
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“HERBAL MEDICINE” 

Tanaman adalah salah satu sumber daya penting dalam upaya pengobatan dan 

mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber 

daya tanaman obat. Pengobatan menggunakan tanaman telah lama dilakukan oleh bangsa 

Indonesia secara turun temurun sejak berabad – abad lalu. Hampir setiap orang Indonesia pernah 

menggunakan tumbuhan obat untuk mengobati penyakit atau kelainan yang timbul pada tubuh 

selama hidupnya. Bahkan sampai saat ini pun menurut badan kesehatan dunia (WHO), Banyak 

penduduk dunia yang masih menggantungkan dirinya pada pengobatan tradisional termasuk 

pengobatan yang berasal dari tanaman. Sampai saat ini seperempat dari obat aktif didunia masih 

dikembangkan dan diisolasi dari tanaman (maksum, 2005). Oleh karena itu tanaman obat adalah 

suatu hal yang penting dalam dunia kedokteran. 

Inovasi di bidang kedokteran saat ini semakin memberikan harapan, terlebih lagi 

kemajuan di bidang teknologi pengobatan, pembedahan, serta diagnostik telah membekali  para  

dokter dan ilmuwan menghasilkan perangkat diagnosis dan perawatan  kesehatan yang semakin 

canggih sehingga pengobatan dapat dilakukan secara praktis dan cepat. Namun disisi lain, 

akhirnya tercipta keadaan masyarakat yang umumnya menggunakan obat-obat sintetik yang 

berbahan kimia tinggi untuk mengobati penyakit. Selain memiliki harga yang cukup tinggi, obat 

tersebut juga dapat memiliki efek samping yang merugikan kesehatan (Sari, 2006), belum lagi 

resistensi yang timbul akibat konsumsi yang terus-menerus. Ditambah lagi peredarannya 

seringkali berorientasi profit (Lanctot, 2010). Oleh karena itu, diperlukan adanya solusi dibalik 

masalah yang terjadi pada tipe pengobatan terbaru tersebut.  

Herbal Medicine hadir sebagai bentuk penerapan kembali sistem kedokteran 

konvensional yang memiliki banyak manfaat dan sesuai dengan kehidupan modern. Menurut 

WHO, traditional/conventional medicine merujuk pada praktik kesehatan, pendekatan, 

pengetahuan dan kepercayaan yang memanfaatkan tanaman, hewan dan mineral berdasarkan 

kedokteran, terapi spiritual, teknik manual dan latihan, yang diaplikasikan secara tunggal atau 

dalam kombinasi untuk mengobati, diagnosis, dan mencegah penyakit atau untuk  



 

mempertahankan well-being. Traditional medicine yang memanfaatkan tanaman inilah yang 

disebut Herbal medicine (Liu, 2011). Akhir-akhir ini, herbal medicine semakin berkembang, 

data yang disadur dari WHO menunjukkan bahwa di Afrika lebih dari 80% populasi 

menggunakan pengobatan tradisional sebagai perawatan kesehatan primer, di China preparat 

herbal tradisional berjumlah 30-50% dari total konsumsi medis, di Eropa, Amerika Utara, dan 

negara maju lainnya, lebih dari 50% populasi telah memanfaatkan pengobatan 

komplementer/alternatif, terlebih lagi di Jerman, 90% populasi telah menggunakan herbal. Arus 

pasar herbal medicine pun telah tumbuh cepat dan mencapai transaksi lebih dari USD$60 billion 

per tahun. Berbagai tanaman telah diperkenalkan dan diteliti sebagai formula baru obat. 

Pengembangannya pun telah mempertimbangkan khasiat, dosis, biaya dan efek samping 

penggunaannya (Liu, 2011).   

Mahasiswa di Indonesia merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki ide-ide 

kreatif, kemampuan berfikir kritis serta pemikiran yang maju, termasuk dalam mencari terobosan 

terbaru mengenai herbal medicine. Oleh karena itu, dalam medsmotion 2012 ini, kastrat de 

geneeskunde bermaksud mengadakan lomba karya tulis ilmiah sebagai salah satu ajang 

kompetisi antar mahasiswa di Indonesia serta penyaluran ide kreatif dan kemampuan 

kepenulisan yang dimiliki mahasiswa. Diharapkan hasil dari karya tulis ini dapat menjadi 

terobosan baru di bidang kedokteran. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ketentuan Lomba Karya Tulis Ilmiah Gagasan Tertulis MedsMotion 

I. Tema dan Sub Tema 

Lomba Karya Tulis Ilmiah-Gagasan Tertulis MedsMotion 2012 bertema “Herbal Medicine”. 

