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SAMBUTAN KETUA UMUM PAFI 
DALAM RANGKA HUT PAFI KE 74 

 
Yang Saya Hormati Seluruh Pengurus PAFI di Tingkat Pusat, Tingkat Daerah, Tingkat 
Cabang serta seluruh anggota PAFI di seluruh Indonesia  yang berbahagia 

 
 

Assalamualaikum, Wr, Wb 
 

Puji Syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang 
senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua,  hingga kita dapat 

memperingati Ulang Tahun Organisasi PAFI  yang ke 74 dalam keadaan sehat wal afiat.  
  

Hari ini 13 Februari 2020, PAFI telah memasuki usia yang ke 74,  
Perjalanan panjang telah ditempuh oleh PAFI . PAFI telah mencatat sejarah, dimana 

didalam sejarah ada perjuangan dan dalam perjuangan tentulah ada pengorbanan. Itu 
semua adalah momentum yang tidak bisa kita hilangkan dan tidak bisa kita hindari, 
namun kita memiliki progres, rencana dan tujuan atas dasar musyawarah yang kita 

sepakati sesuai dengan program yang kita buat guna mensukseskan visi misi kita.  
 

Dihari yang berbahagia ini marilah kita saling introspeksi diri , untuk menyempurnakan 
dan menjalankan tanggung jawab kita secara profesional. 

“ Be a good Pharmacy Technician, Now or Never” , “Menjadi Tenaga  Kefarmasian yang 
baik, mulailah dari sekarang atau tidak sama sekali “, itulah yang menjadi tema Ulang 

Tahun PAFI kali ini. 
 

Para Pengurus dan Anggota PAFI yang berbahagia, 
Saat ini , perhatian dan pikiran  kita terfocus kepada RUU Kefarmasian , PMK No 3 

Tahun 2020, TTK yang masih dibawah Diploma Tiga, serta tantangan menghadapi 
revolusi industri 4,0.  Langkah langkah telah disiapkan untuk menghadapi segala 

permasalahan ini.  
Saat ini RUU Kefarmasian sudah masuk daftar Program Legislasi Nasional 2020, PAFI 
bersama IAI dan seluruh insan farmasi  bertekad untuk terus mengawal RUU ini, 

Demikian pula Revisi PMK No 3/2020 telah kita Usulkan untuk memperkuat usulan  IAI, 
Upaya perpanjangan RPL bagi TTK yang masih dibawah diploma 3 dan kita sedang 

membangun sistem yang terintegrasi untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4,0. 
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Para Pengurus dan Anggota PAFI yang berbahagia  

Untuk mencapai tujuan yang kita inginkan marilah kita Membangun Persatuan dan 
Kesatuan masyarakat farmasi, tetap sabar, loyal, kompak, bersama bersatu, meskipun 

dalam perjalanan ada sesuatu yang kadang membuat kita goyah, namun kita menyadari 
itu semua merupakan bagian dari perjuangan . karena PAFI bukan hanya Organisasi 

Profesi, tapi PAFI adalah Organisasi Pejuang  
 

 
Selamat Ulang tahun PAFI yang ke 74, semoga PAFI semakin maju dan Jaya 
 

BERSAMA KITA BISA  
 

 
 

 
 
 
 

Jakarta , 11 Februari 2020 
Ketua Umum PAFI PUSAT 
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