
 

MEKANISME DAN KETENTUAN LOMBA KARYA ILMIAH 

 

TEMA LOMBA KARYA ILMIAH 

Tema Lomba Karya Ilmiah  :  BEBAS (TERKAIT DIALISIS) 

I. KETENTUAN UMUM 

1. Peserta adalah anggota PD  IPDI  JATIM 

2. Jurnal yang dikirim bukan skripsi, tesis ataupun disertasi 

3. Belum pernah dipublikasikan 

4. Hasil karya sendiri (orginal) bukan plagiat 

5. Bila ternyata jurnal yang dikirim adalah hasil plagiat, skripsi, tesis atau 

disertasi maka akan didiskualifikasi dan tidak diperbolehkan mengikuti 

lomba ilmiah PD IPDI JATIM selama 1 tahun. 

6. Peserta boleh mengirimkan lebih dari satu jurnal 

7. Tiap Korwil wajib mengirimkan peserta minimal 1 karya ilmiah 

8. Keputusan juri mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. 

 

II. MEKANISME LOMBA ILMIAH  

Mekanisme lomba dibagi menjadi 4 tahap:  

1. Tahap 1 ( 7 Maret 2018  - 10 Maret 2018) 

Semua jurnal yang masuk diseleksi oleh tim juri tentang kesesuaian 

penulisan jurnal dengan panduan penulisan yang sudah ditetapkan 

2. Tahap 2 ( 11  Maret 2018  – 13 Maret 2018 ) 

Jurnl yang lolos kualifikasi tahap 1 diseleksi oleh juri tentang kesesuaian isi 

dari penelitian dan kaidah penelitian yang ditentukan 

3. Tahap 3 ( 14 Maret 2018 – 16 Maret 2018) 

Jurnalyang lolos tahap 2 akan diseleksi oleh tim juri untuk menentukan 6 

finalis yang berhak masuk tahap 4 

4. Tahap 4 (24-25 Maret 2018) 

Enam finalis harus mempresentasikan hassil penelitiannya didepan semua 

 juri dan audience PITDA 
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III. PENGUMUMAN FINALIS 

Seluruh finalis akan dihubungi panitia paling lambat tanggal 17 Maret 2018 s/d 

jam 00:00 

IV. MEKANISME PENGIRIMAN HASIL KARYA ILMIAH 

1. Karya ilmiah dikirim  dalam bentuk soft copy dan termasuk halaman sampul 

dengan nama penulis serta dikirim ke alamat : sekretariat@ipdijatim.org 

2. Tulisan tidak akan diterima setelah tanggal deadline 

3. Batas akhir pengiriman : 6 Maret 2018  jam 24.00 WIB 

4. Informassi lebih lanjut bisa menghubungi : Diah Lestari (081234533458)  

 

PANDUAN PENULISAN JURNAL ILMIAH 

 

A. Ketentuan umum untuk penulisan manuscript 

1. Naskah ringkas diketik menggunakan tipe Arial, 10 point (pt) dengan spasi line 

spacing 1.5 

2. Ukuran kertas A4 

3. Menggunakan format dua kolom, dan margins: last costum setting (top 2,5 cm; 

left 2,5 cm; bottom 2,5 cm; right 2,5 cm) 

4. Panjang naskah adalah maks 15 halaman, termasuk gambar, grafik atau tabel (jika 

ada) yang menyertainya 

B. Naskah ringkas terdiri dari bagian-bagian berikut ini: 

1. Judul Artikel 

Judul ditulis dengan menggunakan huruf Arial 14 pt, cetak tebal, dengan spasi 1 

dan ditempatkan simetris di tengah. 

2. Nama Penulis 

a. Nama penulis, ditulis di bawah judul. Jarak antara judul dan nama penulis 

diberi satu spasi kosong, dengan ukuran huruf 11 pt 
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b. Nama penulis terdiri dari sebagai penulis pertama dan penulis kedua, dst 

ditulis tanpa Menggunakan gelar dengan huruf 11 pt 

c. Email ditulis dengan ukuran huruf Arial, 10 pt dan dicetak miring  

 

C. Abstrak 

1. Abstrak merupakan ikhtisar yang memuat latar belakang atau permasalahan, 

tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan 

2. Abstrak ditulis dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) 

3. Diantara teks abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tertulis judul artikel 

dalam bahasa Inggris 

4. Kata “Abstrak” dicetak tebal dengan ukuran huruf 10 pt dan diletakkan simetris. 

Jarak antara email dan kata “Abstrak” diberi dua spasi kosong, dengan ukuran 

huruf 10 pt 

5. Teks abstrak bahasa Indonesia ditulis setelah kata “Abstrak” dengan jarak satu 

spasi kosong, dengan ukuran huruf 10 pt 

6. Abstrak bahasa Inggris diletakkan setelah abstrak bahasa Indonesia. Kata 

“Abstract” sebagai penanda abstrak bahasa Inggris dicetak tebal dengan ukuran 

huruf 10 pt dan diletakkan simetris dengan jarak satu spasi kosong ukuran huruf 

10 pt. 