Adapun sub tema yang dapat dipilih adalah sebagai berikut: 

A.  Penggunaan Herbal Medicine sebagai Terapi Alternative Ditinjau dari Sisi Manfaat, 

Efek Samping, dan Biaya. 

B. Kajian Biologi Molekuler, Immunologi, dan Aspek Genetik dalam Penggunaan Herbal 

Medicine. 

C. Pengembangan Herbal Medicine dalam Terapi Penyakit (Preventif, Kuratif, Paliatif) dari 

Berbagai Disiplin Ilmu Kesehatan. 

II. Persyaratan Administrasi 

A. Peserta adalah mahasiswa Preklinik Fakultas Kedokteran seluruh Indonesia. 

B. Peserta dapat perseorangan atau berkelompok maksimal 3 orang. 

C. Setiap peserta diperkenankan mengikuti semua cabang lomba dan tidak diperkenankan 

untuk mengirimkan lebih dari satu karya untuk masing-masing cabang lomba. 

D. Karya yang ditulis merupakan hasil kajian pustaka yang belum pernah dipublikasikan 

sebelumnya di media manapun, dan/atau belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan 

sejenis. 

E. Setiap karya harus mendapat bimbingan minimal oleh satu orang dosen pembimbing. 

Setiap dosen pembimbing diperkenankan menjadi pembimbing lebih dari satu kelompok 

peserta MedsMotion 2012. 

F. Finalis akan diundang untuk mempresentasikan karyanya di FK UNS Surakarta. 

Biaya finalis selama berada di Surakarta akan disesuaikan dengan kebutuhan finalis 

dengan konfirmasi lebih lanjut dari panitia. 

III. Pendaftaran Karya Tulis Ilmiah Gagasan Tertulis 

A. Wajib mengisi lengkap formulir pendaftaran peserta yang tersedia 

B. Setiap peserta dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 100.000,00. dikirim melalui Bank 

BTN dengan nomor rekening  00191-01-51-008365-8 atas nama MASYITHAH GATI  



 

 

MUSTIKASARI. Setelah transfer peserta harap konfirmasi ke Masyithah Gati 

(085729251728) 

C. Registrasi dilakukan paling lambat 25 september 2012 dengan mengirimkan formulir 

yang telah diisi dan scan bukti pembayaran melalui email : medsmotion2012@yahoo.com 

 

IV. Petunjuk Penulisan 

A. Judul 

Judul dapat ditentukan sendiri, tetapi harus sesuai dengan ketentuan tema dan subtema 

karya tulis. Jumlah kata tidak lebih dari 10 dan menggunakan huruf kapital 

B. Isi Tulisan 

1. Tulisan bersifat ilmiah berupa tinjauan pustaka bukan hasil penelitian 

2. Substansi sesuai dengan tema MedsMotion 2012 

3. Kreatif dan objektif 

4. Logis dan sistematis 

5. Materi karya tulis merupakan isu mutakhir atau aktual 

6. Karya dapat menggugah peningkatan kompetensi dalam perkembangan ilmu 

kedokteran dan kesehatan nasional 

C. Sistematika dan Format Penulisan 

1. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan. 

2. Naskah ditulis mulai dari pendahuluan sampai dengan simpulan dan saran, minimal 20 

halaman dan maksimal 30 halaman. 

3. Naskah diketik 1,5 spasi dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf “Times New 

Roman 12 pt”, kecuali untuk abstrak diketik satu spasi. 

4. Tata Letak 

a. Batas pengetikan: 

1) samping kiri 4 cm 

2) samping kanan 3 cm 



3) batas atas 3 cm 

4) batas bawah 3 cm 

b. Jarak pengetikan, bab, sub-bab dan perinciannya 

1) Jarak pengetikan antara bab dan sub-bab 3 spasi, Sub-bab dan kalimat di bawahnya 

1,5 spasi. 

2) Judul bab diketik di tengah-tengah dengan huruf besar dan dengan jarak 4 cm dari 

tepi atas tanpa digaris-bawahi. 

3) Judul anak sub-bab ditulis mulai dari sebelah kiri dengan indensi 1 (satu) cm yang 

diberi garis bawah. Huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf besar (huruf 

kapital), kecuali kata-kata tugas, seperti yang, dari, dan. 

4) Jika masih ada subjudul dalam tingkatan yang lebih rendah, ditulis seperti pada 

butir (3) di atas, lalu diikuti oleh kalimat berikutnya. 

