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Lomba PCE (Patient Counselling Event) PIMFI 2013  

Universitas Tanjungpura 

 

 

A. PCE (Patient Counselling Event) 

   PCE adalah suatu perlombaan dibidang konseling yang merupakan 

salah satu sarana untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan 

mahasiswa farmasi Indonesia  dalam bidang patient care. 

 

B. Tema 

  Tema lomba PCE adalah “Patient Conseling Event dalam rangka 

pembelajaran dan aplikasi terhadap sistem Pharmaceutical Care  di Indonesia”. 

 

C. Tujuan 

  Tujuan diadakannya lomba PCE adalah agar mahasiswa farmasi 

Indonesia dapat belajar dan memahami tentang pelayanan kefarmasian yang baik 

kepada masyarakat. 

 

D. Waktu 

  Adapun waktu pelaksanaan babak penyisihan  PCE akan dilaksanakan 

pada tanggal 31 Agustus 2013. Kemudian dilanjutkan dengan Babak Final pada 

tanggal  3 September 2013. 

 

E. Persyaratan Peserta 

1. Peserta PCE merupakan delegasi yang berasal dari Universitas/ Perguruan 

Tinggi Farmasi di Indonesia yang masih berstatus sebagai mahasiswa aktif, 

dibuktikan dengan melampirkan fotokopi KTM. 
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2. Peserta wajib mengisi formulir dan membayar biaya pendaftaran lomba 

sebesar Rp 75.000. Biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali 

3. Peserta mengikuti seleksi soal kasus tertulis untuk mengikuti lomba PCE. 

4. Sepuluh peserta yang lolos seleksi soal kasus tertulis akan mengikuti lomba 

PCE. 

5. Dengan mendaftarkan diri sebagai peserta berarti peserta telah dianggap 

menyetujui semua ketentuan teknis dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh 

panitia 

 

F. Peraturan dan Ketentuan Lomba PCE 

1. Juri dan penjurian 

a. Juri bersifat objektif dan independen 

b. Juri berjumlah tiga orang 

c. Panitia akan menetapkan kriteria penilaian untuk penjurian. Pemberian 

nilai pada setiap kriteria tersebut adalah kewenangan penuh masing-

masing juri 

d. Aktor yang ikut berperan dalam lomba PCE bersifat objektif dan bukan 

panitia yang telah dipersiapkan dengan pengetahuan yang sama. 

 

2. Teknis lomba PCE 

2.1 Babak Penyisihan 

a. Peserta akan mengerjakan soal kasus tertulis, dengan soal yang telah 

disediakan oleh panitia. 

b. Soal kasus tertulis dibuat dengan tulis tangan, dengan batasan untuk 

penulisan esai 1 halaman. 

c. Peserta tidak boleh membawa buku ataupun literature lainnya. Lembar 

jawaban akan disiapkan panitia. Peserta hanya diperkenankan 

membawa alat tulis. 

d. Penilaian soal kasus tertulis dinilai oleh dewan juri. 
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e. Peserta dengan nilai tertinggi  (10 besar) akan melanjutkan ke babak 

final. 

 

2.2 Babak Final 

a. Peserta melakukan cabut undi untuk mengetahui urutan dalam lomba 

final PCE. 

b. Peserta akan berhadapan langsung dengan aktris yang berperan 

sebagai pasien. 

c. Dewan Juri akan menilai setiap kriteria yang sudah ditetapkan panitia.  

d. setiap peserta mendapat kesempatan 10 menit melakukan konseling. 

e. Peserta tidak boleh membawa buku ataupun literature lainnya. 

f. Peserta yang belum mendapat giliran dalam lomba final PCE akan di 

isolasi, agar tidak terjadi kebocoran soal. Pada saat perlombaan peserta 

dilarang membawa alat komunikasi dalam bentuk apapun. 

g. Peserta yang mendapatkan contekan atau bantuan dari penonton tanpa 

ada perintah dari panitia akan di diskualifikasi. 

h. keputusan Juri tidak dapat di ganggu gugat. 
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G. Mekanisme pendaftaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Kriteri Penilaian  

Penilaian Esai 

No. Penilaian        Persentase (%) 

1 Tata bahasa  10 

2 Kestrukturan isi dengan metode FARM  40 

 

 

Peserta merupakan delegasi 

PIMFI 2013 

 

 

Peserta mengambil formulir dan 

melakukan pendaftaran secara 

manual di Universitas 

Tanjungpura kepada Panitia PIMFI 

2013 

 

 

Peserta membayar uang 

pendaftran sebesar Rp.75.000,00  

kepada panitia 

 

Pendaftaran dilakukan dengan 

mengisi dan menyerahkan formulir 

pendaftaran  dengan melampirkan  

fotokopi KTM dan melampirkan  

pas foto bewarna 3 X 4 sebanyak 1 

lembar pada tanggal  31 agustus 

2013 pukul  10.00 WIB 
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(Finding, Assessment, Recommendation, 

Monitoring) 

3 Kesesuaian isi  50 

 

Penilaian Lomba PCE 

No Penilaian Persentase (%) 

1 Sikap dan etika berbicara  15 

2 Pengumpulan informasi dan Pemberian 

informasi obat  

40 

3 Konseling 40 

4. Klarifikasi  5 

 

 

I. Sistem Seleksi 

1. Peserta mengikuti seleksi soal kasus tertulis. 

2. Sepuluh peserta terbaik akan mengikuti lomba PCE. 

3. Tiga peserta yang memiliki nilai tertinggi akan menjadi pemenang lomba 

PCE. 

4. Pemenang lomba PCE akan diumumkan pada malam puncak ISMAFARSI 

Awards. 

 

J. Hadiah Pemenang 

Juara 1 : Piala + Sertifikat + Uang tunai senilai Rp750.000 

Juara 2 : Piala + Sertifikat + Uang tunai senilai Rp500.000 

Juara 3 : Piala + Sertifikat + Uang tunai senilai Rp300.000 

 

 

Cp :  Brian 08575 020 3190 dan Nanda 08968 816 8863 


