GUIDE BOOK KOFEIN 2018
Olimpiade Farmasi (OLFAR)
Olimpiade Kefarmasian Tingkat Nasional untuk SMA/Sederajat

Olimpiade Farmasi atau OLFAR merupakan kompetisi pelajar Sekolah Menengah Atas
atau sederajat yang setiap tahun diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas
Farmasi Universitas Airlangga dalam rangka memperkenalkan dunia kefarmasian dengan
tujuan mengembangkan hard skill dan soft skill pelajar SMA atau sederajat khususnya di
bidang kefarmasian. Kompetisi OLFAR telah berkontribusi dalam memberikan wadah dan
apresiasi kepada pelajar di Indonesia sejak tahun 2003. Dengan demikian, pada tahun 2018
kompetisi OLFAR akan resmi diadakan sebanyak lima belas kali.
Sejak penyelenggaraan OLFAR di tahun 2016, kompetisi ini digabungkan ke dalam
rangkaian acara Kompetisi Farmasi Seluruh Indonesia (KOFEIN) dengan sistem seleksi yang
terdiri dari tiga tahap, yakni babak penyisihan, semifinal, dan final. Babak penyisihan akan
diadakan secara serentak di 19 kota besar di seluruh Indonesia (Surabaya, Sidoarjo, Gresik,
Lamongan, Pasuruan, Malang, Madura, Jombang, Kediri, Blitar, Yogyakarta, Tulungagung,
Madiun, Banyuwangi, Denpasar, Jakarta, Bandung, Balikpapan, dan Mataram) dengan sistem
seleksi secara offline (pada region masing-masing). Pada tahun 2018 terdapat inovasi
pengadaan sistem seleksi dari babak penyisihan yakni secara online yang ditujukan untuk
wilayah Indonesia selain dari lingkup region 19 Kota yang telah disebut di atas. Pelaksanaan
babak semifinal dan final akan diadakan di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Surabaya.
Prove Your Pharmacy Passion! merupakan tema yang diangkat oleh KOFEIN sejak
tahun 2017, dimana dengan adanya tema tersebut seluruh pelajar Indonesia diharapkan
mampu membuktikan kemampuan-kemampuannya dalam bidang kefarmasian.
I.

PESERTA
a. Peserta OLFAR 2018 adalah pelajar Sekolah Menengah Atas atau sederajat dari kelas
X - XII baik negeri maupun swasta di Indonesia.
b. Peserta OLFAR 2018 adalah tim yang terdiri dari 3 pelajar Sekolah Menengah Atas
atau sederajat dengan tingkat kelas yang sama ataupun berbeda dengan syarat berasal
dari sekolah yang sama.
Guide Book OLFAR 2018 Faculty of Pharmacy Airlangga

University

|1

c. Setiap sekolah diperbolehkan mengirim peserta OLFAR 2018 lebih dari 1 (satu) tim.
d. Setiap anggota tim yang telah terdaftar melalui seleksi offline tidak dapat digantikan.
Apabila ingin melakukan pergantian peserta, maka tim wajib memberitahukan kepada
panitia PALING LAMBAT tanggal 30 Desember 2018. Apabila tim melakukan
pergantian peserta tanpa izin panitia, maka tim tersebut didiskualifikasi.
e. Suatu tim diizinkan mengikuti babak penyisihan dengan minimum 2 anggota, akan
tetapi aturan tersebut tidak dapat diizinkan pada saat memasuki babak semifinal dan
final. Apabila hal tersebut terjadi maka tim secara otomatis akan didiskualifikasi.
II.