5. Penomoran Halaman 

a. Bagian pendahuluan yang meliputi halaman judul, nama/daftar anggota kelompok, 

kata pengantar dan daftar isi memakai angka romawi kecil dan diketik sebelah 

kanan bawah (i, ii, dan seterusnya). 

b. Bagian tubuh/pokok sampai dengan bagian penutup memakai angka arab dan 

diketik sebelah kanan atas (1,2,3 dan seterusnya). 

c. Nomor halaman pertama dari tiap bab tidak ditulis tetapi tetap diperhitungkan. 

D. Format dan Struktur Penulisan 

1. Format cover 

a. Judul diketik dengan huruf kapital. 

b. Nama penulis dan nomor induk mahasiswa ditulis dengan jelas. 

c. Perguruan tinggi asal ditulis dengan jelas. 

d. Tahun penulisan. 

e. Cover menggunakan kertas buffalo warna hijau tua. 

2. Lembar Pengesahan 

a. Lembar pengesahan memuat judul, nama penulis, dan nomor induk. 

 

 

 



 

 

b. Lembar pengesahan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing, dan Pembantu 

Dekan/Ketua/Direktur Bidang Kemahasiswaan lengkap dengan stempel 

perguruan tinggi. 

c. Lembar pengesahan diberi tanggal sesuai dengan tanggal pengesahan. 

3. Penjelasan Struktur 

a. Bagian Awal 

1. Daftar Isi dan daftar lain yang diperlukan seperti daftar gambar, daftar tabel, dan 

daftar lampiran. 

2. Abstrak karya tulis disusun 1 halaman yang mencerminkan isi keseluruhan karya 

tulis, kurang lebih terdiri dari 250 kata 

b. Bagian Inti 

1. Pendahuluan 

Bagian pendahuluan berisi hal-hal sebagai berikut: 

a. perumusan masalah yang mencakup latar belakang tentang alasan mengangkat 

masalah tersebut menjadi karya tulis, 

b. uraian singkat mengenai gagasan kreatif yang ingin disampaikan, 

c. tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan. 

2. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka berisi: 

a. uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan 

dengan masalah yang dikaji, 

b. uraian mengenai pendapat terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, 

c. uraian mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan. 

3. Metode Penulisan 

Penulisan dilakukan mengikuti metode yang benar dengan menguraikan secara 

cermat cara/prosedur pengumpulan data dan/atau informasi, pengolahan data 

dan/atau informasi, serta analisis-sintesis. 

4. Pembahasan 

 



 

 

a. analisis permasalahan didasarkan pada data dan/ atau informasi serta telaah 

pustaka. 

b. sintesis untuk menghasilkan alternatif model pemecahan masalah atau gagasan 

yang kreatif. 

5. Kesimpulan dan saran 

a. kesimpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan dan menjawab tujuan. 

b. saran disampaikan berupa kemungkinan atau prediksi transfer gagasan dan 

adopsi teknologi. 

c. Bagian Akhir 

1. Daftar Pustaka (Harvard style) 

2. Daftar Riwayat Hidup (biodata atau curriculum vitae) peserta wajib mencatumkan 

nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, karya-karya ilmiah yang pernah dibuat, 

penghargaan-penghargaan ilmiah yang pernah diraih. 

3. Lampiran jika diperlukan, seperti: foto/dokumentasi, data dan informasi lainnya 

yang mendukung isi tulisan. 

E. Orisinalitas dan Hak Publikasi 

Penulis menjamin bahwa karya tulis ilmiah merupakan karya sendiri (bukan jiplakan) dan 

belum pernah dipublikasikan. Panitia juga diberikan hak dan wewenang untuk 

mempublikasikan setiap karya tulis ilmiah peserta dengan tetap mencantumkan nama 

penulisnya. Pada lembar orisinalitas dan hak publikasi wajib disertakan materai Rp 

6.000,00 yang dibubuhkan tanda tangan ketua kelompok. 

 

V. Penyerahan Karya 

A. Pengiriman karya yang akan dilombakan selambat-lambatnya tanggal 3 Oktober 2012 

(Karya sudah sampai ke sekretariat panitia) 

B. Karya ilmiah dikirim rangkap 4 dalam amplop melalui pos ke alamat Sekretariat 

MedsMotion 2012. 

