
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KETENTUAN LOMBA LITERATURE REVIEW 

INTERMEDISCO 2017 

 

1. Ketentuan Umum 

I. Tema dan Subtema 

a. Tema  :  “Holistic Approach of Dermatovenereology in Tropical Country” 

b. Subtema  : 

 Perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir terkait upaya deteksi 

dini, diagnosis, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagai 

komponen tatalaksana penyakit yang berkaitan dengan sistem 

dermatovenerologi. 

 Penerapan ilmu biologi molekuler dan genetika dalam aplikasi ilmu 

kedokteran pada penyakit yang berkaitan dengan sistem 

dermatovenerologi. 

 Pengembangan sumber daya hayati (herbal) dalam penatalaksanaan 

penyakit yang berkaitan dengan Dermatovenerologi. 

 Inovasi strategis institusi kesehatan sebagai upaya menurunkan angka 

morbiditas dan mortalitas akibat penyakit yang berkaitan dengan sistem 

dermatovenerologi. 

 Inovasi sistem dan penatalaksanaan kegawatdaruratan pada penyakit 

yang berkaitan dengan sistem dermatovenerologi. 

  

II. Ketentuan Peserta 

a. Peserta lomba literature review adalah mahasiswa aktif preklinik program 

studi ilmu kesehatan (kedokteran, kedokteran gigi, kesehatan masyarakat, 

farmasi, kesehatan, kebidanan, gizi, rekam medik, analis medis dan 

keperawatan) seluruh Indonesia (S1,D3,D4) dibuktikan dengan kartu tanda 

mahasiswa.   

b. Peserta mengikuti lomba literature review secara berkelompok dengan 

jumlah anggota maksimal 3 orang dan berasal dari universitas yang sama. 



 

 

 

c. Peserta hanya diperbolehkan untuk mengirimkan satu karya pada cabang 

lomba literature review dan diperbolehkan mengirimkan karya di 

cabang lomba lain maksimal satu karya di setiap cabang lomba. 

d. Setiap peserta hanya boleh menjadi ketua kelompok di satu cabang lomba. 

e. Setiap karya peserta dianjurkan mendapat bimbingan oleh minimal satu 

orang dosen pembimbing. Setiap dosen pembimbing diperkenankan 

menjadi pembimbing lebih dari satu kelompok peserta Intermedisco 2017. 

f. Peserta diwajibkan mengisi formulir pendaftaran yang diunduh di   

http://www.smart.kmfkuii.org 

g. Peserta diwajibkan mengisi lembar orisinalitas karya yang menjamin 

literature review yang diikutsertakan dalam lomba ini adalah orisinal dan 

belum pernah diikutkan dalam lomba lain. 

h. Peserta yang lolos tahap penjurian (finalis) akan diundang ke Fakultas 

Kedokteran Universitas Islam Indonesia untuk mempresentasikan 

karyanya dalam bentuk oral presentation. 

i. Setiap peserta wajib menaati peraturan yang ditetapkan oleh panitia selama 

mengikuti lomba intermedisco 2017.  

III. Ketentuan   Karya 

a. Literature review yang diikutsertakan dalam perlombaan ini merupakan hasil 

tinjauan pustaka dan bukan hasil penelitian. 

b. Literature review yang dilombakan merupakan karya orisinal yang belum 

pernah dipublikasikan di media manapun dan belum pernah diikutsertakan 

dalam perlombaan lain serta tidak menggunakan elemen yang melanggar 

hak cipta. 

c. Literature review dibuat sesuai dengan tema dan subtema yang telah 

ditentukan. 

d. Literature review dibuat sesuai dengan manuscript  yang dapat diunduh di  

http://www.smart.kmfkuii.org 

2. Mekanisme Registrasi Peserta 

I. Pendaftaran   Peserta 

a. Peserta melakukan registrasi dilakukan dengan mengunduh dan mengisi formulir 

pendaftaran di   http://www.smart.kmfkuii.org 

http://www.smart.kmfkuii.org/


 

 

 

b. Peserta  membayar  biaya  pendaftaran  sebesar:  

Rp 130.000,00 (gelombang I) 

Rp 150.000,00 (gelombang II) 

*(biaya sudah termasuk print karya) ke 

rekening panitia Intermedisco 2017: 

Bank BNI 

      Nomor Rekening 0521565968  

a.n. Andrias Atmaja Putri 

c. Setelah mengisi formulir pendaftaran dan telah membayar biaya pendaftaran, 

formulir pendaftaran (dalam format pdf) dan scan bukti pembayaran dikirim 

melalui email ke intermedisco2017@gmail.com dengan subjek: Registrasi 

Peserta Literature Review_Nama Ketua Kelompok_ Asal Universitas. 

d. Jika sudah mengirimkan formulir dan scan bukti pembayaran, segera 

konfirmasi via SMS ke nomor 085869422552/Id line: inayatuledsaa dengan 

format SMS: Literature Review_Nama Ketua Kelompok_Asal 

Universitas_Sudah Daftar. 

Contoh: Literature Review_Inayatul Edsa_Universitas Islam Indonesia_Sudah 

Daftar. Konfirmasi dilakukan maksimal 24 jam setelah pengiriman. 

3. Ketentuan   Khusus 

I. Sistematika  Penulisan  Karya 

a. Naskah diketik pada kertas A4, spasi single, font type Arial, ukuran 11pt 

(terkecuali judul, diketik dengan font 14pt). 

b. Batas  Pengetikan  

  Batas  Atas : 3 cm  

  Batas  Bawah : 3 cm  

  Batas Kiri : 4 cm 

           Batas  Kanan : 3 cm 

c. Naskah ditulis dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, oleh karena 

itu kata asing yang belum diubah ke dalam Bahasa Indonesia ditulis dengan 

huruf miring. 

mailto:intermedisco2017@gmail.com


 

 

 

d. Naskah terdiri atas 5-10 halaman (tidak termasuk judul dan referensi). 

e. Penomoran halaman dilakukan pada pojok kanan bawah setiap 

halaman dimulai setelah halaman judul. 

f. Tidak mencantumkan nama maupun logo perguruan tinggi. 

g. Naskah  disimpan  dalam  format  pdf dengan  nama  file: Literature 

Review_Nama Ketua Kelompok_Asal Universitas. 

h. Daftar pustaka disusun sesuai dengan sistem Vancouver. 