PENDAFTARAN
a. Syarat Pendaftaran
1. Peserta satu tim terdiri dari 3 orang siswa/siswi SMA atau sederajat yang berasal
dari sekolah yang sama.
2. Syarat pendaftaran adalah mengumpulkan Formulir Pendaftaran dan Fotokopi
Kartu Pelajar* 2 (dua) lembar.
3. Jumlah/kuota peserta tiap daerah berbeda didasarkan pada perencanaan panitia
daerah yang bersangkutan.
4. Kuota maksimal adalah kuota awal + 10% dari kuota.
5. Pendaftaran ditutup paling lambat TUJUH HARI sebelum pelaksanaan babak
Penyisihan.
6. Ketentuan nomor 5 TIDAK BERLAKU pada sistem seleksi offline jika daerah
yang bersangkutan sudah memenuhi kuota maksimal sebelum batas akhir
pendaftaran atau ketika daerah yang bersangkutan belum memenuhi kuota hingga
tujuh hari sebelum pelaksanaan Seleksi Daerah.
7. Apabila suatu daerah sudah memenuhi kuota maksimal, peserta yang akan
mendaftar di daerah tersebut dapat dialihkan ke daerah lain yang memungkinkan
berdasarkan kesanggupan/persetujuan calon peserta.
(*) Dapat menggunakan identitas lain yang telah disetujui panitia apabila belum
mempunyai kartu pelajar.
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b. Cara Pendaftaran
1. Offline
Pendaftaran offline dapat dilakukan dengan cara (1) mengisi formulir yang
dibagikan pada tiap-tiap sekolah, (2) menghubungi Koordinator Panitia Daerah
(PANDA) OLFAR 2018 di daerah masing-masing., dan (3) peserta dapat
memperbanyak formulir pendaftaran dengan mengunduh file di web KOFEIN
2018, yakni www.kofeinunair.com.
2. Online
Pendaftaran secara online dapat dilakukan dengan mengunjungi serta mengikuti
prosedur

pendaftaran

online

pada

web

KOFEIN

2018,

yakni

www.kofeinunair.com.
c. Ketentuan Pengisian Formulir Pendaftaran
Formulir pendaftaran wajib diisi menggunakan huruf KAPITAL dengan lengkap
dan jelas. Panitia TIDAK BERTANGGUNG JAWAB jika terjadi kesalahan dalam
penulisan data di sertifikat akibat ketidakjelasan/ketidaklengkapan saat pengisian data
di formulir pendaftaran.
d. Penyerahan Formulir Pendaftaran
Formulir pendaftaran secara offline dapat diserahkan kepada panitia secara
langsung saat panitia datang ke sekolah, pada stan pendaftaran OLFAR 2018, atau
sesuai kesepakatan peserta dengan panitia daerah masing-masing.
e. Biaya Pendaftaran Peserta
 Jawa-Bali

: Rp 105.000,00/ Tim

 Bandung, Jakarta, Mataram, Balikpapan : Rp 120.000,00/ Tim
 Seleksi Online

: Rp 105.000,00/ Tim
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Mekanisme pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran yang
dipilih peserta OLFAR 2018. Apabila memilih:
a. Pendaftaran secara offline
Pembayaran dapat dilakukan secara (1) langsung saat panitia datang ke sekolah,
(2) melalui transfer ke no. rekening: 0585-1676-33 (BNI) atas nama
Safiinatunnajah Nugroho, atau (3) sesuai kesepakatan peserta dengan Panitia
Daerah. Peserta yang memilih melakukan pembayaran secara transfer (poin
nomor 2) wajib melakukan konfirmasi via sms maksimal 1 x 24 jam setelah
melakukan pembayaran dengan format Pembayaran OLFAR_Nama Ketua
Tim_Asal Sekolah kemudian di kirim ke nomor 085655658807 (Istna Nur
‘Ainul Yaqin).
b. Pendaftaran secara online
Pembayaran dapat dilakukan via transfer bank dengan total nominal yang akan
dibayarkan adalah “Biaya pendaftaran + 3 digit kode unik (001-999)” sesuai
dengan petunjuk yang tertera saat pengisian pada web KOFEIN 2018. Nominal
kode unik akan muncul secara acak ditentukan oleh web yang berfungsi sebagai
bukti transfer otomatis sehingga peserta tidak perlu melakukan upload bukti
transfer maupun konfirmasi via sms.
f. Guru Pendamping
 Tim diperbolehkan didampingi oleh guru pendamping dengan jumlah bebas. Pada
saat seleksi semifinal-final di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, setiap guru
pendamping akan dikenakan biaya sebesar Rp 100.000,00 dengan mendapatkan
fasilitas akomodasi, penginapan, makan, dan tur Pharmateacher selama di
Surabaya.
 Guru pendamping siswa yang mengikuti OLFAR 2018 akan mendapatkan sertifikat
bila menunjukkan SK/Surat Tugas dari sekolah kepada panitia pada saat Technical
Meeting.
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III.