C. Selain itu, peserta diwajibkan menyerahkan 



 

a. naskah lengkap dalam format word di dalam CD 

b. satu buah fotokopi kartu mahasiswa untuk setiap peserta 

c. 1 formulir registrasi lomba yang sudah diisi lengkap oleh masing-masing peserta 

d. Lembar orisinalitas dan hak publikasi yang sudah ditandatangani di atas materai Rp. 

6000,00 

D. Di sudut kanan atas amplop ditulis “LKTI-GT MedsMotion 2012”. 

E. Peserta diwajibkan melakukan konfirmasi via sms atau telp ke nomor Damar Dyah 

Mentari 085729629348 untuk memberitahukan bahwa peserta telah mengirimkan karya 

tulisnya selambat-lambatnya 24 jam setelah pengiriman. 

F. Karya dapat dikirim langsung atau via pos ke alamat panitia. 

 

VI. Penilaian 

A. Tim Penilai 

Tim penilai karya tulis ilmiah terdiri dari kalangan akademisi dan praktisi kesehatan yang 

berkompeten di bidangnya. 

B. Kriteria Penilaian 

Penilaian Naskah LKTI-GT 

1. Tim Penilai  

Tim penilai karya tulis ilmiah terdiri dari kalangan akademisi dan praktisi kesehatan 

yang berkompeten di bidangnya.  

2. Kriteria Penilaian 

Penilaian Naskah LKTI-GT 

NO KRITERIA PENILAIAN BOBOT SKOR  
SKOR 

TERBOBOT 

1. Format Penulisan 

- Tata tulis, ukuran kertas, kerapian 

ketik, tata letak, jumlah halaman. 

- Pengungkapan sistematika tulisan, 

30 

  



ketepatan dan kejelasan ungkapan 

bahasa baku yang baik dan benar 

2. Kreativitas 

Komprehensivitas pemikiran kritis 

(mengamati, mengklasifikasi, 

menganalisis, mengaplikasikan, dan 

mengomunikasikan). Struktur gagasan 

(gagasan muncul didukung oleh 

argumentasi ilmiah yang ditulis secara 

runtut), penyajian permasalahan dan 

kejelasan tujuan penulisan 

15 

  

3. Kemanfaatan 

- Manfaat untuk lembaga kesehatan 

- Manfaat untuk masyarakat 

- Manfaat untuk penelitian dan 

penulisan lebih lanjut 

15 

  

4. Dasar keilmuan 

- Relevansi data (minimal 10 tahun 

terakhir) dan informasi yang diacu 

dengan uraian tulisan. 

- Keakuratan dan integritas data dan 

informasi. 

-Penulisan daftar pustaka 

20 

  

5. Pembahasan  

- Kemampuan menganalisis dan 

20 
  



mensintesis masalah, menghubungkan 

antara tujuan dengan simpulan. 

- Kemampuan untuk menghubungkan 

berbagai data dan informasi. 

- Kemampuan untuk realisasi aplikasi 

ke masyarakat. 

Simpulan dan Rekomendasi  

- Kemampuan menghubungkan tujuan 

dan simpulan. 

- Kemampuan merumuskan 

rekomendasi 

 SKOR TERBOBOT TOTAL  

Maksimal (500) 

   

Skor : interval 1-5 

Skor terbobot = bobot x skor 

Dari seluruh karya ilmiah yang diterima akan diseleksi 10 peringkat teratas yang akan 

diundang untuk mempresentasikan karya ilmiahnya di Fakultas Kedokteran Universitas 

Sebelas Maret Surakarta sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Adapun kriteria penilaian 

babak presentasi adalah sebagai berikut: 

Penilaian Presentasi LKTI-GT 

NO KRITERIA PENILAIAN BOBOT SKOR 
SKOR 

TERBOBOT 

1. Penyajian 

- Penggunaan bahasa 

70 

  



- Cara presentasi (sikap dan 

kesopanan  

- Penggunaan alat bantu 

- ketepatan waktu 

2. Diskusi 

- Cara menjawab 

- Ketepatan menjawab 

- Kemampuan mempertahankan 

argumen 

- Kerja sama kelompok 

30 

  

 SKOR TERBOBOT TOTAL 

(Maksimal 500) 

 

  

Skor : interval 1-5 

Skor terbobot = bobot x skor 

C. Hasil Penilaian 

Hasil penilaian akan diumumkan di website www.kastrat-fkuns.blogspot.com sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hasil keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

 

VII. Penghargaan 

Tiga karya tulis ilmiah terbaik sebagai pemenang I, II, dan III akan diberikan trophy, 

piagam penghargaan, dan uang tunai sebagai berikut : 