II. Format Karya 

a. Naskah harus terdiri dari : 

, Judul 

, Baris Kredit, terdiri dari nama penulis lengkap 

, Abstrak (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) 

, Pendahuluan 

, Metode 

, Hasil dan Pembahasan 

, Simpulan 

, Ucaan Terima Kasih (jika ada) 

, Daftar                Pustaka 

b. Keterangan kerangka penulisan: 

 Judul: 

 Singkat dan tepat; menggambarkan keseluruhan isi 

naskah tersebut. 

 Khas bagi naskah tersebut dan akurat. 

 Memperlihatkan fakta aktual dari isi naskah. 

 Kredit: 

 Antara judul dan baris kredit dipisahkan satu spasi. 

 Nama penulis dan anggota ditulis lengkap, tidak dengan menulis 

dkk, et al. atau cs. Nama penulis harus tanpa gelar akademis, 

indikasi jabatan, maupun kepangkatan. 



 

 

 

 Nama penulis utama di depan. Pembimbing dicantumkan di 

urutan paling terakhir. Penulis lain dicantumkan di tengah. 

 Abstrak 

 Abstrak  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia  dan  bahasa 

Inggris, tidak lebih dari 250 kata. 

 Mencakup  latar  belakang,  tujuan,  metode,  hasil  dan 

pembahasan, serta simpulan. Ditulis dalam satu paragraf 

abstrak,  bukan  ringkasan  yang  terdiri  atas  beberapa 

paragraf. 

 Kata kunci atau keyword: 

o Kata pokok yang mewakili masalah atau 

ide/konsep dasar yang dibahas. 

o Diletakkan setelah abstrak. 

o Terdiri dari maksimal 5 kata kunci, disusun secara 

alfabetis. 

 Pendahuluan 

Bagian pendahuluan mencakup: 

 Latar belakang penulisan literature review 

 Tujuan penulisan 

 Penjelasan mengenai penelitian terkait yang lebih dulu 

dipublikasikan 

 Metode terdahulu yang telah digunakan 

 Gagasan  kreatif  yang  diajukan 

 Metode 

 Merupakan uraian ringkas dan jelas mengenai cara melakukan 

penulisan. Metode harus mengandung jenis sumber yang 

digunakan, strategi pencarian, kata kunci yang digunakan, 

kriteria inklusi dan eksklusi, dan jumlah penelitian yang 

digunakan dalam literature review yang ditulis. 

 

 



 

 

 

 Hasil dan Pembahasan 

 Merupakan data kualitatif dan atau kuantitatif yang berasal dari 

pengamatan atau eksperimen ilmiah. Hasil dapat disajikan dalam 

bentuk uraian kalimat, tabel, gambar, atau diagram. 

 Jumlah tabel dalam naskah literature review maksimal 5 tabel. 

 Jumlah gambar dalam naskah literature review maksimal 5 

gambar. 

 Tabel dan gambar yang ada sebaiknya dibuat padat, ringkas, 

dan jelas. 

 Setiap tabel, grafik, dan gambar yang disertakan harus diketik 

2 spasi. 

 Judul tabel diletakkan di  atas tabel sedangkan judul gambar 

diletakkan di bawah gambar. 

 Penulisan urutan tabel dan gambar dipertebal dengan mengikuti 

ketentuan penomoran angka Arab (1,2,3,dst). 

 Judul tabel dan gambar ditulis dengan menggunakan font Arial 

10 pt, huruf kapital di setiap awal kata pada judul, tidak dipertebal, 

dan ditulis di bagian tengah tabel atau gambar. 

 Tabel dan gambar harus dilengkapi dengan interpretasi atau 

narasi. 

 Analisis hasil berdasarkan prinsip-prinsip medis saat ini. 

Menerangkan makna beberapa penelitian yang sudah ada dalam 

menjawab permasalahan. 

 Simpulan 

 Simpulan sesuai dengan tujuan khusus, disertai dengan saran 

yang aplikatif, dituliskan dalam  bentuk esai dan tidak 

mengandung data angka hasil penelitian. 

 Simpulan terdiri dari maksimal tiga paragraf yang 

merangkum inti hasil tinjauan dan keterbatasan tinjauan 

pustaka, serta kemungkinan pengembangan penelitian yang 

bisa dilakukan. 

 



 

 

 

 Daftar       Pustaka 

 Sumber pustaka yang digunakan harus aktual (pustaka ditulis 

dalam 10 tahun terakhir). 

 Daftar pustaka disusun sistem Vancouver, diberi nomor 

pustaka sesuai dengan urutan pemunculan dalam keseluruhan 

teks, bukan menurut abjad. 

 Penulisan sitasi yang berasal dari dua sumber atau lebih yang 

berbeda, penomoran sitasi dipisahkan oleh tanda koma. 

Nomor sitasi ditulis superskrip dan ditulis dalam kurung siku 

[…]. 

III. Mekanisme  Pengumpulan  Karya 

a. Karya literature review dikirim via email ke intermedisco2017@gmail.com 

dengan subjek: Literature Review_Nama Ketua Kelompok_Asal 

Universitas. 

b. Berkas yang harus dikirimkan meliputi: 

• Karya literature review dalam bentuk pdf 

• Curriculum  Vitae  dalam  bentuk  doc/docx  (format  CV  dapat 

diunduh di  http://www.smart.kmfkuii.org 

• 1 lembar scan kartu mahasiswa dalam bentuk JPEG 

• 1 lembar surat orisinalitas dalam bentuk JPEG/pdf (format lembar 

orisinalitas dapat diunduh di  http://www.smart.kmfkuii.org) 

• Foto 3x4 berwarna dengan format .JPG/.JPEG 

c. Berkas dikirim dalam bentuk file zip (nama file zip: Litrev_Nama Ketua 

Kelompok_Asal Universitas) dengan batas waktu pengiriman berkas: 

• Tanggal 30 April 2017 pukul 23.59 WIB (gelombang I) 

• Tanggal 30 Mei 2017 pukul 23.59 WIB (gelombang II) 

d. Jika sudah mengirimkan berkas, lakukan konfirmasi via SMS  ke nomor 

085869422552/Id line: inayatuledsaa dengan format: Literature 

Review_Nama Ketua Kelompok_Asal Universitas_Sudah Kirim. 