RANGKAIAN ACARA OLFAR
a. Babak Penyisihan (Seleksi Daerah)
SELEKSI OFFLINE
hari, tanggal : Minggu, 14 Januari 2018
waktu

: 07.00 WIB - selesai

tempat

: 19 kota di Indonesia (sesuai region masing-masing)**

peserta

: Tim yang melakukan pendaftaran OLFAR 2018 sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan serta telah melengkapi berkas
pendaftaran

(**) Daerah cakupan region masing-masing akan dituliskan pada tabel dibawah.
SELEKSI ONLINE
hari, tanggal : Minggu, 14 Januari 2018
waktu

: 08.00 - 09.40 WIB
09.00 - 10.40 WITA
10.00 –11.40 WIT

peserta

: Tim yang sekolahnya BUKAN berasal dari 19 kota maupun daerah
yang masih berada dalam lingkup tersebut dan telah melakukan
pendaftaran OLFAR 2018 sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Soal seleksi daerah baik melalui offline maupun online disajikan dalam bentuk
multiple choices. Total soal sebanyak 90 buah yang terdiri atas 60 soal dalam Bahasa
Indonesia dan 30 soal dalam Bahasa Inggris dengan durasi waktu 100 menit. Tim
yang lolos babak penyisihan adalah tim yang memperoleh gelar Juara 1 dari setiap
region selekda (19 kota di Indonesia) dan/atau termasuk kedalam 39 tim dengan nilai
teratas (berdasarkan ranking nasional) serta 1 tim dengan nilai tertinggi dari seleksi
online sehingga total tim yang akan mengikuti Babak Semifinal berjumlah 40 tim.
Persyaratan dan perlengkapan yang harus dibawa saat Seleksi Offline
1. Fotokopi kartu pelajar 2 (dua) lembar.***
2. Bukti pembayaran (kuitansi atau struk pembayaran pendaftaran OLFAR 2018)
pengecualian bagi pendaftar melalui web KOFEIN 2018.
Guide Book OLFAR 2018 Faculty of Pharmacy Airlangga

University

|5

3. Alat tulis lengkap (pensil, bolpoin tinta hitam, karet penghapus, tipe-x, papan dada).
4. DILARANG membawa alat hitung, tabel hitung, dan lain-lain.
(***) Apabila belum mengumpulkan saat melakukan pendaftaran OLFAR 2018.
Persyaratan dan perlengkapan yang harus disiapkan saat Seleksi Online
1. Upload file scan/foto kartu pelajar (bolak-balik) setiap anggota.
2. Melakukan pembayaran dan konfirmasi pembayaran sesuai tata cara yang tertera
pada web www.kofeinunair.com.
3. Mengerjakan soal sesuai dengan prosedur serta petunjuk yang tertera pada web
www.kofeinunair.com.
b. Technical Meeting (TM)
hari, tanggal : Kamis, 18 Januari 2018
waktu

: 18.00 – 20.00 WIB

tempat

: Aula Asrama Haji Sukolilo Surabaya

peserta

: 40 tim yang lolos dari babak Penyisihan menuju babak Semifinal

Persyaratan dan perlengkapan yang dibawa saat Technical Meeting
1. Nomor peserta,
2. Bukti peserta semifinal, dan
3. Sertifikat seleksi daerah.
Pada saat registrasi menjadi semifinalis, peserta WAJIB mengisi daftar hadir yang
telah disediakan oleh panitia dan menyerahkan berkas kelengkapan yang telah
disebutkan di atas kepada panitia serta menandatangani surat MoU untuk menaati tata
tertib yang berlaku selama babak semifinal-final berlangsung.
c. Pharma Journey
hari, tanggal : Jumat, 19 Januari 2018
waktu

: 07.00 – 10.30 WIB

tempat

: Industri dan/atau lembaga kefarmasian

peserta

: 40 tim yang lolos dari babak Penyisihan menuju babak Semifinal
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d. Semifinal
hari, tanggal : Jumat, 19 Januari 2018
waktu

: 12.30 – 16.30 WIB

tempat

: Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

peserta

: 40 tim yang lolos dari babak Penyisihan menuju babak Semifinal

Sistem kompetisi yang digunakan dalam semifinal adalah sistem rally post dengan
durasi waktu 2 jam 15 menit. Pada babak ini, peserta tidak diperbolehkan untuk
membawa alat tulis, alat bantu hitung baik digital maupun manual, dan alat
komunikasi. Peserta hanya diperkenankan membawa kartu khusus dari panitia.
Selama babak semifinal berlangsung, semifinalis akan berkeliling menjelajahi
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Untuk keterangan lebih lanjut akan
diberitahukan pada saat Technical Meeting (TM).
e. Final
hari, tanggal : Sabtu, 20 Januari 2018
waktu

: 07.00 – 15.00 WIB

tempat

: Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Surabaya

peserta

: 5 tim yang lolos dari babak Semifinal menuju babak Final.

