
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ketentuan Lomba Esai Ilmiah MedsMotion 2014 

 

I. Tema dan Sub Tema Esai Ilmiah MedsMotion 2014 

Lomba Esai Ilmiah MedsMotion 2014 bertema “Inovation to Decrease The 

Burden of Dermatology Disease”. Adapun sub tema yang dapat dipilih adalah 

sebagai berikut:  

a. Penelitian Terbaru dalam Deteksi Dini, Penegakan Diagnosis, Preventif dan 

Tata Laksana Dermatology Disease untuk menurunkan angka morbiditas dan 

mortalitas. 

b. Pengembangan Sumber Daya Hayati (Herbal) sebagai Terapi (Preventif, 

Kuratif, dan Paliatif) Dermatology Disease. 

c. Kajian Biologi Molekuler dan Imunologi dalam Diagnosis dan Terapi 

(Preventif, Kuratif, Paliatif) Dermatology Disease.  

d. Inovasi terbaru penanganan kegawatdaruratan medis dalam bidang 

Dermatology terkait kesehatan kulit dan genital. 

 

II. Persyaratan Administrasi  

a. Peserta adalah mahasiswa aktif Preklinik Fakultas Ilmu Kesehatan (FK, FKG, 

FKM, Farmasi, Kebidanan, dan Keperawatan) seluruh Indonesia (S1,D3,D4) 

dibuktikan dengan kartu mahasiswa.  

b. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran MedsMotion 2014 melalui 

website www.kastrat.fk.uns.ac.id/medsmotion2014 dan menyertakan 

kelengkapan administrasi meliputi: kartu mahasiswa, bukti pembayaran, 

lembar orisinalitas dan karya esai. 

c. Peserta bersifat perseorangan. Akan diambil Juara 1, 2, dan 3. Tidak ada 

presentasi.  

d. Pemenang akan diundang untuk mendapatkan penghargaan di Simposium 

MedsMotion 2014 pada tanggal 22 November 2014. Para juara esai WAJIB 

mengikuti seluruh rangkaian acara Medsmotion 2014 dari tanggal 20-22 

November 2014 di Fakultas Kedokteran UNS – Surakarta. Biaya pemenang 

http://www.kastrat.fk.uns.ac.id/medsmotion2014


 
 

selama berada di Surakarta akan disesuaikan dengan kebutuhan dengan 

konfirmasi lebih lanjut dari panitia.  

 

III. Pendaftaran Esai  

a. Registrasi dilakukan paling lambat 20 Oktober 2014 dengan mengirimkan 

formulir yang telah diisi dan bukti pembayaran melalui email: 

medsmotionfkuns2014@gmail.com  

b. Setiap peserta dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 60.000,00. Biaya 

pendaftaran dikirimkan ke rekening panitia: 

Bank BTN Cabang UNS a.n AGUSTIN FEBRIANA  

Nomor rekening: 00191-01-61-014106-3 

Pada slip setoran dicantumkan “Untuk Pembayaran Lomba Esai Medsmotion 

FK UNS 2014”. 

c. Peserta yang sudah melakukan registrasi dan pembayaran wajib melakukan 

konfirmasi melalui sms/telpon kepada CP: Nibras (085715438088) maksimal 

1 x 24 jam. Format sms konfirmasi Esai_Nama_Asal_Judul. 

 

IV. Ketentuan Lomba 

a. Naskah harus asli, hasil pemikiran sendiri, bukan terjemahan atau saduran;  

b. Naskah belum pernah diterbitkan di media apapun, dan tidak 

sedang/pernah 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. Sifat dan Isi Tulisan  

mailto:medsmotionfkuns2014@gmail.com


 
 

 Judul esai bebas sesuai dengan sub tema dan topik yang dipilih, ekspresif dan 

menggambarkan isi dari esai tersebut dengan tetap menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar.  

 Esai tergolong jenis ilmiah populer yang bersifat asli (bukan jiplakan) 

sesuai dengan topik dan bisa juga disertai gagasan atau ide kreatif tentang 

topik yang dipilih.  

h. Ketentuan Penulisan  

 Judul diketik dengan huruf kapital.  

 Di bawah judul disertakan nama penulis.  

 Melampirkan Curriculum Vitae (minimal berisi nama, jurusan, alamat 

rumah, email dan no telp/hp).  

 Naskah esai minimal 5-10 halaman.  

 Esai diketik 1,5 spasi pada kertas berukuran HVS A4, huruf Times New 

Roman 12 pt.  

 Batas pengetikan: kiri 4 cm, kanan, atas dan bawah 3 cm.  

 

V. Penyerahan Karya  

a. Naskah dikirim dalam bentuk print out rangkap 4. Dimasukkan dalam 

amplop coklat. Pada pojok kanan atas amplop diberi keterangan “Lomba Esai 

Ilmiah Medsmotion 2014”. 

b. Di dalam amplop disertakan juga: 

- CD berisi sotffile karya esai yang disimpan dalam format Ms. Word 2007  

- Fotocopy kartu mahasiswa 1 lembar 

- Curiculum vitae (minimal berisi nama, jurusan, alamat rumah, email dan 

no telp/hp) beserta foto diri 1 lembar 

- Bukti pembayaran 

- Lembar orisinalitas karya dan hak publikasi yang sudah ditandatangani di 

atas materai 6.000 1 lembar 

- Formulir registrasi yang sudah diisi lengkap 1 lembar 

c. Pengiriman karya yang akan dilombakan selambat-lambatnya tanggal 20 

Oktober 2014 (Cap pos).  



 
 

d. Naskah dikirimkan pada alamat: 

Sekretariat Panitia Medsmotion 2014 

Fakultas Kedokteran – Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) 

Jln. Ir. Sutami No. 36A Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah 

Lobi Ged. A – Kampus FK Kentingan 

e. Peserta diwajibkan melakukan konfirmasi via sms atau telp ke nomor Nibras 

(085715438088) untuk memberitahukan bahwa peserta telah mengirimkan 

karya esainya selambat-lambatnya 24 jam setelah pengiriman. 

  

VI. Penghargaan  

Dari seluruh karya yang masuk, akan diambil tiga karya esai terbaik sebagai juara 

I, II, dan III. Tidak ada presentasi. Hadiah yang akan diperoleh: 

Juara I : Rp 1.500.000 + Piagam penghargaan 

Juara II : Rp 1.000.000 + Piagam penghargaan 

Juara III : Rp 750.000  + Piagam penghargaan 

 

 VII. Jadwal Lomba Esai Ilmiah 

No  Uraian  Waktu  

1  Pendaftaran Peserta  s.d. 20 Oktober 2014  

2  Pengumpulan Naskah Esai Ilmiah (cap pos)  s.d. 20 Oktober 2014  

3  Pengumuman Pemenang Esai Ilmiah  15 November 2014  

4 Penyerahan Hadiah 23 November 2014 

 

VIII. Informasi 

1. Sekretariat  

Sekretariat Panitia MedsMotion 2014 

Kastrat de Geneeskunde Fakultas Kedokteran UNS 

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

Website : www.kastrat.fk.uns.ac.id/MedsMotion2014  

Fb     : www.facebook.com/Medsmotion2014 

Twitter : @medsmotion2014 

http://www.kastrat.fk.uns.ac.id/MedsMotion2014
http://www.facebook.com/Medsmotion2014


 
 

Email   : medsmotionfkuns2014@gmail.com  

Contact Person 

Nibras (085715438088)   Mugy (085728996331) 

 

IX. Format Penilaian Essai  

KRITERIA PENILAIAN 

FORMAT PENILAIAAN ESSAI 

Nomor :  

Nama Peserta :  

Nama Universitas/Jurusan : 

No. Kriteria Penilaian Bobot Skor Nilai 

(Bobot x Skor) 

1 Format esai : 

 Tata tulis : ukuran kertas, tipografi, 

kerapihan ketik, tata letak, jumlah 

halaman 

 Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik 

dan benar 

 Kesesuaian dengan format penulisan 

yang tercantum di panduan 

10   

2 Kesesuaian judul esai dengan topik yang 

dipilih, ekspresif dan menggambarkan isi 

dari esai. 