Juara I : Rp. 1.800.000 

Juara II : Rp 1.350.000 

Juara III : Rp 900.000 

 



VIII. Jadwal LKTI-GT 

No Uraian Waktu 

1. Pendaftaran Peserta s.d. 25 September 2012 

2. Pengumpulan LKTI-GT (Karya sudah sampai ke 

secretariat panitia) 

s.d. 3 Oktober 2012 

3. Penilaian LKTI-GT 4 - 28 Oktober 2012 

4. Pengumuman Finalis LKTI-GT 31 Oktober 2012 

5. Presentasi LKTI-GT 10 November 2012 

6. Pengumuman pemenang dan penyerahan 

Penghargaan 

11 November 2012 

 

IX. Informasi 

A. Sekretariat 

Sekretariat Panitia Medsmotion 2012 

Kastrat de Geneeskunde Fakultas Kedokteran UNS 

Jalan Ir. Sutami 36A, Kentingan, Surakarta, 57126 

Email : medsmotion2012@yahoo.com  

Website : kastrat-fkuns.blogspot.com 

B. Pembayaran Kontribusi 

Bank BTN 

nomor rekening  00191-01-51-008365-8 

a.n MASYITHAH GATI MUSTIKASARI 

Setelah transfer peserta harap konfirmasi ke Masyithah Gati (085729251728) 

*pada slip setoran dicantumkan “Pembayaran LKTI-GT MedsMotion 2012” 

Contact Person: Damar Dyah Mentari 085729629348 

 

 

 

 



 

Ketentuan Lomba Poster Ilmiah MedsMotion 2012 

I. Tema dan Sub Tema Lomba Poster Ilmiah MedsMotion 2012 

Lomba Poster Ilmiah MedsMotion 2012 bertema “Herbal Medicine”. Adapun sub tema 

yang dapat dipilih adalah sebagai berikut: 

a. Penggunaan herbal medicine sebagai terapi alternative ditinjau dari sisi manfaat, efek 

samping dan biaya. 

b. Kajian biologi molekuler, immunologi, dan aspek genetik dalam penggunaan herbal 

medicine. 

c. Pengembangan herbal medicine dalam terapi penyakit (preventif, kuratif, paliatif) dari 

berbagai disiplin ilmu kesehatan. 

 

II. Persyaratan Administrasi 

a. Peserta adalah mahasiswa Pre Klinik Fakultas Kedokteran seluruh Indonesia. 

b. Peserta dapat perseorangan atau berkelompok maksimal 3 orang. 

c. Setiap peserta diperkenankan mengikuti semua cabang lomba dan tidak diperkenankan 

untuk mengirimkan lebih dari satu karya untuk masing-masing cabang lomba. 

d. Finalis akan diundang untuk mempresentasikan karyanya di FK UNS Surakarta. Biaya 

finalis selama berada di Surakarta akan disesuaikan dengan kebutuhan finalis dengan 

konfirmasi lebih lanjut dari panitia. 

III. Pendaftaran Lomba Poster Ilmiah  

a. Wajib mengisi lengkap formulir pendaftaran peserta karya tulis ilmiah gagasan tertulis 

yang tersedia 

b. Setiap peserta dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 60.000,00. dikirim melalui BTN 

Cabang UNS Surakarta no. rekening 00191-01-51-008-365-8 atas nama Masyithah 

Gati Mustikasari. Setelah transfer peserta harap konfirmasi ke Masyithah Gati 

(085729251728). 

c. Registrasi dilakukan paling lambat 25 September 2012 dengan mengirimkan formulir 

yang telah diisi dan scan bukti pembayaran melalui email : 

medsmotion2012@yahoo.com 



 

IV. Ketentuan Lomba 

a) Karya bisa berupa hasil kerja individual atau kolaborasi yang memenuhi 

persyaratansebagai peserta. 

b) Apabila terdapat pembuktian pelanggaran ketentuan ini, karya akan dianulir dan/atau 

dibatalkan penghargaannya. 

c) Teknis dan gaya visualisasi bebas, orisinal, asli 100% buatan sendiri dan tidak memakai 

elemen yang melanggar hak cipta dan etika pembuatan karya cipta (bukan tiruan atau 

jiplakan). 

d) Karya dibuat dengan menggunakan program grafis di komputer (Corel Draw, Photoshop, 

atau kombinasi aplikasi lain) Tidak diperkenankan terdapat tempelan-tempelan 

kertas/sejenisnya. 

e) Jumlah poster satu lembar. 

