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Lomba Karya Tulis Mahasiswa Farmasi (LKTMF) PIMFI 2013 

Universitas Tanjungpura 

 

A. Karya Tulis Mahasiswa Farmasi Indonesia 

Lomba Karya Tulis Mahasiswa Farmasi Indonesia (LKTMF) adalah 

salah satu rangkaian acara PIMFI 2013 yang termasuk dalam komafarnas 

(Kompetisi Mahasiswa Farmasi Nasional). 

 

B. Tema Lomba 

Lomba ini bertemakan “Potensi Tanaman Endemik Indonesia sebagai 

Fitofarmaka dalam Pengembangan Kefarmasian Dunia”. 

 

C. Tujuan Lomba 

Lomba ini bertujuan sebagai media peyaluran inovasi dan kreativitas 

mahasiswa farmasi Indonesia untuk meningkatkan potensi tanaman endemik 

yang ada di Indonesia sebagai fitofarmaka dalam pengembangan kefarmasian di 

dunia. 

 

D. Waktu Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan LKTMF ini adalah sebagai berikut: 

No Pelaksanaan Tanggal 

1 Pendaftaran dan pengiriman karya 

tulis LKTMF 

26 Mei - 30 Juni 2013 

2 Seleksi judul dan isi naskah 

LKTMF 

30 Juni 2013 – 20 Juli 2013 

3 Pengumuman 8 besar LKTMF 21 Juli 2013  

4 Presentasi Karya 8 Finalis LKTMF 1 September 2013 

 

E. Persyaratan Peserta 

1. Peserta terdaftar sebagai mahasiswa (S1) farmasi yang aktif di Perguruan 

Tinggi Indonesia dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa 

(KTM) sebanyak 1 lembar per orang. 
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2. Peserta merupakan tim yang terdiri dari 3 orang dengan 1 orang sebagai 

ketua dan yang lainnya sebagai anggota.  

3. Setiap universitas dapat mengirimkan lebih dari satu tim dan dari angkatan 

yang berbeda. 

4. Peserta tidak boleh tergabung dalam lebih dari satu tim. 

5. Peserta wajib membuat surat pernyataan keaslian karya tulis (bukan plagiat) 

yang ditandatangani oleh ketua tim (terlampir). 

6. Peserta yang lolos 8 besar diwajibkan datang untuk mempresentasikan 

karya tulisnya sebagai penentu perolehan juara 1-3 pada PIMFI 2013. 

7. Peserta yang lolos wajib mempersiapkan karya tulis dalam bentuk power 

point yang dikumpulkan dalam bentuk softcopy paling lambat 1 hari 

sebelum presentasi (30 Agustus 2013). 

8. Peserta membayar biaya pendaftaran sebesar  Rp 250.000. 

9. Seluruh biaya akomodasi (penginapan dan trasportasi) ditanggung oleh 

peserta. 

10. Dengan mendaftarkan diri sebagai peserta berarti peserta telah dianggap 

menyetujui semua ketentuan teknis dan persyaratan yang telah ditetapkan 

oleh panitia. 

F. Persyaratan dan Ketentuan Penulisan  

1. Naskah ditulis minimal 15 halaman dan maksimal 25 halaman. maksimal 20 

halaman. Jumlah halaman tidak termasuk cover, halaman pengesahan, 

ringkasan, daftar isi/gambar/tabel, serta lampiran-lampiran.  

2. Karya tulis merupakan gagasan orisinil buatan peserta dan belum pernah 

atau tidak sedang diikutsertakan dalam lomba sejenis.  

3. Bahasa Indonesia yang digunakan harus baku dengan tata bahasa dan ejaan 

sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan (EYD).  

4. Karya Tulis dijilid buku menggunakan kertas Buffalo bewarna hijau ukuran 

A4 tanpa mika, hardcopy. 

5. Format yang tidak sesuai dengan persyaratan penulisan akan 

didiskualifikasi. 

6. Penulisan Huruf 

Naskah diketik pada kertas A4 warna putih dengan 1,5 spasi dan 

menggunakan font “Times New Roman” dengan ukuran 12.  