*Contoh: Literature Review_Inayatul Edsa_Universitas Islam Indonesia_Sudah 

Kirim 

mailto:intermedisco2017@gmail.com
http://www.smart.kmfkuii.org/
http://www.smart.kmfkuii.org/


 

 

 

Konfirmasi dilakukan paling lambat 24 jam setelah pengiriman. 

e. Panitia hanya menerima pengiriman berkas 1x, tidak diperkenankan untuk 

melakukan pengiriman berkas ulang dikarenakan adanya revisi karya yang 

telah dikirimkan. 

4. Orisinalitas 

Literature review yang dilombakan merupakan karya orisinal yang belum pernah 

dipublikasikan di media manapun dan belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan 

lain serta tidak menggunakan elemen yang melanggar hak cipta. 

5. Hak Publikasi 

Panitia berhak mempublikasikan setiap karya literature review yang terdaftar dengan 

tetap mencantumkan nama penulisnya. 

6. Proses Perlombaan 

a. Seluruh karya yang masuk ke email panitia Intermedisco 2017 akan melalui 

proses penjurian untuk menentukan 10 karya terbaik yang akan diundang pada 

final Intermedisco 2017. 

b. Sepuluh karya terbaik akan dipilih menjadi finalis  dan akan 

mempresentasikan karyanya pada acara final Intermedisco 2017 di Sleman, 

Yogyakarta. 

c. Penentuan juara dilakukan dengan berdasarkan 6 0 % dari nilai presentasi 

dan 40% melalui  proses  penilaian  karya. 

d. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

7. Pengumuman Finalis 

Setelah dilakukan penyeleksian karya, akan dipilih 10 karya dengan nilai tertinggi untuk 

dipresentasikan pada final literature review Intermedisco 2017. Pengumuman 10 besar 

finalis akan dipublikasikan pada akun resmi Intermedisco 2017 (website dan akun line 

official Intermedsico 2017) pada tanggal 15 Juni 2017.   

8. Penghargaan 

Pemenang lomba literature review Intermedisco 2017 akan mendapatkan: 

a. Juara 1 : Piala + Piagam Penghargaan + Uang Tunai Rp  2.500.000,00 

b. Juara 2 : Piala + Piagam Penghargaan + Uang Tunai Rp 2.000.000,00 

c. Juara 3 : Piala + Piagam Penghargaan + Uang Tunai Rp 1.500.000,00 



 

 

  

9. Timeline Perlombaan 

Berikut ini adalah timeline lomba  literature review Intermedisco 2017: 

 

No. Uraian Waktu 

1. Pendaftaran dan pengumpulan karya 

gelombang I 
24 maret – 30 April 2017 

2. Pendaftaran dan pengumpulan karya 

gelombang II 

1 Mei – 30 Mei 2017 

3. 
Penjurian karya 

31 Mei – 14 Juni 2017 

4. Pengumuman finalis 15 Juni 2017 

5. Presentasi final 10 besar 21 Juli 2017 

6. Pengumuman pemenang dan pemberian 

penghargaan 
22 Juli 2017 

 

10. Info Lebih Lanjut 

Kantor COSTA Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang km 14,5 

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Website :   h t t p : / / w w w . s m a r t . k m f k u i i . o r g  

Twitter : @intermediscouii 

Instagram : @intermediscofkuii 

Line : @cxd8024t 

Contact   person : 0 8 5 8 0 1 6 5 2 4 7 7 / id  l i n e :  b r a i n o v i  

  

http://www.smart.kmfkuii.org/


 

 

  

11. Form Penilaian Karya 

 

Format Penilaian Literature Review Intermedisco 2017  

 

I. Format Penilaian Seleksi Karya 

Judul 

Nama  Ketua  Kelompok : 

 

 

No. Kriteria Penilaian Skor (1-10) Bobot 
Nilai Akhir 

(Skor x Bobot) 

1. Format Penulisan 

Sistematika penulisan, tata letak, 

kerapihan ketik, jumlah halaman, 

dan daftar pustaka 

  
10 

 

2. Ide / Gagasan 

Orisinalitas karya, kesesuaian dengan 

tema, ketajaman analisis permasalahan 

  
 

25 

 

3. Manfaat Penulisan  5  

4. Aspek Kebahasaan 

Ketepatan & kejelasan penggunaan 

dan sistematika bahasa dalam 

menyampaikan gagasan, ungkapan 

bahasa baku yang baik dan benar 

  

 
10 

 

5. Landasan Teori 

Akurat, relevan, dan baru (dalam 10 

tahun terakhir) 

  
20 

 

6. Hasil dan Diskusi  25  

7. Simpulan dan Saran  5  

TOTAL NILAI (MAKSIMAL 1000)  

 



 

 

  

II. Format  Penilaian  Babak  Final  (Presentasi) 

Judul : 

Nama  Ketua  Kelompok : 

 

No. Kriteria Penilaian Skor (1-10) Bobot 
Nilai Akhir 

(Skor x Bobot) 

1. Teknik Pemaparan 

 Penggunaan bahasa yang 

baku 

 Cara dan sikap presentasi 

 Ketepatan waktu 

  

 
30 

 

2. Transfer Gagasan 

 Sistematika penyajian dan 

kesesuaian isi 

 Kontribusi bagi 

perkembangan ilmu dan 

pengetahuan 

  

 

 

30 

 

3. Tanya Jawab 

 Ketepatan menjawab 

 Cara menjawab pertanyaan 

 Cara mempertahankan 

argumentasi dan pendapat 

  

 
40 

 

TOTAL NILAI (MAKSIMAL 1000)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

KETENTUAN LOMBA ESAI ILMIAH 

              INTERMEDISCO 2017 

 

1. Ketentuan Umum 

I. Tema dan Subtema 

a. Tema  :  “Holistic Approach of Dermatovenereology in Tropical Country” 

b. Subtema  : 

 Perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir terkait upaya deteksi dini, 

diagnosis, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagai komponen 

tatalaksana penyakit yang berkaitan dengan sistem dermatovenerologi. 

