
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA:

AKADEMI FARMASI BHUMI HUSADA JAKARTA 2020 

PERAN APOTEKER 

DALAM  PENANGGULANGAN 

TUBERKULOSIS (TB)



PETUNJUK TEKNIS LOMBA POSTER 

 

A. Tema Lomba 

     Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular yang disebabkan Mycobacterium tuberkulosis. Penyakit ini berbeda 

dengan penyakit lainnya, karena penularannya yang cukup cepat dan menjadi masalah global yang sulit untuk 

dipecahkan sehingga penyakit ini muncul sebagai penyebab kematian ketiga terbesar setelah penyakit kardiovaskuler 

dan pernafasan. Menurut laporan WHO tahun 2015 ditingkat global diperkirakan 9,6 juta TB baru dan 1,5 juta 

kematian karena TB. 

 

      Jumlah kasus TB di Indonesia menurut laporan WHO tahun 2015, diperkirakan 1 juta kasus TB baru pertahun.  

Dari beberapa penelitian ditemukan permasalahan antara lain kurangnya kepatuhan pasien TB program DOTs dalam 

pengambilan Obat anti tuberkulosis dan masih adanya dokter yang menuliskan resep tidak berdasarkan berat badan 

pasien TB sebagaimana dalam program DOTs. 

 

      Sebagaimana kita ketahui bahwa pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab 

kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan 

mutu kehidupan pasien. Salah satu tujuan pelayanan kefarmasian adalah melakukan konsultasi, informasi dan 

edukasi mengenai obat. Ketidak berhasilan pengobatan TB antara lain disebabkan ketidakpatuhan baik dalam 

pengambilan obat maupun dalam penggunaan obatnya, sehingga peran Apoteker dalam melakukan konseling obat 

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pasien TB. Oleh karena itu Tema yang dipilih pada perlombaan Poster kali 

ini adalah “Peran Apoteker dalam Penanggulangan Tuberkulosis (TB)” 



B. Tujuan Lomba 

1. Sebagai informasi bagi masyarakat tentang peran Apoteker dalam penanggulangan TB 

2. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian 

 

 

C. Ketentuan Peserta 

1. Peserta Lomba Poster adalah “Tenaga Kefarmasian”, yaitu: Apoteker atau Tenaga Teknis 

Kefarmasian secara perorangan dan bukan suatu perwakilan organisasi. 

2. Setiap peserta mengirimkan maksimal 1 buah karya orisinil. 

3. Poster yang dilombakan merupakan HASIL KARYA SENDIRI (bukan hasil karya orang 

kemudian diikut sertakan lomba). 

4. Panitia tidak bertanggung jawab apabila ada pelanggaran hak cipta atau terdapat pihak yang 

mengajukan tuntutan hukum dari pihak lain. 

5. Setiap peserta wajib menaati peraturan yang telah ditetapkan selama mengikuti Lomba Poster 

TB. 

6. Apabila ada peserta yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah 

ditetapkan, maka peserta akan DIDISKUALIFIKASI DAN AKAN DIBATALKAN 

PENGHARGAANNYA apabila ditentukan sebagai pemenang lomba.  



D. Ketentuan Karya 

1. Poster adalah karya orisinil peserta lomba, belum pernah dipublikasikan, dan belum pernah 

diikutsertakan dalam perlombaan sebelumnya. 

2. Poster yang dilombakan sesuai dengan tema yaitu “Peran Apoteker dalam Penaggulangan 

Tuberkulosis (TB)”. 

3. Poster menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang mudah dipahami dan sesuai 

kaidah penulisan. 

4. Kalimat yang terkandung di dalam poster tidak mengandung unsur Sara. 

5. Karya dilarang membawa unsur pornografi dengan batasan yang tercantum dalam UU nomor 44 

tahun 2008 pasal 4. 

6. Desain poster dibuat dalam bentuk Vertikal. 

7. Desain poster dapat dibuat menggunakan aplikasi Photoshop atau aplikasi lain (corel draw, atau 

adobe illustrator, dll) 

8. Desain poster dibuat dengan format ukuran A3 (29,7 cm x 42 cm). 

9. Panitia mempunyai hak untuk mempublikasikan dengan mencantumkan penulis kedalam akun 

resmi media sosial dari Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta. 

10. Karya yang telah diikutsertakan dalam lomba merupakan hak panitia dan tidak akan 

dikembalikan. 

11. Poster dikirim ke email: akfarbhumihusada.it@gmail.com 

mailto:akfarbhumihusada@yahoo.com


E. Teknis Pendaftaran 

Setiap peserta melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran melalui link 

http://bit.do/Form-Pendaftaran-LombaPoster. 

 

F. Teknis Pengumpulan Karya 

1. Registrasi peserta akan dibuka pada tanggal 27 November 2020 dan ditutup pada tanggal 26 Januari 

2021 di link http://bit.do/Form-Registrasi-LombaPoster. 

2. Penerimaan karya Poster dimulai tanggal  20 Januari 2021 sd tanggal 26 Januaari 2021. 

3. Panitia tidak menerima karya yang dikirimkan melewati batas waktu pengumpulan karya yang telah 

ditetapkan. 

4. Karya hanya dapat dikirim melalui e mail: akfarbhumihusada.it@gmail.com  dengan subyek 

“Poster_Nama Lengkap Peserta_ nomor Hp yang dapat dihubungi” (tanpa tanda kutip), misal 

Poster_Erwin Raka Nugroho_088210665709. 

5. Karya yang dikirim ke email berupa zip yang berisi: 

- Format dalam format Jpg 

- Deskripsi singkat masing-masing poster yang dilombakan maksimal 100 kata (dalam format.docx) 

- Setiap peserta wajib mengumpulkan identitas diri (KTP/ yang lain) 

- Lembar pernyataan orisinalitas karya (terlampir di link http://bit.do/Juknis-dan-Surat-Pernyataan). 

6. Setelah mengunggah karya, peserta wajib melakukan konfirmasi via WA maksimal 24 jam kepada 

Bapak Erwin Hp 088210665709. 

mailto:akfarbhumihusada.it@gmail.com


 

G. Pelaksanaan Lomba Poster 

1. Penjurian karya akan dilakukan pada tanggal 10 Februari 2021 sd 

tanggal 20 Februari 2021. 

2. Tiga buah poster terbaik sebagai pemenang akan dihubungi oleh 

panitia pada tanggal 26 Februari 2021. 

3. Pemenang Lomba akan dihubungi lewat WA.  

4. Putusan Dewan Juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat 

5. Hadiah lomba akan ditransfer kepada pemenang 

 

H. Penghargaan dan Hadiah 

Juara I : E-Sertifikat + Uang Tunai Rp. 2.000.000,- 

Juara II : E- Sertifikat + Uang Tunai Rp. 1.500.000,- 

Juara III : E-Sertifikat +Uang Tunai Rp. 1.000.000,- 

  



 

I. Kriteria Penilaian Seleksi Poster 

 

Juri : .......  
 

No Kriteria Penilaian Bobot Skor 
Nilai 

(Bobot x Skor) 

1. Format Poster: 

Format gambar, Ukuran gambar, file size dan posisi kertas 
20 

  

2. Orisinalitas karya: 

Kesesuaian dengan Tema, lingkup eksplorasi tema 
20 

  

3. Kualitas penyampaian pesan, kreativitas dan keuanikan,  40   

4. Inovasi serta kualitas artistik penyajian visual 20   

JUMLAH  

 

Keterangan: 

Jumlah nilai tertinggi adalah 100 