35   

3 Gagasan: 

- Orisinalitas dan Komprehensivitas 

(Pemikiran kritis yang terstruktur, analisis 

dan cara mengkomunikasikan gagasan) 

- Kemampuan menganalisis dan mensintesis 

masalah, menghubungkan antara tujuan 

dengan simpulan 

- Gagasan muncul didukung oleh 

argumentasi ilmiah yang ditulis secara 

runtut, penyajian permasalahan dan 

kejelasan tujuan penulisan 

40   

4 Simpulan Mampu menyimpulkan gagasan 

dan mengungkapkan saran dengan baik 

15   

TOTAL  

 
*) Skor yang diberikan berkisar : 1 - 10  
 



 
 

 

Ketentuan Lomba Karya Tulis Ilmiah Gagasan Tertulis (KTI GT) 

MedsMotion 2014 

 

I. Tema dan Sub Tema Karya Tulis Ilmiah MedsMotion 2014 

Lomba Karya Tulis Ilmiah MedsMotion 2014 bertema “Inovation to Decrease 

The Burden of Dermatology Disease”. Adapun sub tema yang dapat dipilih 

adalah sebagai berikut:  

a. Penelitian Terbaru dalam Deteksi Dini, Penegakan Diagnosis, Preventif dan 

Tata Laksana Dermatology Disease untuk menurunkan angka morbiditas dan 

mortalitas. 

b. Pengembangan Sumber Daya Hayati (Herbal) sebagai Terapi (Preventif, 

Kuratif, dan Paliatif) Dermatology Disease. 

c. Kajian Biologi Molekuler dan Imunologi dalam Diagnosis dan Terapi 

(Preventif, Kuratif, Paliatif) Dermatology Disease.  

d. Inovasi terbaru penanganan kegawatdaruratan medis dalam bidang 

Dermatology terkait kesehatan kulit dan genital. 

 

II. Persyaratan Administrasi  

a. Peserta adalah mahasiswa aktif Preklinik Fakultas Ilmu Kesehatan (FK, FKG, 

FKM, Farmasi, Kebidanan, dan Keperawatan) seluruh Indonesia (S1,D3,D4) 

dibuktikan dengan kartu mahasiswa.  

b. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran MedsMotion 2014 melalui 

website www.kastrat.fk.uns.ac.id/medsmotion2014 dan menyertakan 

kelengkapan administrasi meliputi: kartu mahasiswa, bukti pembayaran, 

lembar orisinalitas dan karya. 

c. Peserta bersifat individu atau tim yang beranggotakan maksimal 3 orang. 

Anggota harus berasal dari universitas yang sama. 

d. Dari seluruh karya yang diterima, akan diambil 10 karya terbaik sebagai 

finalis. Para finalis akan diundang untuk mempresentasikan karyanya pada 

tanggal 22 November 2014 di Fakultas Kedokteran UNS. Kemudian akan 

http://www.kastrat.fk.uns.ac.id/medsmotion2014


 
 

dipilih juara I, II, dan III melalui akumulasi dari 60% nilai karya dan 40% nilai 

presentasi. 

e. Para finalis WAJIB mengikuti seluruh rangkaian acara Medsmotion 2014 dari 

tanggal 21-23 November 2014 di Fakultas Kedokteran UNS – Surakarta. Biaya 

finalis selama berada di Surakarta akan disesuaikan dengan kebutuhan 

dengan konfirmasi lebih lanjut dari panitia.  

f. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak, mengikat dan tidak bisa diganggu-

gugat;  

g. Panitia memiliki hak dan wewenang untuk mempublikasikan naskah KTI-GT 

dengan tetap mencantumkan nama penulisnya;  

h. Naskah harus asli, hasil pemikiran sendiri, bukan terjemahan atau saduran; 

Naskah belum pernah diterbitkan di media apapun, dan tidak 

sedang/pernah diikutkan dalam kegiatan serupa; 

i. Apabila ada bukti pelanggaran point di atas, panitia berhak mendiskualifisi 

peserta. 

 

III. Pendaftaran Karya  

a. Registrasi dilakukan paling lambat dilakukan pada 20 Oktober 2014 dengan 

mengirimkan formulir yang telah diisi dan bukti pembayaran melalui email: 

medsmotionfkuns2014@gmail.com 

b. Setiap peserta dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 100.000,00. Biaya 

pendaftaran dikirimkan ke rekening panitia: 

Bank BTN Cabang UNS a.n AGUSTIN FEBRIANA  

Nomor rekening: 00191-01-61-014106-3 

Pada slip setoran dicantumkan “Untuk Pembayaran Lomba KTI-GT 

Medsmotion FK UNS 2014”. 

c. Peserta yang sudah melakukan registrasi dan pembayaran wajib melakukan 

konfirmasi melalui sms/telpon kepada CP: Elfrida (085641321004) maksimal 1 

x 24 jam. Format sms konfirmasi KTI_Nama_Asal_Judul. 

 

 

mailto:medsmotionfkuns2014@gmail.com


 
 

IV. Petunjuk Penulisan  

a. Topik/Judul  

Topik/judul dapat ditentukan sendiri oleh peserta dengan tetap berkaitan 

dan sesuai dengan ketentuan tema dan subtema karya tulis.  

b. Sifat dan Isi Tulisan  

i. Tulisan bersifat ilmiah berupa tinjauan pustaka bukan hasil penelitian  

ii. Substansi sesuai dengan tema MedsMotion 2014  

iii. Kreatif dan objektif  

iv. Logis dan sistematis  

v. Materi karya tulis merupakan isu mutakhir atau aktual  

vi. 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:  

 Tepi kiri 4 cm   Tepi kanan 3 cm  

 Tepi atas 3 cm   Tepi bawah 3 cm  

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

 Jarak pengetikan antara bab dan sub-bab 3 spasi, Sub-bab dan kalimat 

dibawahnya 1,5 spasi.  

 Judul bab diketik di tengah-tengah dengan huruf besar dan dengan 

jarak 4cm dari tepi atas tanpa digaris-bawahi.  

 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.  