7. Menggunakan margin 4 cm (kiri) dan 3 cm (kanan, atas, dan bawah).  

8. Penomoran Halaman  
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a. Nomor pada bagian awal mulai dari lembar pengesahan hingga 

ringkasan digunakan Angka Romawi Kecil (i, ii, iii, iv dan seterusnya) 

dan diketik di sebelah kanan bawah.  

b. Bagian inti karya tulis mulai dari Pendahuluan sampai dengan Bagian 

Penutup memakai angka Arab (1, 2, 3 dan seterusnya) dan diketik di 

sebelah kanan bawah.  

c. Nomor halaman ditulis pada bagian kanan bawah dengan jarak 2 cm dari 

atas dan 3 cm dari kanan, serta ukuran dan tipe huruf sama dengan teks.  

9. Spasi antara Judul Bab dengan sub bab 2 spasi (berlaku pada lembar 

pengesahan, lembar pernyataan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar / 

tabel / lampiran serta ringkasan), spasi antara  sub bab dengan sub bab yang 

lain 1 spasi, dan antara paragraf dengan paragraf yang lainnya tidak dispasi. 

10. Paragraf baru harus ditulis menjorok ke dalam sebanyak 6 ketukan (0,5 

inchi dari margin kiri). 

11. Karya tulis belum pernah dilombakan atau diterbitkan sebelumnya. 

12. Sifat dan Isi Tulisan 

Sifat dan isi tulisan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Kreatif dan Objektif 

2. Logis dan Sistematis 

13. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

I. Bagian Awal 

a. Halaman judul (Cover) 

- Contoh halaman judul terlampir di bagian akhir pedoman LKTMF 

ini. 

- Halaman judul (cover) menggunakan kertas Buffalo bewarna hijau 

ukuran A4. 

b. Lembar Pengesahan 

Contoh lembar pengesahan terlampir di bagian akhir pedoman 

LKTMF ini. 

c. Lembar Pernyataan 

Lembar pernyataan keaslian dan belum pernah dikompetisikan dan  

dipublkasikan tanpa materai yang ditanda tangani Wakil dekan 

atau Ketua Jurusan / Departemen / Program Studi Pembimbing 

Kegiatan Mahasiswa (contoh terlampir). 

d. Kata Pengantar 

e. Daftar isi 
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f. Daftar Gambar / Tabel / Daftar Lampiran jika diperlukan (Judul bab). 

g. Ringkasan (Judul Bab) 

Ringkasan karya tulis (bukan abstrak) disusun maksimal 1 halaman 

(1 spasi) yang merupakan inti sari seluruh tulisan meliputi : latar 

belakang, tujuan, landasan teori yang mendukung, metode penulisan, 

pembahasan, dan kesimpulan. Di bagian bawah ringkasan disertakan 

3-5 kata kunci (key word). Lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh 

format halaman judul, lembar pengesahan dan lembar pernyataan. 

 

II. Bagian Inti  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bagian Pendahuluan berisi hal-hal sebagai berikut:  

1.1  Latar belakang. 

1.2  Perumusan masalah. 

1.3  Tujuan dan manfaat. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Pustaka berisi:  

o Uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep - konsep 

yang relevan dengan masalah yang dikaji. 

o Uraian mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan.  

o Kutipan akan lebih baik bila diambil dari sumber pustaka 

primer seperti jurnal penelitian, buletin, buku, maupun 

prosiding seminar. Namun tidak diperbolehkan mengutip dari 

internet. (Sub bab dalam tinjauan pustaka dapat memakai 2.1, 

2.2, 2.3, dan seterusnya).  

 

BAB III METODE PENULISAN  

Metode penulisan menyajikan langkah-langkah / prosedur 

pengumpulan data atau informasi.  

(Sub bab dalam dalam metode penulisan dapat memakai 3.1, 3.2, 

3.3, dan seterusnya). 

 

BAB IV PEMBAHASAN  

Uraian hasil kajian, temuan, ide pengembangan yang sesuai  

dengan rumusan masalah dan tujuan didasarkan pada data atau 

informasi serta tinjauan pustaka.  
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III. Bagian akhir 

BAB V PENUTUP 

Bagian penutup adalah sebagai berikut: 

5.1 Simpulan dan Saran  

5.2 Daftar Pustaka  

5.3 Daftar Riwayat Hidup  

Daftar Riwayat Hidup (biodata atau curriculum vitae) peserta 

minimal mencakup nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, karya-

karya ilmiah yang pernah dibuat, dan penghargaan-penghargaan 

ilmiah yang pernah diraih.  