f) Format karya poster: 

i. Karya asli: dibuat pada file .cdr atau .psd 

ii. Thumbnail (perkecilan) karya: dibuat dengan format RGB, jpeg, ukuran 534 x 

800 pixels (setara dengan 9 x 13.5 cm, 150 pixel/inch), posisi vertikal. 

g) Ketentuan karya: 

i. Teknis dan gaya visualisasi bebas, orisinal, asli 100% buatan sendiri dan tidak 

memakai elemen yang melanggar hak cipta dan etika pembuatan karya cipta (bukan 

tiruan atau jiplakan) 

ii. Apabila ada pembuktian pelanggaran ketentuan ini, karya akan dianulir dan/atau 

dibatalkan penghargaannya 

iii. Karya bisa berupa hasil kerja individual atau kolaborasi dengan mengatasnamakan 

salah satu individu yang terlibat penuh dan memenuhi persyaratan sebagai peserta 

iv. Karya bisa dibuat dengan menggunakan program grafis di komputer. 

v. Hak cipta seluruh karya yang diterima menjadi milik panitia. 

h) Poster harus memenuhi kriteria-kriteria berikut: 

i. Visible : mudah dilihat pada jarak 7 kaki (2,1 m) 

ii. Interesting : menarik 

iii. Structured : terstruktur 



iv. Useful : berguna, informatif 

v. Accurate : teliti 

vi. Legitimate : mengikuti persyaratan 

i) Format Poster 

1. Poster yang dibuat harus memuat: 

i. Judul, nama penulis/peneliti. 

ii. Isi poster memuat alur pikir yang jelas yaitu latar belakang, rumusan masalah, 

iii. tujuan, metode, hasil/diskusi, simpulan dan saran. 

iv. Tonjolkan bagian-bagian yang dianggap paling penting untuk diinformasikan 

v. (misalnya hasil, diskusi, simpulan dan saran). 

vi. Pada poster dicantumkan korespondensi penulis. 

2. Isi poster harus singkat namun jelas dan efektif menggambarkan isi tema yang 

diangkat. 

3.  Orisinalitas dan Hak Publikasi 

Penulis menjamin bahwa poster ilmiah merupakan karya sendiri (bukan jiplakan) dan 

belum pernah dipublikasikan. Panitia juga diberikan hak dan wewenang untuk 

mempublikasikan setiap poster ilmiah peserta dengan tetap mencantumkan nama 

penulisnya. Pada lembar orisinalitas dan hak publikasi wajib disertakan materai Rp 

6.000,00 yang dibubuhkan tanda tangan ketua kelompok. 

V. Penyerahan Karya 

a. Pengiriman karya yang akan dilombakan selambat-lambatnya tanggal 2 Oktober (bukan 

cap pos/karya sudah sampai pada si sekretariat panitia). 

b. Poster dikirim dalam bentuk cetakan pada kertas A4 sebanyak 3 rangkap melalui pos 

atau langsung ke alamat Sekretariat Panitia MedsMotion 2012. 

c. Selain itu, peserta diwajibkan menyerahkan 

i. Poster dalam karya asli dan thumbnail di dalam CD 

ii. Penjelasan karya secara ringkas poster dalam format word CD 

iii. Satu buah fotokopi kartu mahasiswa untuk setiap peserta 

iv. 1 formulir registrasi lomba yang sudah diisi lengkap oleh masing-masing peserta 

v. Lembar orisinalitas dan hak publikasi yang sudah ditandatangani di atas materai 

Rp. 6000,00 



 

 

vi. Di sudut kanan atas amplop dituliskan “Lomba Poster Ilmiah MedsMotion 2012”. 

vii. Peserta diwajibkan melakukan konfirmasi via sms atau telp ke nomor Nur Dwi 

Fajarini 085642410337 untuk memberitahukan bahwa peserta telah mengirimkan 

karya tulisnya selambat-lambatnya 24 jam setelah pengiriman. 

viii. Karya dikirim langsung /via pos ke alamat panitia. 

