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Pekan Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia 2013  

Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi  Seluruh Indonesia  

Himpunan Mahasiswa Farmasi Universitas Tanjungpura 

Pontianak,31 Agustus dan 2 September 2013 

 

 

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. 
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D. Waktu 

a. Seleksi PCE 

Hari /Tanggal  : Sabtu, 31 Agustus 2013 

Pukul          : 19.30 – 20.15 WIB 

Tempat    : Ruangan E1rk2 

b. Babak Final PCE 

Hari /Tanggal  : Senin, 2 September 2013 

Pukul   : 14.20 – 17.00 WIB 

Tempat   : Amphiteater Fakultas Kedokteran UNTAN 

 

E. Ketentuan Umum Peserta PCE 

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. 

2. Peserta wajib mengisi formulir dan membayar biaya pendaftaran lomba 

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

3. Peserta diwajibkan untuk menggunakan pakaian bebas rapi, almamater dan 

bersepatu saat Seleksi dan Final. 

4. Peserta mengikuti seleksi soal tertulis untuk mengikuti lomba PCE. 

5. Sepuluh peserta yang lolos seleksi soal tertulis akan mengikuti lomba PCE. 

6. Setiap peserta wajib hadir 15 menit sebelum dimulai acara PCE. 

7. Finalis wajib mengikuti seluruh aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh 

panitia. 

8. Peraturan yang belum diatur akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan 

bersama. 
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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 tidak boleh membawa buku ataupun literature lainnya. Lembar 

jawaban akan disiapkan panitia. Peserta hanya diperkenankan 

membawa alat tulis. 

b. Peserta   mengerjakan 2 jenis soal yang berbeda yang terdiri dari : 

 Kasus tertulis 

 Screening Resep 

c. Materi kasus tertulis terdiri dari: 

  Farmakoterapi obat sistem pencernaan 

 Farmakologi Antibiotik 

d. Peserta Menjawab dengan metode FARM (Finding, Assessment, 

Recommendation, Monitoring). 

e. Soal di jawab dengan tulisan tangan. 

f. Penilaian soal Seleksi PCE dinilai oleh dewan juri. 

g. Peserta dengan nilai tertinggi  (10 besar) akan melanjutkan ke babak 

final. 
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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. Materi  konseling berkaitan dengan sistem degeneratif tubuh. 

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

e. setiap peserta mendapat kesempatan 10 menit melakukan konseling. 

f. Peserta tidak boleh membawa buku ataupun literature lainnya. 

g. 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. 

h. Peserta yang mendapatkan contekan atau bantuan dari penonton tanpa 

ada perintah dari panitia akan di diskualifikasi. 

i. keputusan Juri tidak dapat di ganggu gugat. 

 

G. Mekanisme pendaftaran 

1. Setiap komisariat wajib mengkonfrimasi jumlah peserta yang mengikuti 

lomba PCE kepada panitia PIMFI 2013 paling lambat tanggal 27 agustus 

2013 pukul 23.59 WIB. 

2. Setiap Universitas memiliki satu orang PJ lomba PJ lomba merupakan peserta 

lomba PCE 2013) yang bertanggung jawab atas peserta dari universitasnya. 

3. Pembayaran dan pengumpulan berkas dilakukan secara kolektif melalui PJ 

saat berada di pontianak kepada panitia (Hendrik Brian) paling lambat tanggal 

31 Agustus pukul 09.00 WIB . 
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H. Kriteri Penilaian  

Penilaian Seleksi PCE 

No Penilaian Persentase(%) 

1 Tata bahasa 10 

2 Kestrukturan isi dengan metode FARM 

(Finding,Assesment, Resolution, Monitoring) 

40 

3 Kesesuaian isi 20 

4 Skrining resep 30 

 

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 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 

Award. 

 

 

J. Hadiah Pemenang 

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

Juara 2 : Piala + Sertifikat + Uang tunai senilai Rp500.000 
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Juara 3 : Piala + Sertifikat + Uang tunai senilai Rp300.000 

 

 

Cp :  Brian 08575 020 3190 dan Nanda 08968 816 8863 
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LAMPIRAN 

cara menjawab soal kasus: 

Dengan menulis judul metodenya terlebih dahulu (yaitu Finding, Assesment, 

resolution, Monitoring) baru kemudian dijelaskan. 

Contoh: 

 Pasien perempuan SA(62 th/50 kg). Pasien mengeluh kejang seluruh tubuh sejak 

± 5 jam. Pasien juga mempunyai keluhan mulut Membengkak  dan pandangan 

kabur. 

Cara jawab: 

Finding 

An SA (62 th/50 kg) 

Diagnosis : Status epilepticus,Suspect encefalitis, Suspec sepsis 

Terapi : Sucralfat (inpepsa), ranitidin  

             Ceftriaxon, Valium injeksi dan dilantin  

Assesment  

Sukralfat menyebabkan kerusakan ginjal dan ES Ceftriaxone : ganguan hematologi, 

GI, pusing karena tekanan darah. 

Resolution 

Utk stress ulcer digunakan ranitidin  

Pemberian ranitidin paling lama 10 – 15 hari  

Monitoring 

Cek darah lengkap dan tek darah  

Ket: Contoh  soal kasus di atas bukan merupakan soal yang sebenarnya, hanya 

contoh cara menjawab soal pada saat di lombakan nanti dan sebaiknya peserta 

menjawab dengan lebih detail. 
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