5.4 Lampiran (jika diperlukan)  

 

14. Penyusunan daftar pustaka 

a. Teladan umum untuk jurnal sebagai panduan yang biasanya mutakhir.  

Nama tahun. Nama pengarang. Tahun terbit. Judul artikel. Nama jurnal: 

nomor volume (nomor terbitan): halaman.  

i) Satu Pengarang  

Koske R.E. 1989. Scutellospora arenicola and Glomus 

trimurales: two new species in the Endogonaceae. Mycologia 

81:927-933.  

ii) Dua Pengarang  

Maginn, J.L. dan D.L Tuttle. 1990. Managing Invesment 

Portofolios: A Dynamic Process. 2nd ed. Gorham and Lamont 

Publisher. Boston.  

iii) Lebih dari Dua Pengarang  

Bloomberg, D.J., S. Lemay, and J.B. Hanna. 2002. Logistics. 

Pearson International. New Jersey.  

iv) Setiap Terbitan Dimulai dengan Halaman Baru  

Eliel, E.L. 1976. Stereochemistry Science LeBel and van’t Hoff: 

bagian Chemistry 49(3):8-13.  

 

b. Organisasi sebagai pengarang.  

Badan Pusat Statistik (BPS). 2002. Statistik Potensi Desa Propinsi 

Banten. BPS. Jakarta.  

 

c. Teladan umum untuk buku. 

Nama Pengarang. Tahun Terbit. Judul Buku. Tempat Terbit: Nama 

Penerbit. 
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i) Buku Terjemahan 

Kalshoven, L.G.E. 1981. Pests of Crops in Indonesia. Laan 

PAvan Der, Penerjemah. Jakarta: Ichtiar Baru – Van Hoeve. 

Terjemahan dari: De Plagen van de  Cultuurgewassen in 

Indonesie. 

ii) Buku dengan Editor 

Gilman, A. G., T. W. Rall dan A. S. Nies., P. Taylor, Editor. 

1990. The Pharmacological Basis of Therapeutics. Pergamon. 

New York. 

 

d. Prosiding  

Nama pengarang. Tahun terbit. Judul artikel. Di dalam: Nama editor. 

Judul publikasi atau nama pertemuan ilmiah atau keduanya; tempat 

pertemuan, tanggal pertemuan. Tempat terbit: nama penerbit. Halaman 

artikel. 

i) Meyer, B. Dan K. Herman. 1985. Formaldehyde Release from 

Pressed Wood Products. Di dalam: Turoski, Editor. 

Formaldehyde: Analyical Chemistry and Toxicology. 

Proceedings of the Symposium at the 187th Meeting on the 

American Chemical Society. St. Louis, 8-13 April 1984. 

Washington: American Chemical Societies. Halaman 101-116.  

 

e.  Skripsi/tesis/desertasi  

Nama pengarang. Tahun terbit. Judul. Tempat institusi: Nama institusi 

yang menganugerahkan gelar. 

  

f. Paten  

Nama penemu paten; lembaga pemegang paten. Tanggal publikasi 

(permintaan) paten [tanggal bulan tahun]. Nama barang atau proses yang 

dipatenkan. Nomor paten.  

 

g.  Surat kabar  

Nama pengarang. Tanggal bulan tahun terbit. Judul. Nama surat kabar; 

Nomor halaman (nomor kolom).  

i) Tulisan/berita dalam surat kabar (dengan nama pengarang) 

Pitunov, B. 13 Desember, 2002. Sekolah Unggulan ataukah 

Sekolah Pengunggulan, Majapahit Pos, hlm. 4 & 11.  

ii) Tulisan/berita dalam surat kabar (tanpa nama pengarang)  

iii) Jawa Pos. 22 April, 1995. Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri, 

Jawa Pos, hlm. 3. 
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G. Peraturan dalam Presentasi 

 

Peraturan dalam presentasi Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Farmasi, 

antara lain: 

1. Para peserta akan diberi waktu 5 menit untuk persiapan. 

2. Soft file diberikan kepada operator. 

3. Peserta akan diberi waktu 15 menit untuk presentasi dan 10 menit untuk sesi 

tanya jawab dengan Juri LKTMF. 

