PETUNJUK TEKNIS
Pemilihan “Putra – Putri Farmasi Indonesia
2018”
PADA KEGIATAN OFI IX TAHUN 2018
1. Pemilihan “Putra – Putri Farmasi Indonesia 2018” yang selanjutnya
disingkat dengan PPFI 2018 merupakan bentuk penghargaan yang
diberikan kepada mahasiswa farmasi se Indonesia yang memiliki prestasi
akademik dan non akademik yang baik serta memiliki karakter dan
kepribadian yang baik.
2. Syarat peserta PPFI 2018 adalah:
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 final, bersedia datang
ke tempat pelaksanaan OFI dengan biaya sendiri/institusi yang
bersangkutan
d. Membuat essai dengan tema: “Pendidikan obat berbasis sekolah
sebagai bagian dari pendidikan kesehatan”
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

dan

dikirim
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f. Peserta juga diwajibkan membuat biodata (cv) disertai foto berwarna
dengan format yang telah ditentukan dalam bentuk PDF dengan nama
filenya: PPFI 2018_CV_NAMA MAHASISWA_NAMA PERGURUAN TINGGI
g. Makalah “essai” dibuat 3 – 5 halaman kertas HVS A4, 1,5 spasi dengan
ukuran huruf 12. dan dikirim dalam bentuk format word 97-2003
Document (.doc) dengan nama file: PPFI 2018_MAKALAH_NAMA
MAHASISWA_NAMA PERGURUAN TINGGI
h. Ketiga

dokumen

tersebut

dikirimkan

ke
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email:

ofikomite@gmail.com paling lambat tanggal 31 Agustus 2018
3. Penilaian PPFI 2018 adalah sebagai berikut:
a. Prestasi akademik dan non akademik (berdasarkan CV) (40%)
b. Nilai Essai (60%)
4. Enam besar (masing-masing 3 putra dan 3 putri) akan ditetapkan sebagai
finalis yang akan mengikuti penilaian berikutnya dalam bentuk wawancara
langsung, untuk menentukan pemenangnya. Pengumuman finalis
tanggal 9 September 2018. Peserta yang masuk finalis, diundang untuk
menghadiri babak final bersamaan dengan final OFI X 2018 dengan
transportasi dan akomodasi ditanggung oleh peserta/PT masing-masing.
5. Kepada pemenang 1 orang putra dan 1 putri diberikan penghargaan “piala
Deswinar Darwin Award” dan tabanas masing-masing sebesar Rp.750.000,.

Padang, 27 April 2018
KOFI