VI. Presentasi Poster 

a. Tiap presentan harus menyiapkan materi visual untuk dengan ukuran 90-100 cm x 

110-120 cm memanjang secara vertikal dengan jenis kertas terserah peserta. 

b. Materi visual yang dipresentasikan berupa poster besar tunggal yang dicetak dengan 

ukuran 90-100 cm x 110-120 cm. 

c. Struktur presentasi poster secara umum mencakup: 

i. Judul 

ii. Abstrak 

iii. Latar belakang masalah 

iv. Kerangka teori dan kerangka konsep 

v. Metodologi 

vi. Hasil dan diskusi 

vii. Kesimpulan 

d. Tiap presentan diberikan waktu 5 menit untuk mempresentasikan posternya dan 5 menit 

untuk tanya jawab oleh juri, di hadapan juri dan audiens yang hadir. 

e. Poster harus dapat terbaca dari jarak 3 meter. 

f. Presentan dimohon untuk berada di dekat poster masing-masing pada jam yang 

ditentukan. 

VII. Penilaian 

Hal yang dijadikan dasar penilaian juri adalah: 

a. Orisinalitas karya. 

b. Kesesuaian antara tema, dan lingkup eksplorasi tema dengan konsep desain. 

c. Kualitas penyampaian pesan/komunikasi. 

d. Inovasi serta kualitas artistik penyajian visual. 



 

VIII. Penghargaan 

Tiga poster ilmiah terbaik sebagai pemenang I, II, dan III akan diberikan trophy, piagam 

penghargaan, dan uang tunai sebagai berikut : 

Juara I : Rp 1.200.000 

Juara II : Rp 900.000 

Juara III : Rp 600.000 

 

IX. Jadwal Lomba Poster Ilmiah 

No. Uraian Waktu 

1.  Pendaftaran peserta s.d 25 September 2012 

2.  Pengumpulan Poster Ilmiah (diterima oleh 

panitia) 

s.d 3 Oktober 2012 

3.  Presentasi Poster Ilmiah 10 Noveember 2012 

4.  Pengumuman Pemenang dan Penyerahan 

Penghargaan 

11 November 2012 

 

X. Informasi 

a. Sekretariat 

Sekretariat Panitia MedsMotion 2012 

Kastrat de Geneeskunde Fakultas Kedokteran UNS 

Jalan Ir. Sutami 36A, Kentingan, Surakarta, 57126 

Email : medsmotion2012@yahoo.com 

Website : kastrat-fkuns.blogspot.com 

b.  Pembayaran Kontribusi 

BTN Cabang UNS Surakarta 

No Rekening : 00191-01-51-008-365-8 

a/n : Masyithah Gati Mustikasari * 

*Setelah transfer peserta harap konfirmasi ke Masyithah Gati (085729251728) 

pada slip setoran dicantumkan “Pembayaran Lomba Poster Ilmiah MedsMotion 2012” 

Contact Person: Nur Dwi Fajarini 085642410337 



 

Ketentuan Lomba Essay Ilmiah MedsMotion 2012 

 

I. Tema dan Sub Tema Essay MedsMotion 2012 

Lomba penulisan Essay MedsMotion 2012 bertema “Herbal Medicine”. 

Sub tema: 

1. Pemanfaatan Tanaman Herbal Asli Indonesia untuk Peningkatan Kualitas Hidup 

Masyarakat 

2. Peran tenaga kesehatan dalam penggunaan herbal sebagai jalur alternatif pengobatan, 

manfaat dan efek samping 

3. Strategi efektif yang dapat diterapkan untuk edukasi dan sosialisasi Herbal Medicine 

kepada Masyarakat 

 

II. Persyaratan Administrasi 

A. Peserta adalah mahasiswa Pre Klinik Fakultas Kedokteran seluruh Indonesia. 

B. Peserta bersifat perseorangan. 

C. Setiap peserta diperkenankan mengikuti semua cabang lomba dan tidak diperkenankan 

untuk mengirimkan lebih dari satu karya untuk masing-masing cabang lomba. 

D. Pemenang akan diundang untuk mendapatkan penghargaan di Simposium MedsMotion. 

Biaya pemenang selama berada di Surakarta akan disesuaikan dengan kebutuhan dengan 

konfirmasi lebih lanjut dari panitia. 

 

III. Pendaftaran Esai 

A. Wajib mengisi lengkap formulir pendaftaran peserta esai yang tersedia pada lampiran 

proposal.  

B. Registrasi dilakukan paling lambat 25 September 2012 dengan mengirimkan formulir 

yang telah diisi dan bukti pembayaran melalui email : medsmotion2012@yahoo.com 

C. Setiap peserta dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 50.000,00. dikirim melalui BTN 

Cabang UNS Surakarta no. rekening 00191-01-51-008-365-8 atas nama Masyithah 

Gati Mustikasari. Setelah transfer peserta harap konfirmasi ke Masyithah Gati 

(085729251728). 