 Penerapan ilmu biologi molekuler dan genetika dalam aplikasi ilmu 

kedokteran pada penyakit yang berkaitan dengan sistem 

dermatovenerologi. 

 Pengembangan sumber daya hayati (herbal) dalam penatalaksanaan 

penyakit yang berkaitan dengan sistem dermatovenerologi. 

 Inovasi strategis institusi kesehatan sebagai upaya menurunkan angka 

morbiditas dan mortalitas akibat penyakit yang berkaitan dengan sistem 

dermatovenerologi. 

 Inovasi sistem dan penatalaksanaan kegawatdaruratan pada penyakit 

yang  berkaitan  dengan  sistem dermatovenerologi. 

 

II. Ketentuan Peserta 

a. Peserta lomba esai ilmiah adalah mahasiswa aktif preklinik program studi 

ilmu kesehatan (kedokteran, kedokteran gigi, kesehatan masyarakat, farmasi, 

kesehatan, kebidanan, gizi, rekam medik, analis medis dan keperawatan) 

seluruh Indonesia (S1,D3,D4) dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa.   

b. Peserta mengikuti lomba esai ilmiah secara individu. 

c. Peserta hanya diperbolehkan untuk mengirimkan satu karya pada cabang 

lomba esai ilmiah dan diperbolehkan mengirimkan karya di cabang lomba 

lain maksimal satu karya di setiap cabang lomba. 



 

 

  

d. Peserta diwajibkan mengisi formulir pendaftaran yang diunduh di   

http://www.smart.kmfkuii.org. 

e. Peserta diwajibkan mengisi lembar orisinalitas karya yang menjamin esai 

ilmiah yang diikutsertakan dalam lomba ini adalah orisinal dan belum pernah 

diikutkan dalam lomba lain. 

f. Setiap peserta wajib menaati peraturan yang ditetapkan oleh panitia selama 

mengikuti lomba esai ilmiah Intermedisco 2017 . 

 

III. Ketentuan  Karya 

a. Esai ilmiah yang dilombakan merupakan karya orisinal yang belum pernah 

dipublikasikan di media manapun dan belum pernah diikutsertakan dalam 

perlombaan lain serta tidak menggunakan elemen yang melanggar hak cipta. 

b. Esai ilmiah merupakan hasil tinjauan pustaka dan bukan hasil penelitian. 

c. Esai tergolong jenis ilmiah yang bersifat asli (bukan jiplakan) sesuai dengan 

subtema yang dipilih, ekspresif, dan menggambarkan isi dari esai ilmiah 

tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

d. Esai ilmiah dibuat sesuai dengan tema  dan subtema yang  telah ditentukan. 

e. Esai ilmiah dibuat sesuai dengan sistematika dan format karya yang telah 

ditetapkan panitia Intermedisco 2017. 

2. Mekanisme Registrasi Peserta 

I. Pendaftaran Peserta 

a. Peserta mengunduh formulir pendaftaran di  

http://www.smart.kmfkuii.org 

b. Peserta  membayar  biaya  pendaftaran  sebesar:                  

Rp 100.000,00 (gelombang I) 

Rp 120.000,00 (gelombang II) 

*(biaya sudah termasuk print karya)  

ke rekening Intermedisco 2017: 

Bank BNI 

No. Rek 0521565968  

a.n. Andrias Atmaja Putri  



 

 

  

c. Setelah mengisi formulir pendaftaran (dalam format pdf) dan telah 

membayar biaya pendaftaran, formulir pendaftaran dan scan bukti 

pembayaran dikirim melalui email ke intermedisco2017@gmail.com dengan 

subjek: Registrasi Peserta Esai Ilmiah_Nama Peserta_Asal Universitas. 

d. Jika sudah mengirimkan formulir dan scan bukti pembayaran, segera 

konfirmasi via SMS ke nomor 085869422552/Id line: inayatuledsaa 

dengan format SMS: Esai Ilmiah_Nama Peserta_Asal Universitas_Sudah 

Daftar. 

Contoh: Esai Ilmiah_Inayatul Edsa_Universitas Islam Indonesia_Sudah 

Daftar 

Konfirmasi dilakukan maksimal 24 jam setelah pengiriman. 

 

3. Ketentuan Khusus 

I. Sistematika Penulisan Karya 

a. Naskah esai diketik sebanyak 1500-5000 kata (tidak termasuk halaman judul 

dan daftar pustaka) dengan 1,5 spasi pada kertas ukuran A4 (21cm x 29,7 

cm) dengan font Times New Roman ukuran 12pt. 

b. Naskah ditulis dengan Bahasa Indonesia, oleh karena itu kata asing yang 

belum diubah ke dalam Bahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. 

c. Penomoran halaman dilakukan pada pojok kanan bawah setiap 

halaman dimulai setelah halaman judul. 

d. Jumlah  gambar,  tabel,  dan  grafik  keseluruhan  maksimal  empat dengan 

ukuran tiap gambar, tabel, dan grafik maksimal 8 cm x 6 cm. 

e. Setiap  gambar,  tabel,  dan  grafik  diberi  keterangan  di  bawah 

gambar/tabel/grafik tersebut dan diberi sitasi. 

 

f. Batas  Pengetikan Batas  

Atas : 3 cm 

Batas  Bawah : 3 cm 

Batas Kiri : 4 cm 

Batas  Kanan : 3 cm 

 



 

 

  

g. Tidak mencantumkan nama maupun logo perguruan tinggi. 

h. Naskah disimpan dalam format pdf dengan nama file: Esai 

Ilmiah_Nama Peserta_Asal Universitas. 

i. Format cover (terlampir) di halaman berikutnya. 

j. Daftar pustaka disusun sesuai dengan sistem Vancouver. 

