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A. LATAR BELAKANG

Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah

melimpahkan rahmat, inayah serta nikmat-Nya sehingga segala aktifitas kehidupan dunia

dan akhirat kita dalam mencapai mardhotillah dapat terlaksana sesuai dengan yang kita

cita-citakan. Jadi akademi Farmasi IKIFA dalam mendidik Mahasiswanya tidak hanya

menekankan pada pelajaran formal/ di dalam kelas, tetapi juga senantiasa memberikan

pendidikan olahraga dan sportifitas untuk menumbuhkembangkan kreatifitas Para

Mahasiswanya menjadi pemuda Bangsa yang mempunyai sumber daya manusia yang

berkualitas tinggi dan bermanfaat Dan Mempunyai jiwa yang kuat dengan dilandasi iman

dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka mencapai tujuan jiwa yang sehat dan kuat serta selalu menjaga nilai-

nilai sportifitas, maka dibuatlah fasilitas-fasilitas di berbagai cabang olah raga seperti

lapangan sepak bola, lapanga bola voli, lapangan bulu tangkis, lapangan sepak takraw

dan lain sebagainya. fasilitas-fasilitas tersebut akan sangat menunjang bagi para

Mahasiswa untuk lebih mengembangkan potensi mereka tentang olah raga. Disamping

itu juga dapat menarik minat Para pemuda Bangsa untuk lebih banyak terjun dalam

kegiatan Pekan olah raga Nasional. Tentu saja untuk mewujudkan tujuan tersebut sesuai

dengan harapan, membutuhkan kebersamaan dan dorongan dari semua pihak. Karena itu

besar harapan kami kepada Bapak/ Ibu/ Saudara untuk bisa ikut serta membantu

melengkapi kekurangan dan menyempurnakan bantuan kepada kami baik moril maupun

materil.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Membangun kekerabatan dan persaudaraan, serta membentuk mentalitas sportif bagi

generasi muda bangsa Indonesia; dalam hal ini para Mahasiswa.

2. Menggali dan mengasah potensi Mahasiswa di bidang olahraga.

C. NAMA KEGIATAN DAN TEMA KEGIATAN

Nama : “Turnamen Futsal Mahasiswa Kesehatan”

Tema : “Nurses A Voice To Lead Health For All”.

D. JENIS KEGIATAN

Kegiatan Futsal Turnamen antar Mahasiswa Kesehatan



E. WAKTU DAN TEMPAT LATIHAN

Penyelenggaraan dari kegiatan ini, dilaksanakan pada :

Tanggal : 2-3 November 2019

Waktu : 08.00 WIB sampai selesai

Tempat : Lapangan At Futsal Jati Warna

F. PESERTA

Mahasiswa Akademi Farmasi IKIFA.

G. SUMBER DANA

Sumber dana kegiatan ini diperoleh dari Yayasan Akademi Farmasi IKIFA.

H. RENCANA ANGGARAN

Sumber dana kegiatan ini diperoleh dari Yayasan Akademi Farmasi IKIFA

I. EVALUASI DAN HASIL PELAKSANAAN

1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Faktor Pendukung

Sukses atau tidaknya dalam mengikuti perlombaan futsal ini tergantung pada

dukungan semua pihak yang terlibat mulai dari pihak kampus, dosen, panitia, dan

anggota.

1) Dukungan dari pihak kampus

Dukungan dari pihak kampus yang diwakili oleh jurusan sangat besar untuk

mengikuti lomba futsal ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya persetujuan dan

izin yang diberikan oleh pihak kampus.

2) Dukungan dari para anggota

Dukungan dari mahasiswa berupa motivasi, ambisi, dan peran sertanya dalam

membantu proses terjadinya kegiatan ini sehingga dapat berlangsung dengan

baik dan lancar.



b. Faktor Penghambat

1) Tempat Latihan

Tempat latihan yang belum tersedia sehingga harus menyewa dan mencari

tempat yang memang tersedia dan fasilitas yang memadai.

2) Kehadiran anggota

Kehadiran anggota dimana setiap latihan tidak menentunya kehadiran seluruh

anggota, sehingga latihan yang dilakukan tidak maksimal.

2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil dari mengikuti perlombaan futsal antar Universitas ini memuaskan karna

berhasil menembus final dan memperoleh juara ke-3. Para pemain semakin

bersemangat untuk mengikuti turnamen-turnamen selanjutnya.

J. Saran
Pengaturan jadwal yang dibutuhkan harus diatur kembali sedemikian rupa sehingga

seluruh Anggota Futsal dapat hadir semua di setiap adanya latihan agar dapat latihan

secara maksimal dan dapat mengikuti setiap perlombaan yang diadakan. Serta

dibutuhkan lebih dukungan dari pihak Kampus AKFAR IKIFA agar dapat mengikuti

disetiap perlombaan atau bahkan dapat mengadakan acara perlombaan sendiri.

K. Penutup
Demikianlah Laporan Pertanggung Jawaban ini kami buat sebagai wujud tanggung

jawab atas kepercayaan seluruh AKFAR IKIFA. Kami mengucapkan banyak terima

kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami sehingga terselesainya laporan ini.

Kami berharap laporan ini dapat berguna bagi kita semua. Kritik dan saran yang sifatnya

membangun kami nantikan demi penyempurnaan laporan ini.

Jakarta, November 2019

Ketua Pelaksana

Alif Fahlefi



Lembar Pengesahan

Menyetujui,

KAPRODI WADIR III

Akademi Farmasi IKIFA Akademi Farmasi IKIFA

M. Fathan N.U, S. Si., M. Farm, Apt Aries Meryta, S.Farm, M.Farm, Apt

DIREKTUR

Akademi Farmasi IKIFA

Leonov Rianto,S, Si, M, Farm, Apt



LAMPIRAN : RINCIAN ANGGARAN

No Uraian Jumlah Total
1 Transportasi ( 15 orang x 2 hari ) Rp. 10.000 Rp. 300.000

2 Biaya Pendaftaran ( 1 Tim ) Rp. 450.000 Rp. 450.000

3 Konsumsi ( 15 orang x 2 hari ) Rp. 20.000 Rp. 600.000

Rp. 1.350.000

Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
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