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UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
I. Clinical Skill Event
Pandangan masyarakat terhadap apoteker hanyalah sebatas penerima resep dan
pemberi obat. Bahkan lebih parahnya lagi kemampuan apoteker dalam problem solving dan
keterampilan klinis apoteker mengenai obat dipandang sebelah mata atau tidak dilirik sama
sekali. Oleh karena itu diharapkan dengan diadakannya CSE (Clinical Skill Event) dapat
mengembangkan kemampuan farmasis dan apoteker dalam problem solving maupun
keterampilan klinis mengenai terapi obat, kemampuan berkomunikasi yang baik dan
meningkatkan nilai pandang seorang farmasis yang makin tidak dilirik atau bahkan tidak
mendapatkan tempat yang khusus di dunia kesehatan diindonesia. CSE (Clinical Skill Event)
merupakan salah satu cabang lomba yang diadakan dalam rangkaian acara PIMFI (Pekan
Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia) 2017 yang diikuti oleh seluruh mahasiswa program
studi S1 farmasi dari seluruh perguruan tinggi diindonesia. CSE (Clinical Skill Event)
dilaksanakan dengan konsep soal yang diberikan panitia/juri. Pada babak penyisihan
dilaksanakan dengan cara mengerjakan soal multiple choice yang diberikan oleh panitia/juri
kemudian peserta yang lolos dengan nilai tertinggi akan mengikuti babak final dengan soal
studi kasus yang berupa rekam medis. Urutan peserta pada babak final akan ditentukan
dengan cara mengambil nomor undian 30 menit sebelum final dimulai dan akan
memaparkan hasil analisa studi kasus dan diakhiri dengan tanya jawab.

II. Tujuan
mengembangkan kemampuan farmasis dan apoteker dalam problem solving maupun
keterampilan klinis mengenai terapi obat, kemampuan berkomunikasi yang baik dan
meningkatkan nilai pandang seorang farmasis yang makin tidak dilirik atau bahkan tidak
mendapatkan tempat yang khusus di dunia kesehatan diindonesia.
III. Tema
Adapun tema untuk lomba CSE PIMFI 2017 adalah “Aktualisasi skill klinik mahasiswa
farmasi terhadap infeksi Diabetes Militus”
IV. Waktu dan Tempat
Pendaftaran
Gelombang 1

: 1 Mei – 10 Juni 2017

Gelombang 2

: 11 Juni – 24 Juni 2017

Technical Meating

: 4 September 2017

Babak Penyisihan


Hari/Tanggal

: 5 September 2017



Tempat

: Fakultas Farmasi UMI

Babak Final


Hari/Tanggal

: 8 September 2017



Tempat

: Aula Fakultas Farmasi UMI

V. Teknis Lomba
Peserta Clinical Skill Event mendaftarkan diri dengan cara mengisi formulir
pendaftaran di website www.pimfi.ismafarsi.org Kemudian mengikuti 2 tahap
penyeleksian
1. Babak Penyisihan
Dalam babak ini dilaksanakan dengan cara mengerjakan soal multiple choice yang

diberikan oleh panitia/juri dengan jumlah soal 50 nomor dalam waktu 1 jam 30 menit
dengan poin penilaian benar +4, salah -2 dan 0 jika tidak menjawab. 10 peserta dengan
nilai tertinggi akan maju kebabak final.
2. Babak Final
Finalis bersamaan akan diberikan soal studi kasus yang berupa rekam medis
dengan waktu 120 menit untuk menganalisa dan penyiapan presentase kemudian hasil
analisa dipaparkan dihadapan para juri menggunakan kertas penyuluhan selama 25 menit
dengan rincian 10 menit memaparkan dan 15 menit tanya jawab dengan juri.
3. Pemenang Clinical Skill Event akan diumumkan pada saat Gala Night Dinner.
VI. Penilaian
Kriteria Penilaian Lomba Clinical Skill Event sebagai berikut :
1. Penilaian ini dilaksanakan oleh juri lomba Clinical Skill Event yang telah ditentukan.
2. Seleksi babak penyisihan dan seleksi babak final dilakukan oleh dewan juri.
3. Tim juri akan menetapkan juara I, II dan III berdasarkan hasil penilaian presentasi studi
kasus yang telah dibuat pada babak final.
4. Kriteria Penilaian Final Clinical Skill Event :
 Pemilihan Rekomendasi Terapi 45%
 Keterampilan Rekomendasi Terapi 35%
 Skill Persentase 15%
 Penggunaan waktu 5%
VII. Hadiah
Juara CSE
I, II, III

Hadiah
Uang tunai+ Medali + Sertifikat

Peserta

BABAK PENYISIHAN
(05 September 2017)
(05 September 2017)
Mengerjakan soal
multiple choice
sebanyak 50 nomor dan
10 peserta dengan nilai
tertinggi akan maju ke
babak final

BABAK FINAL
(08 September 2017)

(08 September 2017)
PENILAIAN
Sesi Presentase
1. Pemilihan
Rekomendasi Terapi
2. Keterampilan
Rekomendasi Terapi
3. Skill Persentase
4. Penggunaan waktu

Pengumuman
Juara