 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 

arabdan 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) Logo Universitas ukuran 3 x 3 cm 

b) Judul diketik dengan huruf kapital.  

c) Nama penulis dan nomor induk mahasiswa ditulis dengan jelas.  

d) Perguruan tinggi asal ditulis dengan jelas.  

e) Tahun penulisan.  

f) Cover menggunakan kertas 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  

1. Bagian Awal  

 Kata pengantar  

 Daftar Isi dan daftar lain yang diperlukan seperti daftar gambar, 

daftar tabel, dan daftar lampiran.  



 
 

 Abstrak karya tulis disusun maksimal 1 halaman yang 

mencerminkan isi keseluruhan karya tulis.  

2. Bagian Inti  

1) Pendahuluan  

Bagian pendahuluan berisi hal-hal sebagai berikut:  

 perumusan masalah yang mencakup latar belakang tentang alasan 

mengangkat masalah tersebut menjadi karya tulis.  

 uraian singkat mengenai gagasan kreatif yang ingin disampaikan,  

 tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan.  

2) Tinjauan Pustaka  

Tinjauan pustaka berisi:  

 uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang 

relevan dengan masalah yang dikaji,  

 uraian mengenai pendapat terdahulu yang berkaitan dengan 

masalahyang dikaji,  

 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  

 analisis permasalahan didasarkan pada data dan/ atau informasi 

serta telaah pustaka.  

 sintesis untuk menghasilkan alternatif model pemecahan masalah 

atau gagasan yang kreatif.  

5) Simpulan dan saran  

 simpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan dan 

menjawab tujuan.  

 saran disampaikan berupa kemungkinan atau prediksi transfer 

gagasan dan adopsi teknologi  



 
 

3. Bagian Akhir  

1) Daftar Pustaka (sistem Vancouver)  

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

mencatumkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, 

nomor telepon, email, riwayat pendidikan, karya-karya ilmiah yang 

pernah dibuat, dan 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 dan diikutkan dalam 

kegiatan/perlombaan serupa. 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. Naskah dikirim dalam bentuk print out rangkap 4. Dimasukkan dalam amplop 

coklat. Pada pojok kanan atas amplop diberi keterangan “Lomba Karya Tulis 

Ilmiah Gagasan Tertulis Medsmotion 2014”. 

b. Di dalam amplop disertakan juga: 

- CD berisi sotffile karya yang disimpan dalam format Ms. Word 2007  

- Fotocopy kartu mahasiswa 1 lembar 

- Curiculum vitae (minimal berisi nama, jurusan, alamat rumah, email dan 

no telp/hp) beserta foto diri 1 lembar 

- Bukti pembayaran 

- Lembar orisinalitas karya dan hak publikasi yang sudah ditandatangani di 

atas materai 6.000 1 lembar 

- Formulir registrasi yang sudah diisi lengkap 1 lembar 



 
 

c. Pengiriman karya yang akan dilombakan selambat-lambatnya tanggal 20 

Oktober 2014 (Cap pos).  

d. Naskah dikirimkan pada alamat: 

Sekretariat Panitia Medsmotion 2014 

Fakultas Kedokteran – Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) 

Jln. Ir. Sutami No. 36A Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah 

Lobi Ged. A – Kampus FK Kentingan 

e. Peserta diwajibkan melakukan konfirmasi via sms atau telp ke nomor Elfrida 

(085641321004) untuk memberitahukan bahwa peserta telah mengirimkan 

karya selambat-lambatnya 24 jam setelah pengiriman. 

 

VI.  Penghargaan  

Dari seluruh karya yang masuk, akan diambil 10 karya terbaik sebagai finalis. 

Kemudian para finalis akan mempresentasikan karyanya dan nilai tertinggi dari 

hasil akumulasi nilai 60% karya dan 40% presentasi akan terpilih menjadi juara I, 

II, dan III. Hadiah yang akan diperoleh: 

Juara I : Rp 3.000.000 + Piagam penghargaan 

Juara II : Rp 2.500.000 + Piagam penghargaan 

Juara III : Rp 2.000.000  + Piagam penghargaan 

 

VII. Jadwal Lomba Karya Tulis Ilmiah Gagasan Tertulis 
No Uraian Waktu 

1 Pendaftaran Peserta s.d. 20 Oktober 2014 

2 Pengumpulan Karya (cap pos) s.d. 20 Oktober 2014 

3 Penilaian Karya oleh Dewan Juri 20 Okt – 14 Nov 2014 

4 Pengumuman 10 Besar Finalis 15 November 2014 

5 Presentasi Karya 22 November 2014 

6 Pengumuman Juara I, II, III 23 November 2014 

7 Penyerahan Hadiah 23 November 2014 

 

 

 



 
 

VIII. Informasi 
Sekretariat  

Sekretariat Panitia MedsMotion 2014 

Kastrat de Geneeskunde Fakultas Kedokteran UNS 

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

Website : www.kastrat.fk.uns.ac.id/MedsMotion2014  

Fb     : www.facebook.com/Medsmotion2014 

Twitter : @medsmotion2014 

Email   : medsmotionfkuns2014@gmail.com  

Contact Person 

Elfrida (085641321004)  Naila (08991796564) 

 

  

http://www.kastrat.fk.uns.ac.id/MedsMotion2014
http://www.facebook.com/Medsmotion2014


 
 

IX. Format Penilaian  

KRITERIA PENILAIAN 

FORMAT PENILAIAN KARYA KTI-GT 

Nomor :  

Nama Ketua Kelompok :  

Nama Universitas/Jurusan : 

No. Kriteria Penilaian Bobot Skor Nilai 

(Bobot x 

Skor) 

1 Format karya : 

 Tata tulis: ukuran kertas, tipografi, 

kerapihan ketik, tata letak, jumlah 

halaman 

 Penggunaan Bahasa Indonesia yang 

baik dan benar 

 Kesesuaian dengan format penulisan 

yang tercantum di panduan 

10 

  

2 Gagasan :  

o Kreativitas, inovasi, dan orisinalitas 

gagasan  

o Sistematika pengungkapan ide yang 

sesuai antara judul dengan tema, topik 

yang dipilih dan isi karya tulis  

o Komprehensivitas pemikiran kritis 

(mengamati, mengklasifikasi, 

menganalisis, mengaplikasikan dan 

mengkomunikasikan)  

o Struktur gagasan (gagasan munvul 

didukung oleh argumentasi ilmiah 

yang ditulis secara runtut), penyajian 

permasalahan dan kejelasan tujuan  

penulisan  

20 

  

3 Kebermanfaatan :  

 Manfaat untuk kedokteran klinis  

 Manfaat untuk masyarakat  

 Manfaat untuk penelitian dan 

penulisan lebih lanjut 

10 

  

4 Tinjauan Pustaka  20   



 
 

o Relevansi data (maksimal 10 tahun 

terakhir)  

o Keakuratan dan integritas data dan 

informasi, kemampuan 

menghubungkan berbagai data dan 

informasi 

5 Analisis Sintesis  

 Kemampuan menganalisis dan 

mensintesis masalah dari kumpulan 

sumber data, menghubungkan antara 

tujuan dengan simpulan  

 Kemampuan untuk mengaplikasikan 

ide ke masyarakat  

30 

  

