK.AC. ID
kelengkapan persyaratan beruPa
a. Photo (tidak boleh memakai kaosl
b. KTPIKK I

c. ljazah/surat keterangan 1ulus
(SKL)/ surat keterangan duduk
kelas 3

Cetak kartu TES

lihat jadwal pendaftaran Yang
telah ditentukan