II. Format  Karya 

Karya esai ilmiah disusun dengan format: 

- Halaman Judul 

- Isi Esai Ilmiah 

- Daftar          Pustaka 

III. Mekanisme  Pengumpulan  Karya 

a. Karya esai ilmiah dikirim via email ke intermedisco2017@gmail.com dengan 

subjek: Esai Ilmiah_Nama Peserta_Asal Universitas. 

b. Berkas yang harus dikirimkan meliputi: 

• Karya esai ilmiah dalam bentuk pdf 

• Curriculum  Vitae  dalam  bentuk  doc/docx  (format  CV  dapat 

diunduh di http://www.smart.kmfkuii.org 

• 1 lembar scan kartu mahasiswa dalam bentuk JPEG 

• 1 lembar surat orisinalitas dalam bentuk JPEG/pdf (format lembar 

orisinalitas dapat diunduh di  http://www.smart.kmfkuii.org) 

• Foto 3x4 berwarna dengan format .JPG/.JPEG 

c. Berkas dikirim dalam bentuk file zip (nama file zip: Esai Ilmiah_Nama 

Peserta_Asal Universitas) dengan batas waktu pengiriman berkas: 

• Tanggal 30 April 2016 pukul 23.59 WIB (gelombang I) 

• Tanggal 30 Mei 2016 pukul 23.59 WIB (gelombang II) 

d. Jika sudah mengirimkan berkas, lakukan konfirmasi via SMS  ke nomor 

0 8 5 8 6 9 4 2 2 5 5 2 I d / l i n e : i n a y a t u l e d s a a  dengan format: Esai 

Ilmiah_Nama Peserta_Asal Universitas_Sudah Kirim. 

http://www.smart.kmfkuii.org/


 

 

  

*Contoh: Esai Ilmiah_Inayatul Edsa_Universitas Islam Indonesia_Sudah 

Kirim 

Konfirmasi dilakukan paling lambat 24 jam setelah pengiriman. 

 

e. Panitia hanya menerima pengiriman berkas 1x, tidak diperkenankan untuk 

melakukan pengiriman berkas ulang dikarenakan adanya revisi karya yang 

telah dikirimkan. 

4. Orisinalitas 

Esai ilmiah yang dilombakan merupakan karya orisinal yang belum pernah 

dipublikasikan di media manapun dan belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan lain 

serta tidak menggunakan elemen yang melanggar hak cipta. 

5. Hak Publikasi 

Panitia berhak mempublikasikan setiap karya esai ilmiah yang terdaftar dengan tetap 

mencantumkan nama penulisnya. 

6. Proses Perlombaan 

a. Seluruh karya yang masuk ke email panitia esai ilmiah Intermedisco 2017 akan 

melalui proses penjurian untuk menentukan 10 karya terbaik yang akan diundang 

pada final Intermedisco 2017. 

b. Sepuluh karya  terbaik  akan  dipilih menjadi finalis dan  akan 

mempresentasikan karyanya pada acara final Intermedisco 2017 di Sleman, 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

c. Penentuan juara dilakukan dengan berdasarkan 60% dari presentasi dan 40% 

dari proses  penilaian  karya. 

d. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

7. Pengumuman Finalis 

Setelah dilakukan penyeleksian karya, akan dipilih 10 karya dengan nilai tertinggi untuk 

dipresentasikan dalam final esai ilmiah Intermedisco 2017. Pengumuman 10 besar finalis 

akan dipublikasikan pada akun resmi Intermedisco 2017 (website dan akun line official 

Intermedisco) pada tanggal 15 Juni 2017. 

 

 



 

 

  

8. Penghargaan 

Pemenang lomba esai ilmiah Intermedisco 2017 akan mendapatkan : 

a. Juara 1 : Piala + Piagam Penghargaan + Uang Tunai Rp 1.500.000,00 

b. Juara 2 : Piala + Piagam Penghargaan + Uang Tunai Rp 1.250.000,00 

c. Juara 3 : Piala + Piagam Penghargaan + Uang Tunai Rp 1.000.000,00 

9. Timeline Perlombaan 

Berikut ini adalah timeline lomba esai ilmiah Intermedisco 2017: 

 

No. Uraian Waktu 

1. 
Pendaftaran dan pengumpulan karya 

gelombang I 
24 maret – 30 April 2017 

2. 
Pendaftaran dan pengumpulan karya 

gelombang II 

1 Mei – 30 Mei 2017 

3. 
Penjurian karya 31 Mei – 14 Juni 2017 

4. Pengumuman finalis 15 Juni 2017 

5. Presentasi final 10 besar 21 Juli 2017 

6. 
Pengumuman pemenang dan pemberian 

penghargaan 
22 Juli 2017 

 

10. Info Lebih Lanjut 

Kantor COSTA Fakultas Kedokteran Universitas Islam Idonesia jalan kaliurang km 14,5 

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Website :  http://www.smart.kmfkuii.org  

Twitter : @intermediscouii 

Instagram : @intermediscofkuii 

Line : @cxd8024t 

Contact   Person : 085365046829 / id line : rafikprabowo 

 

 

 

 

http://www.smart.kmfkuii.org/


 

 

  

11. Form Penilaian Karya 

 

Format Penilaian Esai Ilmiah Intermedisco 2017 

 

I. Format Penilaian Seleksi Karya 

Judul : 

Nama  Peserta : 

 

 

No. 