6 Simpulan dan Saran  

o Kemampuan menghubungkan tujuan 

dan simpulan  

o - Kemampuan merumuskan saran  

10 

  

TOTAL NILAI  

BOBOT NILAI KTI – GT (60% X TOTAL NILAI)  

 
*) Skor yang diberikan berkisar : 1 - 10  

 

 

 

  



 
 

FORMAT PENILAIAN PRESENTASI KTI-GT 

 

Nomor :  

Nama Ketua Kelompok :  

Nama Universitas/Jurusan : 

 

No. Kriteria Penilaian Bobot Skor Nilai 

(Bobot x 

Skor) 

1 Penyajian :  

 Sistematika penyajian dan isi  

 Penggunaan alat bantu  

 Penggunaan bahasa yang baku  

 Cara dan sikap presentasi  

 Ketepatan waktu  

30 

  

2 Tanya jawab :  

o Kebenaran, ketepatan, kecepatan 

dalam memberikan jawaban  

o Sikap dan cara menjawab pertanyaan  

o Sikap dan usaha dalam 

mempertahankan argumentasi 

pendapat  

50 

  

3 Kekompakan Tim  

 Pembagian tugas yang merata  

 Pemahaman materi yang merata  

20 

  

TOTAL NILAI  

BOBOT NILAI PRESENTASI (40% X TOTAL NILAI)  

*) Skor yang diberikan berkisar : 1 - 10  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ketentuan Lomba Poster Edukasi Publik MedsMotion 2014 

 

I. Tema dan Sub Tema Poster Edukasi Publik MedsMotion 2014 

Lomba Poster Edukasi Publik MedsMotion 2014 bertema “Inovation to Decrease 

The Burden of Dermatology Disease”. Adapun sub tema yang dapat dipilih 

adalah sebagai berikut:  

a. Penelitian Terbaru dalam Deteksi Dini, Penegakan Diagnosis, Preventif dan 

Tata Laksana Dermatology Disease untuk menurunkan angka morbiditas dan 

mortalitas. 

b. Pengembangan Sumber Daya Hayati (Herbal) sebagai Terapi (Preventif, 

Kuratif, dan Paliatif) Dermatology Disease. 

c. Kajian Biologi Molekuler dan Imunologi dalam Diagnosis dan Terapi 

(Preventif, Kuratif, Paliatif) Dermatology Disease.  

d. Inovasi terbaru penanganan kegawatdaruratan medis dalam bidang 

Dermatology terkait kesehatan kulit dan genital. 

 

II. Persyaratan Administrasi  

a. Peserta adalah mahasiswa aktif Preklinik Fakultas Ilmu Kesehatan (FK, FKG, 

FKM, Farmasi, Kebidanan, dan Keperawatan) seluruh Indonesia (S1,D3,D4) 

dibuktikan dengan kartu mahasiswa.  

b. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran MedsMotion 2014 melalui 

website www.kastrat.fk.uns.ac.id/medsmotion2014 dan menyertakan 

kelengkapan administrasi meliputi: kartu mahasiswa, bukti pembayaran, 

lembar orisinalitas dan karya. 

c. Peserta bersifat individu atau tim yang beranggotakan maksimal 3 orang. 

Anggota harus berasal dari universitas yang sama. 

d. Dari seluruh karya yang diterima, akan diambil 10 karya terbaik sebagai 

finalis. Para finalis akan diundang untuk mempresentasikan karyanya pada 

tanggal 22 November 2014 di Fakultas Kedokteran UNS. Kemudian akan 

dipilih juara I, II, dan III melalui akumulasi dari 60% nilai karya dan 40% nilai 

presentasi. 

http://www.kastrat.fk.uns.ac.id/medsmotion2014


 
 

e. Para finalis WAJIB mengikuti seluruh rangkaian acara Medsmotion 2014 dari 

tanggal 20-22 November 2014 di Fakultas Kedokteran UNS – Surakarta. Biaya 

pemenang selama berada di Surakarta akan disesuaikan dengan kebutuhan 

dengan konfirmasi lebih lanjut dari panitia.  

 

III. Pendaftaran Karya 

a. Registrasi dilakukan paling lambat dilakukan pada 20 Oktober 2014 dengan 

mengirimkan formulir yang telah diisi dan bukti pembayaran melalui email: 

medsmotionfkuns2014@gmail.com 

b. Setiap peserta dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 75.000,00. Biaya 

pendaftaran dikirimkan ke rekening panitia: 

Bank BTN Cabang UNS a.n AGUSTIN FEBRIANA  

Nomor rekening: 00191-01-61-014106-3 

Pada slip setoran dicantumkan “Untuk Pembayaran Lomba Poster Edukasi 

Publik Medsmotion FK UNS 2014”. 

c. Peserta yang sudah melakukan registrasi dan pembayaran wajib melakukan 

konfirmasi melalui sms/telpon kepada CP: Hesthi (085278067840) maksimal 1 

x 24 jam. Format sms konfirmasi PP_Nama Ketua_Asal_Judul. 

 

IV. Ketentuan Lomba  

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

persyaratan sebagai peserta.  

b. 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).  

c. Karya dibuat dengan menggunakan program grafis di komputer (Corel 

Draw, Photoshop, atau kombinasi aplikasi lain). Tidak diperkenankan 

terdapat tempelan-tempelan kertas/sejenisnya.  

d. Dari seluruh karya yang masuk akan diambil 10 karya terbaik sebagai finalis 

dan akan diundang untuk mempresentasikan karyanya pada tanggal 22 

November 2014 di Fakultas Kedokteran UNS. 

mailto:medsmotionfkuns2014@gmail.com


 
 

e. Setiap finalis WAJIB mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MedsMotion 2014 

dari tanggal 21-23 November 2014 di Surakarta. Biaya finalis selama berada 

di Surakarta akan disesuaikan dengan kebutuhan dengan konfirmasi lebih 

lanjut dari panitia.  

f. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak, mengikat dan tidak bisa diganggu-

gugat;  

g. Panitia memiliki hak dan wewenang untuk mempublikasikan karya poster 

edukasi publik dengan tetap mencantumkan nama penulisnya;  

h. Ide karya harus asli, hasil pemikiran sendiri, bukan terjemahan atau saduran, 

belum pernah diterbitkan di media apapun, dan tidak sedang/pernah 

diikutkan dalam kegiatan serupa; 

i. Apabila ada bukti pelanggaran point di atas, panitia berhak mendiskualifisi 

peserta. 

 

V. Format Karya Poster 

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

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

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

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. 

(CorelDraw, Adobe Photoshop, ataupun aplikasi desain lainnya).  

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

f. Isi harus sesuai dengan tema dan sub tema. 

g. Poster harus memenuhi kriteria-kriteria berikut:  

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

 Interesting : menarik  

 Structured : terstruktur  

 Useful : berguna, informatif  

 Accurate : teliti  



 
 

 Legitimate : mengikuti persyaratan  

h. Format Poster  

Poster yang dibuat harus memuat:  

 Judul Poster Publik (Judul Singkat dan Jelas, Nama Penulis Lengkap Ketua 

dan Anggota, Asal Universitas)  

 Gambar/bagan yang sesuai dengan tema  

 Poster harus berwarna dan menarik  

 Pada poster dicantumkan korespondensi penulis.  