Sistem kompetisi yang harus ditempuh para finalis adalah ujian hardskill dan
softskill. Pada ujian hardskill, para finalis harus mampu menyelesaikan serangkaian
soal yang terpapar di dalam media audio visual secara cepat dan tepat sedangkan ujian
softskill menuntut para finalis untuk terampil dalam mengaplikasikan ilmunya melalui
kegiatan praktikum di laboratorium serta debat dengan peserta lain dalam ruangan.
Keterangan lebih lanjut dan teknis pelaksanaan babak final akan diberitahukan saat
Technical Meeting (TM).
IV.

KISI-KISI OLFAR
1. BIOLOGI
a. Biologi Dasar
-

Sel dan Jaringan
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-

Virus dan Bakteri

-

Rekayasa Genetika

-

Biokimia

-

Bioteknologi

-

Anatomi dan Fisiologi Manusia

b. Botani Farmasi
-

Taksonomi Tumbuhan

-

Anatomi Tumbuhan

-

Morfologi Tumbuhan

-

Nama Tumbuhan Obat

2. KIMIA
a. Kimia Anorganik
-

Unsur- Unsur dalam Tabel Periodik

-

Proses Industri Kimia Farmasi

b. Kimia Organik
-

Tata nama, reaksi, sifat fisik dan kimia, serta ikatan antara atom dari berbagai
senyawa organik

-

Stereokimia

-

Mekanisme reaksi organik

c. Kimia Fisik
-

Elektrokimia

-

Termodinamika

-

Kesetimbangan Kimia

-

Kinetika Kimia
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d. Kimia Analisis
-

Stokiometri

-

Titrimetri

3. FISIKA
a. Mekanika
b. Optik
c. Fluida Statis dan Dinamis
d. Kesetimbangan Fasa
e. Kinetika Reaksi
f. Termodinamika dan Termokimia
g. Fisika Modern
h. Usaha dan Energi
i. Gelombang dan Getaran
j. Kesetimbangan Kimia
k. Listrik Statis
4. MATEMATIKA dan STATISTIKA
a. Matematika Dasar


Himpunan

b. Aljabar


Polinomial



Eksponensial



Logaritma



Persamaan dan Pertidaksamaan Linear
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c. Geometri


Segitiga



Kerucut



Lingkaran

d. Statistika


Distribusi Binomial dan Normal



Peluang



Statistika

e. Kalkulus


Limit



Integral



Turunan



Deret Arimatika



Deret Geometri



Trigonometri

f. Teori bilangan
5. PENGETAHUAN UMUM KEFARMASIAN
a. Obat
b. Sediaan farmasi
c. Antibiotik
d. Kosmetik
e. Bahan Tambahan
f. Obat tradisional
g. Vaksin
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h. Kontrasepsi
i. Resep
j. Sejarah Farmasi
k. Golongan Obat
l. Produk rekayasa genetika
Apabila ada pertanyaan mengenai isi silabus soal, dapat menghubungi:
Dyoko Gumilang (081330398928), atau dengan mengunjungi web KOFEIN 2018 di

www.kofeinunair.com.
V.

SISTEM PENILAIAN
a. Penyisihan (Seleksi Daerah)
Benar

= +4

Salah

= −1

Kosong

=0

b. Semifinal
Akan dibahas pada saat Technical Meeting.
c. Final
Akan dibahas pada saat Technical Meeting.
VI.

PEMENANG DAN HADIAH
a. Penyisihan (Seleksi Daerah)
 3 tim dengan nilai tertinggi pada masing-masing daerah akan mendapatkan Piala
Daerah dan Sertifikat.
 1 tim dengan nilai tertinggi melalui sistem seleksi offline pada daerahnya akan
otomatis mengikuti babak semifinal di Surabaya dengan biaya akomodasi yang
ditanggung oleh panitia.
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 Hanya 1 tim dengan nilai tertinggi melalui sistem seleksi online yang akan
mengikuti babak semifinal di Surabaya dengan biaya akomodasi yang ditanggung
oleh panitia.
b. Final
 Juara I
Uang tunai sebesar Rp 6.000.000,00 + Trophy bergilir dari Menteri Negara Pemuda
dan Olahraga (MENPORA) + Trophy Kejuaraan OLFAR + Sertifikat.
 Juara II
Uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 + Trophy Kejuaraan OLFAR + Sertifikat.
 Juara III
Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 + Trophy Kejuaraan OLFAR + Sertifikat.
 Harapan I
Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 + Trophy + Sertifikat.
 Harapan II
Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 + Trophy + Sertifikat.
VII.