 

Kriteria Penilaian 

 

Skor (1-10) 

 

Bobot 
Nilai Akhir 

(Skor x Bobot) 

1. Format Penulisan 

 

 Tata letak, jenis 

tulisan, ukuran 

kertas, kerapian 

ketik, jumlah 

halaman 

 

 Penggunaan 

bahasa Indonesia 

yang  baku, 

kejelasan 

penulisan, 

sistematika dan 

penulisan daftar 

pustaka  

  

 

 

 

 

 

 
5 

 



 

 

  

2. Kreativitas 

 

 Struktur gagasan 

(gagasan didukung 

oleh argumentasi 

ilmiah yang ditulis 

secara runtut) 

 

 Pemikiran kritis 

(mengamati, 

menganalisis, dan 

menunjukkan 

koherensi antar 

kalimat dan 

antarparagraf 

dalam penulisan) 

 

 Orisinalitas (Ide 

inovatif, kreatif, 

dan menarik) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 

 

 

3. Manfaat 

 

 Manfaat tulisan 

baik bagi 

masyarakat, 

lembaga 

kesehatan, 

maupun bagi 

penelitian 

  

 

 

 

15 

 

4. Landasan Teori 

 

 Relevan, akurat, dan 

terbaru (maksimal 10 

tahun terakhir) 

  

 
 

20 

 



 

 

  

5. Pembahasan 

 

 Kemampuan 

menganalisis dan 

menyintesis 

masalah 

 

 Kemampuan untuk 

menghubungkan 

berbagai data dan 

informasi 

 

 Realisasi ke 

masyarakat 

  

 

 

 

 

 

 
 

25 

 

6. Simpulan dan Saran 

 

 Kemampuan 

menghubungkan 

tujuan, 

pembahasan, dan 

simpulan 

 

 Kemampuan 

merumuskan 

saran 

  

 

 

 

 

10 

 

TOTAL NILAI (MAKSIMAL 1000)  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

III. Format  Penilaian  Babak  Final  (Presentasi) 

Judul : 

Nama  Peserta : 

 

No. Kriteria Penilaian Skor (1-10) Bobot Nilai Akhir 

(Skor x Bobot) 

1. Penyajian 

 

 Sistematika 

penyajian dan 

kesesuaian isi 

 

 Kontribusi bagi 

perkembangan 

ilmu dan 

pengetahuan 

 

 Kreativitas media 

yang digunakan 

(relevan dengan 

topik yang 

disampaikan) 

 

 Penggunaan 

bahasa yang 

baku 

 

 Cara dan sikap 

presentasi 

 

 Ketepatan waktu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 



 

 

  

2. Tanya Jawab 

 

 Ketepatan 

menjawab 

 

 Cara menjawab 

pertanyaan 

 

 Cara 

mempertahankan 

argumentasi dan 

pendapat 

  

 

 

 

 

40 

 

TOTAL NILAI (MAKSIMAL 1000)  



 

 

 

 

12. Format Cover 

LOMBA ESAI ILMIAH 

INTERFACULTY OF MEDICINE SCIENTIFIC 

COMPETITION (INTERMEDISCO) 2017 

 (ukuran font 18, capslock) 

 

 

 

 

 

   LOGO 

In te rmed isco  

2017 

 

UKURAN 5X5 

JUDUL KARYA ILMIAH (3x enter, ukuran font 16, capslock) 

 

 

Ditulis oleh: (3x enter, ukuran font 14) 

NAMA PENULIS (NIM) (1x enter, ukuran font 14, capslock) 

2017 (3x enter, ukuran font 16) 

 

 



 

 

 

 

KETENTUAN LOMBA POSTER ILMIAH 

INTERMEDISCO 2017 

 

1. Ketentuan Umum 

I. Tema dan Subtema 

a. Tema  :  “Holistic Approach of Dermatovenereology in Tropical Country” 

b. Subtema  : 

 Perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir terkait upaya deteksi 

dini, diagnosis, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagai 

komponen tatalaksana penyakit yang berkaitan dengan sistem 

dermatovenerologi. 

 Penerapan ilmu biologi molekuler dan genetika dalam aplikasi ilmu 

kedokteran pada penyakit yang berkaitan dengan sistem 

dermatovenerologi. 

 Pengembangan sumber daya hayati (herbal) dalam penatalaksanaan 

penyakit yang berkaitan dengan sistem Dermatovenerologi. 

 Inovasi strategis institusi kesehatan sebagai upaya menurunkan angka 

morbiditas dan mortalitas akibat penyakit yang berkaitan dengan sistem 

dermatovenerologi. 

 Inovasi sistem dan penatalaksanaan kegawatdaruratan pada 

penyakit yang  berkaitan  dengan  sistem dermatovenerologi. 

 

II. Ketentuan Peserta 

a. Peserta lomba poster ilmiah adalah mahasiswa aktif preklinik program 

studi ilmu kesehatan (kedokteran, kedokteran gigi, kesehatan masyarakat, 

farmasi, kesehatan, kebidanan, gizi, rekam medik, analis medis dan 

keperawatan) seluruh Indonesia (S1,D3,D4) dibuktikan dengan kartu tanda 

mahasiswa.   

b. Peserta mengikuti lomba poster ilmiah dengan jumlah anggota 

maksimal 3 orang yang berasal dari universitas yang sama. 

c. Peserta hanya diperbolehkan untuk mengirimkan satu karya pada cabang 

lomba poster ilmiah dan diperbolehkan mengirimkan karya di cabang 

lomba lain maksimal satu karya di setiap cabang lomba. 

d. Setiap peserta hanya boleh menjadi ketua kelompok di satu cabang lomba. 



 

 

 

 

e. Setiap karya peserta dianjurkan mendapat bimbingan oleh minimal satu 

orang dosen pembimbing. Setiap dosen pembimbing diperkenankan 

menjadi pembimbing lebih dari satu kelompok peserta Intermedisco 2017. 

f. Peserta diwajibkan mengisi formulir pendaftaran yang diunduh di   

http://www.smart.kmfkuii.org 

g. Peserta diwajibkan mengisi lembar orisinalitas karya yang menjamin 

poster ilmiah yang diikutsertakan dalam lomba ini adalah orisinal dan 

belum  pernah  diikutkan    dalam  lomba lain   . 

h. Peserta yang lolos tahap penjurian (finalis) akan diundang ke 

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia untuk 

mempresentasikan karyanya dalam bentuk presentasi poster. 

i. Setiap peserta wajib menaati peraturan yang ditetapkan oleh panitia selama 

mengikuti lomba poster ilmiah Intermedisco 2017. 