 

IV. Ketentuan Lomba 

A. Naskah harus asli, bukan terjemahan atau saduran; 

B. Naskah belum pernah diterbitkan di media apapun, dan tidak sedang diikutkan dalam 

kegiatan serupa; 

C. Esai ditulis secara perseorangan; 

D. Lomba esai ini menekankan aspek orisinalitas pemikiran, argumentasi, ketajaman analisa, 

dan gaya penulisan; 

E. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak, mengikat dan tidak bisa diganggu-gugat; 

F. Panitia memiliki hak dan wewenang untuk mempublikasikan naskah esai dengan tetap 

mencantumkan nama penulisnya; 

G. Naskah esai dikirim dalam bentuk CD dan print out rangkap 4, diketik di atas kertas 

ukuran A4 (margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, bawah 3 cm), spasi 1,5, 

menggunakan huruf jenis Times New Roman ukuran 12, dengan panjang naskah antara 

1500-5000 kata. 

 

V. Penyerahan Karya 

1. Pengiriman karya yang akan dilombakan selambat-lambatnya tanggal 3 Oktober 2012 

(Diterima oleh Panitia). 

2. Karya ilmiah dikirim rangkap 4 dalam amplop melalui pos ke alamat Sekretariat Panitia 

MedsMotion 2012. 

3. Selain itu, peserta diwajibkan menyerahkan: 

a. naskah lengkap dalam format word di dalam CD 

b. satu buah fotokopi kartu mahasiswa untuk setiap peserta 

c. satu formulir registrasi lomba yang sudah diisi lengkap oleh peserta 

d. Lembar orisinalitas dan hak publikasi yang sudah ditandatangani di atas materai Rp. 

6000,00 

e. Di sudut kanan atas amplop tuliskan “Lomba Esai Ilmiah MedsMotion 2012”. 

f. Peserta diwajibkan melakukan konfirmasi via sms atau telp ke nomor Madinatul 

Munawaroh 085740129179 untuk memberitahukan bahwa peserta telah 

mengirimkan karya esainya selambat-lambatnya 24 jam setelah pengiriman. 



 

VI. Penghargaan 

Tiga karya esai terbaik sebagai pemenang I, II, dan III akan mendapatkan piagam 

penghargaan, dan uang tunai sebagai berikut: 

Juara I : Rp 600.000 

Juara II : Rp 450.000 

Juara III : Rp 300.000 

 

VII. Jadwal Lomba Esai Ilmiah 

No Uraian Waktu 

1 Pendaftaran Peserta s.d. 25 September 2012 

2 Pengumpulan Naskah Esai Ilmiah (Diterima 

oleh Panitia) 

s.d. 3 Oktober 2012 

3 Pengumuman Pemenang Esai Ilmiah 31 Oktober 2012  

VIII. Informasi 

A. Sekretariat 

Sekretariat Panitia MedsMotion 2012 

Kastrat de Geneeskunde Fakultas Kedokteran UNS 

Jalan Ir. Sutami 36A, Kentingan, Surakarta, 57126 

Email : medsmotion2012@yahoo.com 

Website : kastrat-fkuns.blogspot.com 

B. Pembayaran Kontribusi 

BTN Cabang UNS Surakarta 

No Rekening : 00191-01-51-008-365-8 

a/n : Masyithah Gati Mustikasari * 

*Setelah transfer peserta harap konfirmasi ke Masyithah Gati (085729251728) 

pada slip setoran dicantumkan “Pembayaran Lomba Poster Ilmiah MedsMotion 2012” 

Contact Person: Madinatul Munawaroh 085740129179 

 

 

 



Lembar Orisinalitas dan Hak Publikasi MedsMotion 2012 

Judul Karya : 

Jenis Lomba : LKTI GT / Poster / Esai* 

Nama Penulis/peserta : 

1. 

2. 

3. 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya dengan judul 

tersebut di atas merupakan karya orisinal dan belum pernah dipublikasikan dan/atau 

dilombakan di luar kegiatan ”MedsMotion 2012”. Setelah karya peserta diikutkan dalam 

lomba ini, kami memberikan hak dan wewenang kepada panitia untuk mempublikasikan 

setiap karya dengan tetap mencantumkan nama penulis/pesertanya. 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti 

terdapat pelanggaran di dalamnya, maka kami siap untuk didiskualifikasi dari kompetisi 

ini sebagai bentuk tanggung jawab kami. 

___________,_________2012 

(______________________)** 

*) Coret yang tidak perlu 

**) Nama terang, tanda tangan dan diberi materai Rp.6.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


