
 

TOR (Term of References)  Page 1 
 

TOR (Term of References)  

Seleksi Esai Lomba Debat Kefarmasian PIMFI 2013 

Universitas Tanjungpura 

 

A. Seleksi Esai 

Seleksi esai adalah tahap penyeleksian tim-tim debat kefarmasian yang 

selanjutnya akan bertanding di ajang Komafarnas PIMFI 2013. 

 

B. Tema 

Tema esai adalah “Solusi Cerdas Mahasiswa Farmasi Indonesia untuk 

Profesi Apoteker dan Kesehatan Bangsa yang Lebih Baik”. 

Adapun subtema dari esai ini adalah: 

1. Peran herbal medicine dalam proses terapi modern di Indonesia. 

2. Peran kurikulum dan akreditasi Perguruan Tinggi Farmasi dalam 

meningkatkan proses pelayanan kefarmasian secara berkelanjutan di tanah air. 

3. Solusi mahasiswa farmasi untuk pemerintah dalam meningkatkan efektivitas 

SJSN menuju pencapaian Universal Health Coverage. 

4. Peran dan langkah strategis mahasiswa farmasi dalam mengurangi tingkat 

penyebaran HIV/AIDS sebagai upaya mewujudkan target MDGs 2015. 

5. Evaluasi terhadap PP 109 tahun 2012 sebagai daya kritisasi mahasiswa 

farmasi terhadap kebijakan pemerintah. 

 

C. Tujuan 

Sebagai wadah bagi mahasiswa farmasi Indonesia untuk menyalurkan 

aspirasi dan gagasannya serta meningkatkan sikap kritis mahasiswa dalam 

menanggapi seputar isu kefarmasian dan kesehatan. 

 

D. Waktu 

Adapun deadline pengumpulan esai mulai 26 Mei 2013 - 30 Juni 2013 

dan esai  yang lolos seleksi akan diumumkan pada tanggal 21 Juli 2013. 
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E. Persyaratan Peserta Seleksi Esai : 

1. Peserta esai adalah calon tim peserta debat PIMFI 2013 yang terdiri dari 3 

orang mahasiswa/i aktif S1 jurusan farmasi. Anggota dalam 1 tim dapat 

berbeda angkatan namun harus berasal dari 1 universitas yang sama. 1 

universitas dapat mengirimkan maksimal 3 tim. 

2. Peserta seleksi esai wajib mengunduh formulir di website PIMFI 2013  

http://pimfiuntan2013.wordpress.com/ yang akan disertakan dalam 

pengiriman berkas melalui via email. 

3. Melakukan pembayaran sebesar Rp150.000,00 (biaya pendaftaran) per tim 

yang di transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening 0278236778 atas nama 

Neny Luciyani. 

4. Biaya pendaftaran sudah termasuk biaya seleksi esai dan lomba debat 

kefarmasian. Biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali 

dengan alasan apapun. 

5. Peserta seleksi esai mengirimkan hanya 1 (satu) karya esai-nya sesuai dengan 

tema yang ditentukan panitia. 

6. 16 tim yang lolos seleksi esai akan diumumkan melalui website resmi PIMFI 

Untan 2013. Kemudian akan dikonfirmasi melalui e-mail dan sms  pada 

tanggal 21 Juli 2013. 

7. Dengan mendaftarkan diri sebagai peserta berarti peserta telah dianggap 

menyetujui semua ketentuan teknis dan persyaratan yang telah ditetapkan 

oleh panitia 

 

F. Persyaratan dan Ketentuan Esai : 

1. Isi esai sesuai dengan tema dan tidak mengurangi esensi tema. 

2. Peserta harus memilih salah satu subtema yang akan diangkatkan menjadi 

tulisan (esai). 

3. Esai  yang dibuat merupakan karya asli (orisinil/bukan plagiat). 

4. Esai belum pernah dipublikasikan dan tidak sedang diikutsertakan dalam 

perlombaan apapun. 

5. Karya esai yang telah diterima panitia akan menjadi hak milik panitia PIMFI 

Untan 2013. 

6. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. 

 

G. Sistematika Penulisan Esai : 

1. Margin berukuran 3 cm (atas, bawah, kanan) dan 4 cm (kiri). 
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2. Naskah esai  diketik sebanyak 500-1000 kata. 

3. Naskah esai diketik dengan spasi 1,5 pada kertas  berukuran A4, jenis huruf 

Times New Roman, ukuran font 12 dan untuk judul font 14 

4. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan 

yang Disempurnakan (EYD). 

5. Karya esai ditulis dalam bentuk Pdf dan di print out dari bentuk Pdf. 

 

H. Pengumpulan Esai : 

Pengumpulan esai dan berkas-berkas lainnya dimulai pada tanggal 26 Mei 

2013 - 30 Juni 2013 pukul 23.59 WIB melalui e-mail beserta formulir 

pendaftaran dan berkas lainnya yang telah discan dalam satu folder. Berkas-

berkas yang dikirimkan adalah sebagai berikut : 

a. Esai dalam softfile (.pdf) 

b. Formulir pendaftaran, 

c. Hasil Scan kartu tanda mahasiswa (KTM) tiap peserta 

d. Hasil scan bukti pembayaran pendaftaran  

 

 

I. Mekanisme Penilaian Esai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan esai dan berkas 
lainnya via email ke alamat 
pimfiuntan2013@yahoo.co.id 

Penyeleksian administratif 
dan Juri menilai karya yang 
bersifat konstruktif, 
memperlihatkan pemikiran 
kritis dan saran yang dapat 
diterapkan. 

 

 

16  esai  yang lolos akan 
menjadi finalis debat 
kefarmasian PIMFI 2013. 

Mengunduh formulir 
secara online di website 
resmi PIMFI  2013 
http://pimfiuntan2013.w
ordpress.com/ 

mailto:pimfiuntan2013@yahoo.co.id
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J. Kriteria penilaian Debat  

 

No. Kriteria Persentase (%) 

1. Kesesuaian isi esai dengan tema 

yang telah ditetapkan 

40 

2. Ketepatan penggunaan tata bahasa 20 

3. Originalitas, ide, dan solusi 40 

 

Catatan: Wajib melakukan konfirmasi via SMS kepada contact person 

setelah melakukan pengiriman email dan transfer untuk biaya pendaftaran. 

CP : Tantri 0821 576 59843 dan Dian 0852 521 64427 

 

 Informasi tambahan: TOR lomba Debat Kefarmasian menyusul secepatnya. 

 