 

III. Ketentuan Karya 

a. Poster ilmiah yang diikutsertakan dalam perlombaan ini merupakan hasil 

tinjauan pustaka. 

b. Poster ilmiah yang dilombakan merupakan karya orisinal yang belum 

pernah dipublikasikan di media manapun dan belum pernah diikutsertakan 

dalam perlombaan lain serta tidak menggunakan elemen yang melanggar 

hak cipta. 

c. Poster ilmiah dibuat sesuai dengan tema dan subtema yang telah 

ditentukan. 

d. Poster ilmiah dibuat sesuai dengan sistematika dan format yang telah 

ditetapkan Intermedisco 2017. 

 

2. Mekanisme Registrasi Peserta 

I. Pendaftaran Peserta 

a. Peserta mengunduh formulir pendaftaran di 

http://www.smart.kmfkuii.org 

b. Peserta  membayar  biaya  pendaftaran  sebesar:  

Rp 120.000,00 (gelombang I) 

Rp 140.000,00 (gelombang II) 

http://www.smart.kmfkuii.org/


 

 

 

 

*(biaya sudah termasuk print karya) ke 

rekening panitia Intermedisco 2017: 

Bank BNI 

Nomor Rekening 0521565968 

a.n. Andrias Atmaja Putri 

c. Setelah mengisi formulir pendaftan (dalam format pdf) dan telah 

membayar biaya pendaftaran, formulir pendaftaran dan scan bukti 

pembayaran dikirim melalui email ke  

intermedisco2017@gmail.com dengan subjek: Registrasi Peserta Poster 

Ilmiah_Nama Ketua Kelompok_Asal Universitas. 

d. Jika sudah mengirimkan formulir dan scan bukti pembayaran, segera 

konfirmasi via SMS ke nomor 085869422552 (Inayatul Edsa/Line: 

@inayatuledsaa) dengan format SMS: Poster Ilmiah_Nama Ketua 

Kelompok_Asal Universitas_Sudah Daftar 

Contoh: Poster Ilmiah_Siska Marina_Universitas Islam 

Indonesia_Sudah Daftar 

Konfirmasi dilakukan maksimal 24 jam setelah pengiriman. 

3. Ketentuan Khusus 

I. Sistematika Pembuatan Karya 

a. Poster ilmiah dibuat berdasarkan tema dan subtema yang telah ditentukan 

oleh panitia. 

b. Peserta lomba dianjurkan untuk memperdalam referensi ilmiah tentang 

gagasan yang diajukan, membangun esensi masalah dan fokus sasaran 

komunikasi, serta mengkaji manfaat desain dan fungsi poster sebagai media 

komunikasi. 

c. Teknis dan gaya visualisasi bebas, orisinal, dan tidak memakai elemen yang 

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

jiplakan). 

d. Poster menggunakan cetak digital dengan menggunakan aplikasi komputer 

atau software yang sudah umum (Corel Draw, Photoshop, atau kombinasi 

aplikasi lain), juga dapat menampilkan fotografik. 

e. Warna ataupun elemen-elemen artistik lainnya dibuat bebas sesuai 

kreativitas. 

f. Tidak memuat suatu produk dan tidak mengandung SARA. 

mailto:intermedisco2017@gmail.com


 

 

 

 

II. Format Karya 

a. Karya dibuat vertikal, format .jpg/.JPEG 

b. Karya Asli: Ukuran A1 (594 mm x 841 mm) resolusi 300 pixel/inch. 

c. Perkecilan (Thumbnail): ukuran A4 (210 mm x 297 mm), resolusi 72 

pixel/inch. 

d. File poster ilmiah diberi nama: Poster Ilmiah_Nama Peserta_Asal 

Universitas. 

e. Jumlah tabel yang boleh digunakan maksimal dua. 

f. Diwajibkan mencantumkan logo Intermedisco 2017. 

g. Setiap tabel, grafik, dan gambar yang disertakan harus diketik 2 spasi. 

h. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan 

di bawah gambar. 

i. Penulisan urutan tabel  dan gambar dipertebal  dengan mengikuti ketentuan 

penomoran angka Arab (1,2,3,dst). 

j. Poster yang dibuat harus memuat: 

, Judul Poster Ilmiah 

, Abstrak 

, Latar Belakang 

, Tujuan 

, Landasan Teori 

, Metode 

, Pembahasan 

, Kesimpulan dan Saran 

, Daftar Pustaka 

k. Keterangan kerangka penulisan: 

, Judul 

Pada bagian judul poster ilmiah memuat: 

o Judul singkat dan jelas 

o Nama  pembuat  (tidak  perlu  menyebutkan  asal  institusi 

maupun menyertakan logo institusi asal) 

 

, Abstrak 



 

 

 

 

Memuat alur pikir yang jelas yaitu latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, metode, hasil/diskusi secara singkat. Maksimal terdiri atas 150 

kata. 

, Latar Belakang 

Berisi dasar, prioritas, dan urgensi masalah yang diteliti, penjelasan 

tentang makna penting dan kemenarikan karya. Ditulis  secara 

singkat  dan  jelas  (maksimal  250  kata). 

, Tujuan 

Berisi tujuan poster ilmiah yang dibuat. 

, Landasan   Teori 

Berisi tentang teori dan materi penulisan yang diambil dari telaah 

pustaka. 

, Metode 

Berisi tentang proses pembuatan atau pelaksanaan gagasan yang 

diajukan     dalam      poster ilmiah. 

, Pembahasan 

Berisi mengenai gagasan yang diajukan. 

, Kesimpulan dan Saran 

Berisi hal penting yang perlu ditekankan dalam pembahasan dan saran. 

, Daftar Pustaka 

Daftar pustaka yang digunakan harus aktual (pustaka ditulis dalam 

10 tahun terakhir). Daftar pustaka disusun menurut sistem Vancouver, 

diberi nomor sesuai dengan urutan pemunculan dalam  keseluruhan 

teks, bukan   menurut  abjad. 

 

III. Mekanisme Pengumpulan Karya 

a. Karya poster ilmiah dikirim via email

 ke  intermedisco2017@gmail.com dengan subjek: Poster 

Ilmiah_Nama Ketua Kelompok_Asal Universitas. 

mailto:intermedisco2017@gmail.com


 

 

 

 

b. Berkas yang harus dikirimkan meliputi: 

• Karya poster ilmiah dalam bentuk .jpg/.JPEG. 

