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I. Rangking 1
Dewasa ini, persaingan mamperebutkan posisi atau kedudukan terbaik
menjadi salah satu prioritas masyarakat dikarenakan tuntutan zaman. Begitu pula
para mahasiswa tak terkecuali mahasiswa farmasi yang nantinya akan bergerak
dibidangnya sehingga sudah seharusnya para mahasiswa farmasi memfokuskan
diri untuk menguasai bidang kefarmasian secara total. Maka diperlukannya
pembiasaan diri untuk mempelajari segala hal yang berhubungan dengan
kefarmasiaan agar dapat menjadi modal seorang mahasiswa farmasi untuk
masuk kedalam dunia pekerjaan.
Oleh karena itu, pada PIMFI 2017 diadakan perlombaan RANGKING 1
agar dapat menjadi tolak ukur terhadap penguasaan ilmu farmasi para calon
farmasis muda diseluruh Indonesia khususnya yang tergabung dalam
ISMAFARSI.
RANGKING 1 merupakan salah satu lomba dalam rangkaian acara Pekan
Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia (PIMFI) 2017yang diikuti oleh mahasiswa
program studi S1 Farmasi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Materimateri yang diangkat seputar ilmu kefarmasiaan, regulasi farmasi dan
keismafarsiaan.
Perlombaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi atau penyemangat untuk
dapat mempelajari ilmu kefarmasian lebih mendalam lagi agar nantinya dapat
menjadi farmasis yang dapat diandalkan oleh masyarakat dimasa depan.

II. Tujuan
Tujuan dari lomba Rangking 1 adalah meningkatkan penguasaan ilmu
kefarmasian agar nantinya dapat menjadi farmasis yang dapat diandalkan oleh
masyarakat dimasa depan.
III. Ketentuan Materi
Adapun materi soal pada lomba RANGKING 1 antara lain :
1. Ilmu kefarmasiaan : Anatomi dan Fisiologi Manusia, Kimia Dasar, Botani
Farmasi, Farmasi Fisika dan Mikrobiologi Dasar.
2. Regulasi farmasi : Permenkes nomor 72 tahun 2016 dan PP 51 tahun 2009
3. Keismafarsiaan : Sejarah dan AD/ART Ismafarsi.
IV. Waktu dan Tempat
Pendaftaran Gelombang 1

: 01 Mei 2017 – 22 Juli 2017

Perdaftaran Gelombang 2

: 23Juli 2017 – 01 Agustus 2017

Pelaksanaan

: 09 September 2017

Tempat Pelaksanaan

: Kampus II Universitas Muslim Indonesia
Makassar

V. Teknis Perlombaan
1. Peserta harus menjawab dengan benar semua pertanyaan yang diajukan
pembawa acara dan dilarang melakukan kecurangan.
2. Jawaban ditulis dengan spidol di papan yang telah tersedia.
3. Ketika pembawa acara berkata "angkat papannya sekarang", semua peserta
tidak BOLEH mengganti jawaban yang telah tertulis di papan jawaban, dan
mengangkat papan jawaban di atas KEPALA.
4. Peserta yang jawabannya benar berhak melanjutkan permainan, sedangkan
yang jawabannya salah harus mengakhiri permainan, lalu meninggalkan
arena permainan.

VI. Hadiah
Juara

Hadiah

Rangking 1

Uang Tunai + Plakat + Sertifikat

MEKANISME PERLOMBAAN
Pembawa acara
memberikan pertanyaan
kepada semua peserta

Peserta mengangkat papan yang
berisi jawaban saat pembawa acara
mempersilahkan

Panitia memeriksa
jawaban dari semua
peserta

Perlombaan dilanjutkan
hingga tersisa 1 dan
dinyatakan sebagai
Rangking 1

Peserta yang menjawab
dengan benar akan lanjut
ke pertanyaan berikutnya
tetapi bila Salah maka
peserta akan dikeluarkan
dari area lomba

