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PERSYARATAN PPFI 2017
a.Mahasiswa farmasi yang masih aktif dan terdaftar pada semester berjalan.
b.Memiliki prestasi akademik yang baik dan aktif pada kegiatan kemahasiswaan dan
kemasyarakatan.
c.Tidak harus menjadi peserta OFI. Artinya, mahasiswa yang tidak ikut OFI dapat mengikuti
kegiatan PPFI dan jika masuk nal, bersedia datang ke tempat pelaksanaan OFI dengan biaya
sendiri/institusi yang bersangkutan.

a.Prestasi akademik dan non-akademik
(kegiatan kemahasiswaan dan kemasyarakatan) (40%)
b.Nilai Essai (60%)
Enam besar (masing-masing 3 putra dan 3 putri) akan ditetapkan sebagai
nalis yang akan mengikuti penilaian berikutnya dalam bentuk wawancara
langsung pada tanggal 01 Oktober 2017, untuk menentukan pemenangnya.
Pengumuman nalis tanggal 09 September 2017.

HADIAH

d.Membuat essay dengan tema: “Farmasi sosial dan komunitas”
dan memilih salah satu topik berikut:
1)Obat dan dampak sosialnya pada masyarakat
2)Pengenalan dini tentang obat kepada siswa sekolah
3)Model aksi promotif kefarmasian di Indonesia
4)Peran apoteker komunitas dalam promosi kesehatan
5)Pengaruh perilaku dalam kepatuhan penggunaan obat

Kepada pemenang 1 orang putra dan 1 putri diberikan penghargaan berupa :
- Piala Deswinar Darwin Award
- Tabanas masing-masing sebesar Rp.750.000,-.
- Sertikat

TIMELINE
- Batas pengumpulan berkas tanggal 31 Agustus 2017
- Pengumuman Finalis PPFI pada tanggal 09 September 2017

e.Tiap topik yang dibahas diwajibkan menggunakan jurnal internasional sebagai referensi,
minimal 2 buah terkait tema/topik yang dibahas. Jurnal tersebut dikirim sebagai lampiran
yang tidak terpisahkan dengan makalah.
f. Makalah “Essay” dibuat 3 – 5 halaman kertas HVS A4, 1,5 spasi dengan ukuran huruf 12.
g.Peserta juga diwajibkan membuat biodata (CV) disertai foto berwarna dengan
format yang telah ditentukan dengan nama lenya:
PPFI 2017_CV_NAMA MAHASISWA_PERGURUAN TINGGI

PESERTA PPFI 2017 TIDAK DIKENAKAN BIAYA
PENDAFTARAN
CV dan petunjut teknis dapat di download di
www.olimpiadefarmasiindonesia.com

contact person : 085747771963 (WA) / @auliaufn (line)

h.Makalah dibuat dalam bentuk PDF dengan nama le:
PPFI 2017_MAKALAH_NAMA MAHASISWA_PERGURUAN TINGGI
i.Kedua dokumen diupload ke email : okomite@gmail.com
paling lambat tanggal 31 Agustus 2017.
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