 Sasaran poster merupakan masyarakat umum sehingga isi Poster harus 

mengandung makna yang jelas, menggunakan kalimat yang efektif dan 

mudah dipahami.  

 Poster DILARANG mengandung unsur SARA, Pornografi, atau 

gambar/tulisan yang melecehkan/mengintimidasi suatu 

kaum/agama/bangsa tertentu. 

 Gambar yang diambil dari internet tidak perlu mencantumkan copyright.  

i. Peserta menyertakan deskripsi singkat tentang isi dan desain poster dalam 

satu halaman kertas A4, HVS, diketik 1,5 spasi, huruf Times New Roman, 

ukuran 12 pt. Margin kiri: 4 cm; atas, kanan dan bawah 3 cm. 

j. Korespondensi (Memuat Logo Asal Institusi/Universitas, Logo 

Medsmotion 2014, Logo Kastrat de Geneeskunde, serta Mencantumkan 

nama ketua, asal universitas dan alamat universitas) 

 

VI. Penyerahan Karya  

a. Naskah dikirim dalam bentuk print out A4 rangkap 3 dan A2 rangkap 1 

(dibawa pada saat presentasi), jenis kertas AP 150 gr. Dimasukkan dalam 

amplop coklat. Pada pojok kanan atas amplop diberi keterangan “Lomba 

Poster Edukasi Publik Medsmotion 2014”. 

b. Di dalam amplop disertakan juga: 

1. CD berisi sotffile karya yang disimpan dalam format asli (.cdr atau .psd) 

dan thumbnail (.jpeg) sesuai ketentuan karya.   

2. Fotocopy kartu mahasiswa 1 lembar 



 
 

3. Curiculum vitae (minimal berisi nama, jurusan, alamat rumah, email dan 

no telp/hp) beserta foto diri 1 lembar 

4. Bukti pembayaran 

5. Lembar orisinalitas karya dan hak publikasi yang sudah ditandatangani di 

atas materai Rp 6.000 1 lembar 

6. Formulir registrasi yang sudah diisi lengkap 1 lembar 

c. Pengiriman karya yang akan dilombakan selambat-lambatnya tanggal 20 

Oktober 2014 (Cap pos).  

d. Naskah dikirimkan pada alamat: 

Sekretariat Panitia Medsmotion 2014 

Fakultas Kedokteran – Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) 

Jln. Ir. Sutami No. 36A Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah 

Lobi Ged. A – Kampus FK Kentingan 

e. Peserta diwajibkan melakukan konfirmasi via sms atau telp ke nomor Bagus 

(087882826854) untuk memberitahukan bahwa peserta telah mengirimkan 

karya selambat-lambatnya 24 jam setelah pengiriman. 

 

VII. Penghargaan  

Dari seluruh karya yang masuk, akan diambil 10 karya terbaik sebagai finalis. 

Kemudian para finalis akan mempresentasikan karyanya dan nilai tertinggi dari 

hasil akumulasi nilai 60% karya dan 40% presentasi akan terpilih menjadi juara I, 

II, dan III. Hadiah yang akan diperoleh: 

Juara I : Rp 2.000.000 + Piagam penghargaan 

Juara II : Rp 1.500.000 + Piagam penghargaan 

Juara III : Rp 1.000.000  + Piagam penghargaan 

 

 

 

 

 

 



 
 

VIII. Jadwal Lomba Karya Tulis Ilmiah Gagasan Tertulis 

No  Uraian  Waktu  

1  Pendaftaran Peserta  s.d. 20 Oktober 2014  

2  Pengumpulan Karya (cap pos)  s.d. 20 Oktober 2014  

3  Pengumuman 10 Besar Finalis 15 November 2014  

4 Presentasi Karya  22 November 2014 

5 Pengumuman Juara I, II, III  23 November 2014 

6 Penyerahan Hadiah 23 November 2014 

 

IX. Informasi 
Sekretariat Panitia MedsMotion 2014 

Kastrat de Geneeskunde Fakultas Kedokteran UNS 

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

Website : www.kastrat.fk.uns.ac.id/MedsMotion2014  

Fb    : www.facebook.com/Medsmotion2014 

Twitter : @medsmotion2014 

Email  : medsmotionfkuns2014@gmail.com  

Contact Person 

Romzi (087836277146)   Hesthi (085278067840) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kastrat.fk.uns.ac.id/MedsMotion2014
http://www.facebook.com/Medsmotion2014


 
 

X. Format Penilaian  
KRITERIA PENILAIAN 

FORMAT PENILAIAN KARYA POSTER EDUKASI PUBLIK 

Nomor :  

Nama Ketua Kelompok :  

Nama Universitas/Jurusan : 

No. Kriteria Penilaian Bobot 
Skor 

(1-10) 

Nilai 

(Bobot x Skor) 

1 Orisinalitas karya 20   

2 
Kesesuaian poster dengan target 

(masyarakat umum) 
15   

3 
Kesesuain antara tema, lingkup 

eksplorasi tema dengan konsep desain 
25   

4 

Kualitas penyampaian 

pesan/komunikasi 

 Isi tulisan poster 

 Desain poster 

 Kesesuaian warna dalam poster 

20   

5 
Inovasi serta kualitas artistic penyajian 

visual 
20   

TOTAL NILAI  

BOBOT NILAI POSTER ILMIAH (60% X TOTAL NILAI)  

  

 

  



 
 

FORMAT PENILAIAN PRESENTASI POSTER EDUKASI PUBLIK 

 

Nomor :  

Nama Ketua Kelompok :  

Nama Universitas/Jurusan : 

 

No. Kriteria Penilaian Bobot 
Skor 

(1-10) 

Nilai 

(Bobot x Skor) 

1 Penyajian : 

 Sistematika penyajian dan isi 

 Penggunaan alat bantu 

 Penggunaan bahasa yang baku 

 Cara dan sikap presentasi 

 Ketepatan waktu 

30   

2 Tanya jawab : 

o Kebenaran, ketepatan, kecepatan 

dalam memberikan jawaban 

o Sikap dan cara menjawab pertanyaan 

o Sikap dan usaha dalam 

mempertahankan argumentasi 

pendapat 

50   

3 Kekompakan Tim 

 Pembagian tugas yang merata 

 Pemahaman materi yang merata 

20   

TOTAL NILAI  

BOBOT NILAI PRESENTASI (40% X TOTAL NILAI)  

 

 

 

 
 
 



 
 

Ketentuan Lomba Poster Ilmiah MedsMotion 2014 

 

I. Tema dan Sub Tema Poster Ilmiah MedsMotion 2014 
Lomba Poster Ilmiah MedsMotion 2014 bertema “Inovation to Decrease The 

Burden of Dermatology Disease”. Adapun sub tema yang dapat dipilih adalah 

sebagai berikut:  

a. Penelitian Terbaru dalam Deteksi Dini, Penegakan Diagnosis, Preventif dan 

Tata Laksana Dermatology Disease untuk menurunkan angka morbiditas dan 

mortalitas. 

b. Pengembangan Sumber Daya Hayati (Herbal) sebagai Terapi (Preventif, 

Kuratif, dan Paliatif) Dermatology Disease. 

c. Kajian Biologi Molekuler dan Imunologi dalam Diagnosis dan Terapi 

(Preventif, Kuratif, Paliatif) Dermatology Disease.  

d. Inovasi terbaru penanganan kegawatdaruratan medis dalam bidang 

Dermatology terkait kesehatan kulit dan genital. 