4. Peserta yang melebihi waktu yang telah ditentukan (persiapan, presentasi, 

dan tanya jawab) akan didiskualifikasi kecuali ada toleransi dari juri 

LKTMF karena suatu alasan. 

 

 

 

H. Mekanisme Pendaftaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengunduh Formulir 

pendaftaran di 

website resmi PIMFI 

2013, yaitu 

pimfiuntan2013.word

press.com 

Membayar uang 

pendaftaran sebesar 

Rp 250.000 

ditransfer ke Bank 

BNI dengan no. 

rekening 

0278236778 atas 

nama Neny Luciyani. 

Pembayaran 

maksimal pada 

tanggal 30 Juni 2013. 

Biaya  yang sudah 

dibayarkan tidak 

dapat ditarik kembali 

Batas akhir 

pengiriman berkas 

pada tanggal 30 Juni 

2013 Cap Pos. 

Berlaku juga untuk 

pengiriman via email 

ke alamat 

pimfiuntan2013@yahoo

.co.id 

Fotokopi bukti 

pembayaran dapat 

dilampirkan dalam 

berkas karya tulis 

yang dikirmkan 

melalui via pos 

mailto:pimfiuntan2013@yahoo.co.id
mailto:pimfiuntan2013@yahoo.co.id
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I. Kriteria Penilaian 

 

Kriteria Penilaian Lomba Karya Tulis Mahasiswa Farmasi sebagai 

berikut: 

1. Penilaian terdiri dari 2 aspek (Naskah Karya Tulis dan Presentasi Karya 

Tulis). 

2. Penilaian ini dilaksanakan oleh Juri LKTMF yang telah ditentukan. 

3. Naskah yang sudah diterima akan diseleksi menjadi 8 besar finalis yang 

kemudian dipresentasikan.   

4. Seleksi tahap awal dan seleksi tahap akhir akan dilakukan  oleh dewan juri. 

5. Tim juri akan menetapkan juara I, II, dan III berdasarkan hasil penilaian 

naskah dan presentasi karya tulis . Kriteria penilaian naskah lomba karya 

tulis mencakup aspek: 

 

No. Kriteria Penilaian Persentase 

(%) 

1 Kreativitas dan inovatif 

topik / gagasan  

40 

2 Format penulisan Karya 

Tulis  

15 

3 Data dan sumber informasi 

 

25 

4 Simpulan serta pemberian 

gagasan  

20 

6. Kriteria presentasi lomba karya tulis mencakup : 

No Kriteria Penilaian Persentase (%) 

1 Pemaparan  50 

2 Tanya Jawab  50 

 

 

J.  Pengiriman Berkas  

 Adapun cara pengiriman berkas adalah sebagai berikut: 

a. Karya tulis dikirimkan dalam bentuk hardcopy melalui post dan softcopy  

melalui e-mail dalam bentuk pdf (cover hingga lampiran dijadikan dalam 
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satu file) dengan format nama file: Judul Karya (spasi) Nama Ketua Tim 

(spasi) Asal Universitas. 

b. Hardcopy berjumlah 4 rangkap. Satu rangkap dijilid lengkap sesuai 

dengan sistematika penulisan, sedangkan tiga rangkap lainnya hanya 

terdiri dari bagian ringkasan hingga daftar pustaka. 

c. Melampirkan :  

- Pasfoto berwarna 3x4 @ 1 lembar yang telah ditempel di formulir 

untuk semua peserta dalam kelompok.  

- Fotocopy bukti transfer pembayaran sebanyak 1 lembar. 

- Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa sebanyak 1 lembar setiap peserta. 

d. Berkas karya tulis dan semua lampiran dimasukkan dalam amplop coklat 

bertuliskan “Lomba Karya Tulis Mahasiswa Farmasi PIMFI 2013” 

sebelah kiri atas. 

e. Batas akhir pengumpulan hardcopy (Cap Pos) maupun softcopy  karya 

tulis adalah tanggal 30 Juni 2013 pukul 23.59 WIB. Setelah mengirim 

berkas peserta diwajibkan segera mengkonfirmasi ulang kepada panitia 

dengan cara mengirim sms dengan format ketik LKTMF (spasi) Nama 

Ketua Tim (spasi) Asal Universitas (spasi) No resi pengiriman. Contoh 

LKTMF Junaidi Universitas Tanjungpura 0000000000. 

f. Semua berkas persyaratan dan hardcopy naskah karya tulis dikirimkan ke: 

Sekretariat Bersama HMJ 

Fakultas Kedokteran  

Universitas Tanjungpura 

Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, 78124 Pontianak, Kalimantan Barat 

 

K. Sistem Seleksi 

1. Peserta mengirimkan karya tulis dan akan diseleksi oleh juri LKTMF. 

2. Delapan karya tulis yang lolos akan dipresentasikan di depan juri LKTMF. 

3. Pemenang LKTMF akan diumumkan pada saat ISMAFARSI Award. 

 

 

L. Hadiah Pemenang 

Pemenang akan mendapatkan hadiah sebagai berikut: 

-  Juara 1= Sertifikat + Piala + Uang tunai senilai Rp 3.000.000  

-  Juara 2= Sertifikat + Piala + Uang tunai senilai Rp 2.000.000  

-  Juara 3= Sertifikat + Piala + Uang tunai senilai Rp 1.000.000  
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Catatan : Wajib melakukan konfirmasi via SMS kepada contact person 

setelah melakukan pengiriman melalui email dan  transfer untuk biaya 

pendaftaran. 

CP : Bella 082149870111 dan Kelvin 08565355288 
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M. Ketentuan Tambahan 

 

Lampiran Format Halaman Judul (Cover)  

 

 

LOMBA KARYA TULIS MAHASISWA FARMASI 

JUDUL KARYA TULIS  (Font 12) 

(langsung tuliskan judulnya) 

……………………( Font 12)……………………… 

(2 spasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2 spasi) 

 

Diusulkan oleh: 

  ______________________ (Nama NIM Angkatan) 

_______________________ (Nama NIM Angkatan) 

_______________________ (Nama NIM Angkatan) 

 

(5 spasi) 

 

 

PROGRAM STUDI 

FAKULTAS 

NAMA PERGURUAN TINGGI 

KOTA 

TAHUN 

 

 

 

 

Logo 

Perguruan 

Tinggi 
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Format Halaman Pengesahan  

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

(2 spasi) 

 

1. Judul Karya Tulis : ..................................................................... 

2. Ketua  

a. Nama Lengkap    : ………………………………  

b. NIM      : ………………………………  

c. Jurusan/Fakultas   : ………………………………  

d. Perguruan Tinggi   : ………………………………  

e. No. Telp/HP    : ………………………………  

3. Nama Anggota/Angkatan :…………………………………………….  

4. Dosen Pembimbing :  

a. Nama Lengkap : …………………………………………….. 

b. NIP    : ……………………………………………..  

c. No. Telp/HP   : …………………………………………….. 

(2 spasi) 

………….., ……………2013  

   (2 spasi) 

 

Dosen Pembimbing    Ketua Tim        

Fakultas,……………… 

 

 

  

 

(                              )                               (    )  

NIP.                NIM. 

Mengetahui, 

     Dekan, 

 

(5 spasi) 

 

(   ) 

       NIP. 
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Format Surat Pernyataan 

 

SURAT PERNYATAAN 

(2 spasi) 

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul: 

………………………………………………………………………………………… 

adalah benar hasil karya kami, atas nama: 

 Nama Ketua Tim (spasi) NIM (spasi) Universitas Fakultas 

Anggota (spasi) NIM (spasi) Universitas Fakultas                                

Dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun pada lomba / kegiatan ilmiah 

lainnya. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang 

diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam 

daftar pustaka di bagian karya tulis ilmiah ini. Kesediaan menerima sanksi, jika di 

kemudian hari ditemukan plagiat atau sudah pernah / sedang diajukan pada kompetisi 

ilmiah lainnya. 

………….., ……………2013  

(2 spasi) 

           Mengetahui, 

            Ketua Tim 

      Fakultas,……… 

 

 

(5 spasi) 

 

 

     (    ) 

     NIM. 

 

 