TATA TERTIB
a. Peserta seleksi offline diharuskan mengenakan seragam sekolah masing-masing pada
babak penyisihan. Apabila lolos ke babak semifinal, peserta diharapkan membawa
baju dengan identitas sekolah.
b. Pada saat babak penyisihan, peserta seleksi offline WAJIB datang tepat waktu pada
pukul 06.30 WIB untuk daftar ulang (khususnya pendaftar di luar Surabaya). Pada saat
daftar ulang, peserta harus menunjukkan Kartu Tanda Pelajar, menukarkan Bukti
Pembayaran dengan ID Card pengecualian bagi pendaftar melalui web KOFEIN
2018, dan Bukti Kelengkapan Dokumen Peserta (Formulir Pendaftaran) dengan
Olimpiade Kit (sertifikat, map, notebook, dan konsumsi) yang telah disediakan oleh
panitia.
c. Peserta seleksi offline yang datang terlambat tidak akan diberikan tambahan waktu
pengerjaan soal.
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d. Peserta seleksi offline diwajibkan membawa sendiri perlengkapan lomba termasuk
pensil 2B dan karet penghapus. Peserta dilarang saling meminjamkan alat tulis dengan
peserta dari tim lain.
e. Setiap peserta seleksi offline dilarang bekerja sama dengan peserta dari tim lain.
Apabila ada peserta yang ketahuan melanggar akan diberi teguran secara langsung.
Peserta yang telah diberi 2 (dua) kali teguran secara langsung akan didiskualifikasi
dari lomba.
f. Selama lomba berlangsung peserta seleksi offline dilarang meninggalkan ruangan
kecuali hal yang mendesak dan dikonfirmasi kepada panitia.
g. Peserta seleksi offline dilarang membawa alat bantu hitung dalam bentuk apapun.
h. Peserta seleksi offline dilarang membawa catatan dalam bentuk apapun. Bagi peserta
yang ketahuan membawa catatan dalam bentuk apapun akan langsung didiskualifikasi.
i. Peserta seleksi offline dilarang membawa segala macam benda yang dapat
mengganggu jalannya lomba, seperti: benda-benda tajam, obat-obatan terlarang,
minuman keras, dsb.
j. Selama pengerjaan soal, peserta seleksi offline dilarang membawa segala bentuk
peralatan komunikasi (handphone, tab, dll). Handphone atau alat komunikasi lainnya
harus dimatikan dan dimasukkan ke dalam tas, lalu tas dibawa ke depan kelas.
k. Peserta seleksi offline dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan
selama olimpiade berlangsung.
l. Peserta seleksi online hanya bisa mengerjakan soal seleksi pada waktu yang sudah
ditentukan panitia.***
m. Peserta seleksi online mengerjakan soal seleksi di web www.kofeinunair.com.***
n. Jika lolos ke babak semifinal, setiap peserta diharuskan mengikuti Technical Meeting.
Pada saat Technical Meeting akan dibahas lebih lanjut tentang teknis lomba secara
detail. Technical Meeting diselenggarakan pada waktu yang telah ditentukan (lihat
bagian III. Rangkaian Acara OLFAR).
o. Peserta OLFAR 2018 yang lolos ke babak semifinal wajib mengikuti rangkaian acara
KOFEIN 2018 hingga akhir (Kamis – Sabtu). Jika tidak, sertifikat tidak akan diberikan
oleh panitia.
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p. Peserta yang melanggar hal-hal di atas akan mendapat sanksi mulai dari teguran
sampai diskualifikasi sesuai berat ringannya pelanggaran.
q. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam tata tertib ini, tetapi kemudian dianggap perlu
dapat ditetapkan kemudian hari oleh panitia.
r. Segala kewenangan kunci jawaban sepenuhnya merupakan milik panitia dan tidak bisa
diganggu gugat.
(***) Hanya untuk peserta babak Penyisihan OLFAR dengan sistem Seleksi Online.
VIII.