7. Teks abstrak bahasa Inggris ditulis setelah kata “Abstract” dengan jarak dua spasi 

kosong, dengan ukuran huruf 10 pt 

8. Teks abstrak ditulis dalam satu paragraf yang terdiri dari 150 – 200 kata dengan 

menggunakan huruf Arial 10 pt dengan spasi satu 

9. Di bawah teks abstrak dicantumkan kata kunci (keyword) yang terdiri atas 3 

sampai 5 kata dan/atau kelompok kata yang ditulis sesuai urutan abjad. Antara 

kata kunci dipisahkan oleh titik koma (;) 

10. Keyword ditulis dalam bahasa Inggris dengan ukuran huruf 10 pt dan dicetak 

miring (italics). Jarak antara abstrak bahasa Inggris dan keyword adalah satu spasi 

kosong dengan ukuran huruf 10 pt 
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D. Pendahuluan 

1. Isi bagian pendahuluan ditulis ringkas umumnya terdiri atas latar belakang 

masalah, permasalahan dan tujuan penelitian 

2. Pendahuluan ditulis setelah keyword, dengan jarak tiga spasi kosong dan ukuran 

huruf 10 pt 

3. Tulisan “Pendahuluan” menggunakan huruf 10 pt dengan cetak tebal 

4. Ada jarak satu spasi kosong dengan ukuran huruf 10 pt sebelum menulis isi 

pendahuluan 

E. Tinjauan Teori 

1. Isi bagian tinjauan teoritis ditulis ringkas, dan hanya teori yang benar-benar 

digunakan sebagai dasar penelitian 

2. Tinjauan teoritis ditulis setelah pendahuluan, dengan jarak dua spasi kosong dan 

ukuran huruf 10 pt 

3. Tulisan “Tinjauan Teoritis” menggunakan huruf 10 pt dengan cetak tebal 

4. Ada jarak satu spasi kosong dengan ukuran huruf 10 pt sebelum menulis isi 

tinjauan teoritis 

F. Metode Penelitian 

Informasikan secara ringkas mengenai materi dan metode yang digunakan dalam 

penelitian, meliputi subyek/bahan yang diteliti, alat yang digunakan, rancangan 

percobaan atau desain yang digunakan, teknik pengambilan sampel, variabel yang 

akan diukur, teknik pengambilan data, analisis dan model statistik yang digunakan. 

G. Hasil dan Pembahasaan 

Hasil penelitian ditulis ringkas. Hasil penelitian dapat disajikan dengan dukungan 

tabel, grafik atau gambar sesuai kebutuhan, untuk memperjelas penyajian hasil secara 

verbal. Isi bagian pembahasan ditulis ringkas , dikaitkan dengan teori yang digunakan. 

H. Penutup 

Berisikan kesimpulan dan Rekomendasi 

1. Simpulan 

Menyimpulkan secara jelas dan ringkas dari penelitian yang dilakukan dan tidak 

menyebutkan tentang mean, median dan modus.  
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2. Rekomendasi 

Rekomendasi dari penulis untuk penelitian selanjutnya. 

 

I. Kepustakaan 

1. Semua referensi harus yang paling relevan dan sumber terbaru. 

2. Referensi yang ditulis dalam gaya Vancouver. 

3. Ditulis dengan menggunakan huruf Arial 10 pt dengan line spacing 1 

Contoh : 

[1]  Brambilla, M.; , "Income distribution and cause-specific mortality," Eur J 

Public Health, vol.6, no.2, pp.114-126, April 2012. 

[2]  Faloutsos, M.; Karagiannis, T.; Moon, S.; , "Failure of syngeneic bonemarrow 

graft without preconditioning in post-hepatitis marrow aplasia," International 

Journal of Publich Health , vol.24, no.5, pp.4-5, SeptemberOctober 2010. 
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