 

II. Persyaratan Administrasi  

a. Peserta adalah mahasiswa aktif Preklinik Fakultas Ilmu Kesehatan (FK, FKG, 

FKM, Farmasi, Kebidanan, dan Keperawatan) seluruh Indonesia (S1,D3,D4) 

dibuktikan dengan kartu mahasiswa.  

b. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran MedsMotion 2014 melalui website 

www.kastrat.fk.uns.ac.id/medsmotion2014 dan menyertakan kelengkapan 

administrasi meliputi: kartu mahasiswa, bukti pembayaran, lembar orisinalitas 

dan karya. 

c. Peserta bersifat individu atau tim yang beranggotakan maksimal 3 orang. 

Anggota harus berasal dari universitas yang sama. 

d. Dari seluruh karya yang diterima, akan diambil 10 karya terbaik sebagai finalis. 

Para finalis akan diundang untuk mempresentasikan karyanya pada tanggal 

22 November 2014 di Fakultas Kedokteran UNS. Kemudian akan dipilih juara 

I, II, dan III melalui akumulasi dari 60% nilai karya dan 40% nilai presentasi. 

http://www.kastrat.fk.uns.ac.id/medsmotion2014


 
 

e. Para finalis WAJIB mengikuti seluruh rangkaian acara Medsmotion 2014 dari 

tanggal 21-23 November 2014 di Fakultas Kedokteran UNS – Surakarta. Biaya 

pemenang selama berada di Surakarta akan disesuaikan dengan kebutuhan 

dengan konfirmasi lebih lanjut dari panitia.  

 

III. Pendaftaran Karya  

a. Registrasi dilakukan paling lambat dilakukan pada 20 Oktober 2014 dengan 

mengirimkan formulir yang telah diisi dan bukti pembayaran melalui email: 

medsmotionfkuns2014@gmail.com  

b. Setiap peserta dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 100.000,00. Biaya 

pendaftaran dikirimkan ke rekening panitia: 

Bank BTN Cabang UNS a.n AGUSTIN FEBRIANA  

Nomor rekening: 00191-01-61-014106-3 

Pada slip setoran dicantumkan “Untuk Pembayaran Lomba Poster Ilmiah 

Medsmotion FK UNS 2014”. 

c. Peserta yang sudah melakukan registrasi dan pembayaran wajib melakukan 

konfirmasi melalui sms/telpon kepada CP: Bagus (087882826854) maksimal 1 

x 24 jam. Format sms konfirmasi PI_Nama Ketua_Asal_Judul. 

 

IV. Ketentuan Lomba  

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

persyaratan sebagai peserta.  

b. 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).  

c. Karya dibuat dengan menggunakan program grafis di komputer (Corel Draw, 

Photoshop, atau kombinasi aplikasi lain) Tidak diperkenankan terdapat 

tempelan-tempelan kertas/sejenisnya.  

d. Isi dari poster ilmiah dapat berupa tinjauan pustaka (literature review) 

maupun hasil penelitian orisinil penulis yang belum pernah dipublikasikan 

sebelumnya dan/atau  diikutkan dalam jenis kegiatan/lomba serupa. 

mailto:medsmotionfkuns2014@gmail.com


 
 

e. Dari seluruh karya yang masuk akan diambil 10 karya terbaik sebagai finalis 

dan akan diundang untuk mempresentasikan karyanya pada tanggal 22 

November 2014 di Fakultas Kedokteran UNS. 

f. Setiap finalis WAJIB mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MedsMotion 2014 

dari tanggal 21-23 November 2014 di Surakarta. Biaya finalis selama berada di 

Surakarta akan disesuaikan dengan kebutuhan dengan konfirmasi lebih 

lanjut dari panitia.  

g. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak, mengikat dan tidak bisa diganggu-

gugat;  

h. Panitia memiliki hak dan wewenang untuk mempublikasikan karya poster 

ilmiah dengan tetap mencantumkan nama penulisnya;  

i. Naskah harus asli, hasil pemikiran sendiri, bukan terjemahan atau saduran; 

Naskah belum pernah diterbitkan di media apapun, dan tidak sedang/pernah 

diikutkan dalam kegiatan serupa; 

j. Apabila ada bukti pelanggaran point di atas, panitia berhak mendiskualifisi 

peserta. 

 

V. Format Karya Poster 

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

b. 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.  

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. (CorelDraw, 

Adobe Photoshop, ataupun aplikasi desain lainnya).  

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

f. Isi harus sesuai dengan tema dan sub tema. 

g. Poster harus memenuhi kriteria-kriteria berikut:  

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

 Interesting : menarik  



 
 

 Structured : terstruktur  

 Useful : berguna, informatif  

 Accurate : teliti  

 Legitimate : mengikuti persyaratan  

h. Isi poster harus mencakup: 

i. Judul Poster, diikuti di bawahnya nama lengkap penulis (seluruh 

anggota jika berkelompok), asal universitas, tahun penulisan. 

ii. Abstrak yang mencakup keseluruhan isi dari poster ilmiah. 

iii. Latar belakang, berisi alasan pengangkatan masalah, permasalahan yang 

diangkat, penjelasan makna penting dan kemenarikan dari poster yang 

dibuat. 

iv. Tujuan penulisan. 

v. Metode penulisan dari isi poster. 

vi. Telaah pustaka, berisi tentang teori dan materi penulisan yang diambil 

dari telaah pustaka (untuk literature review).  

vii. Hasil penelitian (untuk penelitian orisinal). 

viii. Pembahasan 

ix. Simpulan dan Saran 

x. Daftar Pustaka/Referensi (sistem Vancouver) 

xi. Korespondensi (Memuat Logo Asal Institusi/Universitas, Logo 

Medsmotion 2014, Logo Kastrat de Geneeskunde, serta Mencantumkan 

nama ketua, asal universitas dan alamat universitas) 

 

VI. Penyerahan Karya  

i. Naskah dikirim dalam bentuk print out A3 rangkap 3 dan A2 rangkap 1 

(dibawa pada saat presentasi), jenis kertas AP 150 gr. Dimasukkan dalam 

amplop coklat. Pada pojok kanan atas amplop diberi keterangan “Lomba 

Poster Ilmiah Medsmotion 2014”. 

ii. Di dalam amplop disertakan juga: 

1. CD berisi sotffile karya yang disimpan dalam format asli (.cdr atau .psd) 

dan thumbnail (.jpeg) sesuai ketentuan karya.   