PENGUMUMAN
KETENTUAN TAMBAHAN
a. Setiap peserta yang lolos ke babak semifinal WAJIB untuk mengikuti rangkaian acara
dari panitia yang diselenggarakan mulai hari Kamis, 18 Januari 2018. Panitia
menyediakan tempat penginapan gratis bagi para semifinalis yang bertempat di:
ASRAMA HAJI SUKOLILO SURABAYA Jl. Manyar Kertoadi Surabaya
b. Penginapan ini akan disediakan sejak tanggal 18 Januari 2018 pukul 13.00 WIB
hingga tanggal 20 Januari 2018 pukul 07.00 WIB. *****
c. Rangkaian acara OLFAR 2018 Technical Meeting akan diselenggarakan di tempat
tersebut, maka diharapkan seluruh semifinalis untuk dapat hadir dan menginap di
tempat yang telah disediakan.
d. Hal-hal yang perlu dikonfirmasikan:
 Jumlah orang yang menginap (termasuk guru pendamping jika ada).
 Nama (P/L) (termasuk guru pendamping jika ada).
 Waktu kedatangan di Surabaya.
e. Silakan untuk menghubungi Liaison Officer (LO) masing-masing tim yang akan
diberitahukan oleh panitia saat peserta telah lolos menjadi peserta semifinal.
f. Konfirmasi selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal 15 Januari 2018 pukul
18.00 WIB.
(*****) Diluar ketetapan di atas panitia tidak bertanggungjawab atas penginapan
semifinalis.
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IX.

DAFTAR KOORDINATOR PANITIA DAERAH (PANDA) OLFAR 2018
NO

DAERAH
SELEKSI

LINGKUP REGION

KOORDINATOR
PANDA

NO. HP

Balikpapan, Samarinda,
1

Balikpapan

Penajam Tanah Grogot,

Saarah Khairunnisa

08534740676

Agni Kartika

085659911980

Siti Aminatul

085755697660

Setia Laili Widyasari

085608081028

Ni Wayan Krisnayanti

081236005986

Kholidah Febriani

083830300245

Evelyn Clarissa

082213740676

Bontang, Tenggarong
Cimahi, Jatinangor,
Sumedang, Tasikmalaya,
2

Bandung

Garut, Ciamis, Kab.
Bandung Barat,
Pangandaran, dan Bogor
Banyuwangi, Jember,

3

Banyuwangi

Situbondo, dan Bondowoso
Kota Blitar dan Kabupaten

4

Blitar

Blitar
Denpasar, Badung, Gianyar,
Klungkung, Karangasem,

5

Bali

Singaraja, Tabanan,
Jembrana, dan Bangli

6

Gresik

kecuali Bawean
Jakarta, Bogor, Tangerang,

7

Jakarta

8

Jombang

Depok, dan Bekasi
Jombang dan Mojokerto

Didy Pratama Maylana

085852690005
082233513163

Kota Kediri, Kabupaten
9

Kediri

10

Lamongan

Kediri, dan Nganjuk

Rafiqa Amalia C.

082240714017

Dinda Ayu Maharani

085735684479

Lamongan, Tuban, dan
Bojonegoro
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NO

DAERAH
SELEKSI

LINGKUP REGION

KOORDINATOR
PANDA

NO. HP

Kota Madiun, Kabupaten
Madiun, Magetan,
11

Madiun

Ponorogo, Ngawi, Caruban,

Vidya Annisa P.

085649019812

Diyna Rusayliya P.

082311733305

Lailatul Zakiyah G.

082228425510

Ersalia Susetyo

087865921966

dan Pacitan
Sumenep, Pamekasan,
12

Madura

Sampang, dan Bangkalan
Kota Malang, Kabupaten

13

Malang

Malang, dan Batu
Kota Mataram, Lombok
Barat, Lombok Tengah,

14

Mataram

Lombok Timur, dan
Lombok Utara

15

Pasuruan

Pasuruan dan Probolinggo

Retno Try Lestari

081335699563

16

Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo

Errina Damayanti

087855970985

17

Surabaya

Kota Surabaya

Yusuf Alif Pratama

0895329199509

18

Tulungagung

Safira Dewanti Chelsea

085755697660

Galuh Prasetya N.

087851205840

Tulungagung, Trenggalek
Yogyakarta, Bantul,
Sleman, Magelang, Klaten,

19

Yogyakarta

Boyolali, Solo,
Temanggung, dan
Kebumen
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ALAMAT FAKULTAS FARMASI UNIVERSITASAIRLANGGA
Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan (Kampus B Universitas Airlanggga) Surabaya
Kode Pos: 60286
Contact Person

: Ragilia Puspita H. (082141583546)

WEB KOFEIN 2018 : www.kofeinunair.com
Keterangan:
Seluruh peraturan tersebut diatas dapat mengalami perubahan menyesuaikan situasi dan
kondisi yang merupakan kebijakan final panitia dan akan diumumkan melalui web kami.
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