 
 

2. Fotocopy kartu mahasiswa 1 lembar 

3. Curiculum vitae (minimal berisi nama, jurusan, alamat rumah, email dan 

no telp/hp) beserta foto diri 1 lembar 

4. Bukti pembayaran 

5. Lembar orisinalitas karya dan hak publikasi yang sudah ditandatangani di 

atas materai 6.000 1 lembar 

6. Formulir registrasi yang sudah diisi lengkap 1 lembar 

iii. Pengiriman karya yang akan dilombakan selambat-lambatnya tanggal 20 

Oktober 2014 (Cap pos).  

iv. Naskah dikirimkan pada alamat: 

Sekretariat Panitia Medsmotion 2014 

Fakultas Kedokteran – Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) 

Jln. Ir. Sutami No. 36A Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah 

Lobi Ged. A – Kampus FK Kentingan 

v. Peserta diwajibkan melakukan konfirmasi via sms atau telp ke nomor Bagus 

(087882826854) untuk memberitahukan bahwa peserta telah mengirimkan 

karya selambat-lambatnya 24 jam setelah pengiriman. 

  

VII. Penghargaan  

Dari seluruh karya yang masuk, akan diambil 10 karya poster terbaik sebagai 

finalis. Kemudian para finalis akan mempresentasikan karyanya dan nilai 

tertinggi dari hasil akumulasi nilai 60% karya dan 40% presentasi akan terpilih 

menjadi juara I, II, dan III. Hadiah yang akan diperoleh: 

Juara I : Rp 2.500.000 + Piagam penghargaan 

Juara II : Rp 2.000.000 + Piagam penghargaan 

Juara III : Rp 1.500.000  + Piagam penghargaan 

 

 

 

VIII. Jadwal Lomba Poster Ilmiah 

No  Uraian  Waktu  



 
 

1  Pendaftaran Peserta  s.d. 20 Oktober 2014  

2  Pengumpulan Karya Poster Ilmiah (cap pos)  s.d. 20 Oktober 2014  

3  Pengumuman 10 Besar Finalis 15 November 2014  

4 Presentasi Karya Poster Ilmiah 22 November 2014 

5 Pengumuman Juara I, II, III Poster Ilmiah  23 November 2014 

6 Penyerahan Hadiah 23 November 2014 

 

IX. Informasi 
Sekretariat Panitia MedsMotion 2014 

Kastrat de Geneeskunde Fakultas Kedokteran UNS 

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

Website : www.kastrat.fk.uns.ac.id/MedsMotion2014  

Fb  : www.facebook.com/Medsmotion2014 

Twitter : @medsmotion2014 

Email : medsmotionfkuns2014@gmail.com  

Contact Person 

Bagus (087882826854)  Maulida (085211618867) 

 

 

  

http://www.kastrat.fk.uns.ac.id/MedsMotion2014
http://www.facebook.com/Medsmotion2014


 
 

X. Format Penilaian  
KRITERIA PENILAIAN 

FORMAT PENILAIAN KARYA POSTER ILMIAH 

Nomor :  

Nama Ketua Kelompok :  

Nama Universitas/Jurusan : 

No. Kriteria Penilaian Bobot 
Skor 

(1-10) 

Nilai 

(Bobot x Skor) 

1 Orisinalitas karya 20   

2 

Kebermanfaatan : 

 Manfaat untuk kedokteran klinis 

 Manfaat untuk masyarakat 

15   

3 
Kesesuain antara tema, lingkup 

eksplorasi tema dengan konsep desain 
25   

4 

Kualitas penyampaian 

pesan/komunikasi 

 Isi tulisan poster 

 Desain poster 

 Kesesuaian warna dalam poster 

20   

5 
Inovasi serta kualitas artistic penyajian 

visual 
20   

TOTAL NILAI  

BOBOT NILAI POSTER ILMIAH (60% X TOTAL NILAI)  

  

 

  



 
 

FORMAT PENILAIAN PRESENTASI POSTER ILMIAH 

 

Nomor :  

Nama Ketua Kelompok :  

Nama Universitas/Jurusan : 

 

No. Kriteria Penilaian Bobot 
Skor 

(1-10) 

Nilai 

(Bobot x Skor) 

1 Penyajian : 

 Sistematika penyajian dan isi 

 Penggunaan alat bantu 

 Penggunaan bahasa yang baku 

 Cara dan sikap presentasi 

 Ketepatan waktu 

30   

2 Tanya jawab : 

o Kebenaran, ketepatan, kecepatan 

dalam memberikan jawaban 

o Sikap dan cara menjawab pertanyaan 

o Sikap dan usaha dalam 

mempertahankan argumentasi 

pendapat 

50   

3 Kekompakan Tim 

 Pembagian tugas yang merata 

 Pemahaman materi yang merata 

20   

TOTAL NILAI  

BOBOT NILAI PRESENTASI (40% X TOTAL NILAI)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ketentuan Lomba Video Edukasi Publik MedsMotion 2014 

 

I. Tema dan Sub Tema Video Edukasi Publik MedsMotion 2014 

Lomba Video Edukasi Publik MedsMotion 2014 bertema “Inovation to Decrease 

The Burden of Dermatology Disease”. Adapun sub tema yang dapat dipilih 

adalah sebagai berikut:  

a. Penelitian Terbaru dalam Deteksi Dini, Penegakan Diagnosis, Preventif dan 

Tata Laksana Dermatology Disease untuk menurunkan angka morbiditas dan 

mortalitas. 

b. Pengembangan Sumber Daya Hayati (Herbal) sebagai Terapi (Preventif, 

Kuratif, dan Paliatif) Dermatology Disease. 

c. Kajian Biologi Molekuler dan Imunologi dalam Diagnosis dan Terapi 

(Preventif, Kuratif, Paliatif) Dermatology Disease.  

d. Inovasi terbaru penanganan kegawatdaruratan medis dalam bidang 

Dermatology terkait kesehatan kulit dan genital. 

 

II. Persyaratan Administrasi  

a. Peserta adalah mahasiswa aktif Preklinik Fakultas Ilmu Kesehatan (FK, FKG, 

FKM, Farmasi, Kebidanan, dan Keperawatan) seluruh Indonesia (S1,D3,D4) 

dibuktikan dengan kartu mahasiswa.  

b. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran MedsMotion 2014 melalui 

website www.kastrat.fk.uns.ac.id/medsmotion2014 dan menyertakan 

kelengkapan administrasi meliputi: kartu mahasiswa, bukti pembayaran, 

lembar orisinalitas dan karya. 

c. Peserta bersifat individu atau tim yang beranggotakan maksimal 3 orang. 

Anggota harus berasal dari universitas yang sama. 
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III. Pendaftaran Karya 

a. Registrasi dilakukan paling lambat dilakukan pada 20 Oktober 2014 dengan 

mengirimkan formulir yang telah diisi dan bukti pembayaran melalui email: 

medsmotionfkuns2014@gmail.com  

b. Setiap peserta dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 60.000,00. Biaya 

pendaftaran dikirimkan ke rekening panitia: 

Bank BTN Cabang UNS a.n AGUSTIN FEBRIANA  

Nomor rekening: 00191-01-61-014106-3 

Pada slip setoran dicantumkan “Untuk Pembayaran Lomba Video Edukasi 

Publik Medsmotion FK UNS 2014”. 

c. Peserta yang sudah melakukan registrasi dan pembayaran wajib melakukan 

konfirmasi melalui sms/telpon kepada CP: Febi (087835228786) maksimal 1 x 

24 jam. Format sms konfirmasi Video_Nama Ketua_Asal_Judul. 

 

IV. Ketentuan Lomba  

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

persyaratan sebagai peserta.  

b. 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).  

c. Karya dibuat dengan menggunakan aplikasi pembuat video di komputer 

(Corel Video Studio, VideoLAN Movie Creator, Windows Movie Maker atau 

kombinasi aplikasi lain). 

d. Dari seluruh karya yang masuk, akan diambil 3 karya terbaik sebagai juara I, 

II, dan III. Video juga akan diunggah melalui akun Youtube “MedsMotion 

2014” link dapat dilihat di fanspage “Medsmotion 2014” maupun akun 

twitter. Karya yang mendapat like terbanyak akan menjadi juara favorit. Batas 

penilaian like terbanyak dari tanggal 22 Oktober - 13 November 2014. Tidak 

ada presentasi.  

e. Setiap pemenang WAJIB mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MedsMotion 

2014 dari tanggal 21-23 November 2014 di Surakarta. Biaya finalis selama 

mailto:medsmotionfkuns2014@gmail.com


 
 

berada di Surakarta akan disesuaikan dengan kebutuhan dengan konfirmasi 

lebih lanjut dari panitia.  

f. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak, mengikat dan tidak bisa diganggu-

gugat;  

g. Panitia memiliki hak dan wewenang untuk mempublikasikan karya Video 

edukasi publik dengan tetap mencantumkan nama penulisnya;  

h. Ide karya harus asli, hasil pemikiran sendiri, bukan terjemahan atau saduran, 

belum pernah diterbitkan di media apapun, dan tidak sedang/pernah 

diikutkan dalam kegiatan serupa; 

i. Apabila ada bukti pelanggaran point di atas, panitia berhak mendiskualifisi 

peserta. 

 

V. Format Karya Video 

a. Karya berupa film singkat dapat menampilkan adegan drama (orang), 

animasi (kartun), dan ide lain. 

b. Video disimpan dalam format MP4, 3GP, atau FLV dengan ukuran bingkai 

(Frame width x height) minimal 1280 x 768.  

c. Panjang durasi video 5 – 20 menit. Ukuran file maksimal 750 MB. 

d. Audio sampel rate minimal 44 kHz, bit rate minimal 224 kbps. 

e. 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). 

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

g. Isi harus sesuai dengan tema dan sub tema. 

h. Judul Video Publik (Judul Singkat dan Jelas, Nama Penulis Lengkap Ketua 

dan Anggota, Asal Universitas)  

i. Video harus berwarna dan menarik  

j. Sasaran Video merupakan masyarakat umum sehingga isi video harus 

mengandung makna yang jelas, menggunakan kalimat yang efektif dan 

mudah dipahami.  



 
 

k. Video DILARANG mengandung unsur SARA, Pornografi, atau 

gambar/tulisan yang melecehkan/mengintimidasi suatu 

kaum/agama/bangsa tertentu. 

l. Korespondensi (Memuat Logo Asal Institusi/Universitas, Logo Medsmotion 

2014, Logo Kastrat de Geneeskunde, serta mencantumkan nama ketua, asal 

universitas dan alamat universitas) 

 

VI. Penyerahan Karya  

a. Karya disimpan ke dalam CD/DVD rangkap 1 dengan format video 

MP4/3GP/FLV ukuran maksimal 750MB. Dimasukkan dalam amplop coklat. 

Pada pojok kanan atas amplop diberi keterangan “Lomba Video Edukasi 

Publik Medsmotion 2014”. 

b. Di dalam amplop disertakan juga: 

1. Fotocopy kartu mahasiswa 1 lembar 

2. Curiculum vitae (minimal berisi nama, jurusan, alamat rumah, email dan 

no telp/hp) beserta foto diri 1 lembar 

3. Bukti pembayaran 

4. Lembar orisinalitas karya dan hak publikasi yang sudah ditandatangani di 

atas materai Rp 6.000 1 lembar 

5. Formulir registrasi yang sudah diisi lengkap 1 lembar 

c. Pengiriman karya yang akan dilombakan selambat-lambatnya tanggal 20 

Oktober 2014 (Cap pos).  

d. Naskah dikirimkan pada alamat: 

Sekretariat Panitia Medsmotion 2014 

Fakultas Kedokteran – Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) 

Jln. Ir. Sutami No. 36A Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah 

Lobi Ged. A – Kampus FK Kentingan 

e. Peserta diwajibkan melakukan konfirmasi via sms atau telp ke nomor Febi 

(087835228786) untuk memberitahukan bahwa peserta telah mengirimkan 

karya selambat-lambatnya 24 jam setelah pengiriman. 

 



 
 

VII. Penghargaan  

Hadiah yang akan diperoleh: 

Juara I : Rp 1.500.000 + Piagam penghargaan 

Juara II : Rp 1.000.000 + Piagam penghargaan 

Juara III : Rp 750.000  + Piagam penghargaan 

Juara Favorit : Rp 500.000 + Piagam penghargaan 

 

VIII. Jadwal Lomba Karya Tulis Ilmiah Gagasan Tertulis 

No  Uraian  Waktu  

1  Pendaftaran Peserta  s.d. 20 Oktober 2014  

2  Pengumpulan Karya (cap pos)  s.d. 20 Oktober 2014  

3  Penilaian juri dan like video 22 Okt-13 Nov 2014 

4 Pengumuman Juara I, II, III dan favorit 15 November 2014 

5 Penyerahan Hadiah 23 November 2014 

 

IX.  Informasi 
Sekretariat Panitia MedsMotion 2014 

Kastrat de Geneeskunde Fakultas Kedokteran UNS 

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

Website : www.kastrat.fk.uns.ac.id/MedsMotion2014  

Fb    : www.facebook.com/Medsmotion2014 

Twitter : @medsmotion2014 

Email  : medsmotionfkuns2014@gmail.com  

Contact Person 

Febi (087835228786) 
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X.  Format Penilaian  
KRITERIA PENILAIAN 

FORMAT PENILAIAN KARYA VIDEO EDUKASI PUBLIK 

Nomor :  

Nama Ketua Kelompok :  

Nama Universitas/Jurusan : 

No. Kriteria Penilaian Bobot 
Skor 

(1-10) 

Nilai 

(Bobot x Skor) 

1 Segi Teknis  

a. Durasi video tidak melebihi waktu yang 

telah ditetapkan 

b. Kapasitas, format dan kualitas video  

c. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik 

dan benar  

d. Pemilihan diksi yang tepat  

50   

2 Segi Isi  

e. Kesesuaian isi dengan tema  

f. Orisinalitas ide  

g. Kreativitas, keunikan dan kualitas konten 

video  

h. Kejelasan pesan yang disampaikan, 

ekspresif dan informatif  

50   

TOTAL NILAI  

  

 

 
 