• Curriculum  Vitae  dalam  bentuk  doc/docx  (format  CV  dapat 

diunduh di (website).  

• 1 lembar scan kartu mahasiswa dalam bentuk JPEG 

• 1 lembar surat orisinalitas dalam bentuk JPEG/pdf (format lembar 

orisinalitas dapat diunduh di (website). 

• Formulir pendaftaran dalam bentuk pdf 

• Foto 3x4 berwarna dengan format .JPG/.JPEG 

c. Berkas dikirim dalam bentuk file zip (nama file zip: Poster Ilmiah_Nama 

Ketua Kelompok_Asal Universitas) dengan batas waktu pengiriman berkas: 

• Tanggal 30 April 2016 pukul 23.59 WIB (gelombang I) 

• Tanggal 30 Mei 2016 pukul 23.59 WIB (gelombang II) 

d. Jika sudah mengirimkan berkas, lakukan konfirmasi via SMS  ke nomor 

085869422552 (Inayatul Edsa/Line: @inayatuledsaa) dengan format: Poster 

Ilmiah_Nama Ketua Kelompok_Asal Universitas_Sudah Kirim. 

*Contoh:  Poster  Ilmiah_Siska Marina_Universitas Islam Indonesia_Sudah 

Kirim 

Konfirmasi dilakukan paling lambat 24 jam setelah pengiriman. 

e. Panitia hanya menerima pengiriman berkas 1x, tidak diperkenankan untuk 

melakukan pengiriman berkas ulang dikarenakan adanya revisi karya yang 

telah dikirimkan. 

4. Orisinalitas 

Poster ilmiah yang dilombakan merupakan karya orisinal yang belum pernah 

dipublikasikan di media manapun dan belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan 

lain serta tidak menggunakan elemen yang melanggar hak cipta. 

5. Hak Publikasi 

Panitia berhak mempublikasikan setiap karya poster ilmiah yang terdaftar dengan tetap 

mencantumkan nama penulisnya. 

6. Proses Perlombaan 

a. Seluruh karya yang masuk ke email panitia poster ilmiah Intermedisco 2017 akan 

melalui proses penjurian untuk menentukan 10 karya terbaik yang akan diundang 

pada final Intermedisco 2017. 

b. Sepuluh karya terbaik akan dipilih menjadi finalis dan akan 

mempresentasikan karyanya pada acara final Intermedisco 2017 di Sleman, 



 

 

 

 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

c. Tiap presentan akan mempresentasikan karya poster ilmiah masing- masing 

(berukuran     A1  dan  akan  dicetak  oleh  panitia). 

d. Tiap presentan tidak diperkenankan membawa properti tambahan ketika 

tengah  mempresentasikan  karya   poster  ilmiahnya. 

e. Tiap presentan diberikan waktu 8 menit untuk mempresentasikan 

posternya dan 7 menit untuk menjawab pertanyaan dari juri, di hadapan juri  dan 

audiens  yang  hadir. 

f. Penentuan juara dilakukan dengan berdasarkan 6 0% dari nilai presentasi 

dan 40% dari proses penilaian karya. 

g. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 
 

7. Pengumuman Finalis 

Setelah dilakukan penyeleksian karya, akan dipilih 10 karya dengan nilai tertinggi 

untuk dipresentasikan dalam final poster Intermedisco 2017. Pengumuman 10 besar 

finalis akan dipublikasikan dalam akun resmi Intermedisco 2017 (website dan akun line 

official Intermedisco 2017) pada tanggal 15 Juni  2017. 

 

8. Penghargaan 

Pemenang lomba poster ilmiah In te rm ed i sc o  2 0 17  akan mendapatkan : 

a. Juara 1 : Piala + Piagam Penghargaan + Uang Tunai Rp 2.000.000,00 

b. Juara 2 : Piala + Piagam Penghargaan + Uang Tunai Rp 1.500.000,00 

c. Juara 3 : Piala + Piagam Penghargaan + Uang Tunai Rp 1.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. Timeline Perlombaan 

Berikut ini adalah timeline lomba poster ilmiah Intermedisco 2017: 

 

No. Uraian Waktu 

. 
Pendaftaran dan pengumpulan karya 

gelombang I 
24 maret – 30 April 2017 

2. 
Pendaftaran dan pengumpulan karya 

gelombang II 

1 Mei – 30 Mei 2017 

3. 
Penjurian karya 31 Mei – 14 Juni 2017 

4. Pengumuman finalis 15 Juni 2017 

5. Presentasi final 10 besar 21 Juli 2017 

6. 
Pengumuman pemenang dan pemberian 

penghargaan 
22 Juli 2017 

 

10. Info Lebih Lanjut 

Kantor COSTA Fakultas Kedokteran Univeristas Islam Indonesia jalan kaliurang km 14,5 

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Website :  h t t p : / / w w w . s m a r t . k m f k u i i . o r g  

Twitter : @ i n t e r m e d i s c o u i i  

Instagram : @ i n t e r m e d i s c o f k u i i  

Line : @cxd8024t 

Contact   person : Fathimah Azzahra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11. Form Penilaian Karya 

 

Format  Penilaian  Poster  Ilmiah Intermedisco 2017 

I. Format Penilaian Seleksi Karya 

Judul : 

Nama  Ketua  Kelompok : 

 

 

No. 

 

Kriteria Penilaian 

 

Skor (1-10) 

 

Bobot 
Nilai Akhir 

(Skor x Bobot) 

1. Sistematika dan Format 

Karya 

 

 Tata tulis: ukuran 

kertas, tipografi, 

kerapihan format, 

tata letak dan daftar 

pustaka 

 Kemampuan 

menempatkan bagian 

– bagian laporan 

dengan sistematis, 

baik, dan menarik 

  

 

 

 

 

 
30 

 

2. Orisinalitas Ide 

 

 Kesesuaian dengan 

tema 

 Kebermanfaatan 

kepada masyarakat 

dan dunia kesehatan 

 Ketajaman 

eksplorasi ide 

  

 

 

 

 

40 

 



 

 

 

 

3. Kreativitas 

 

 Perpaduan warna 

 Penggunaan variasi 

jenis dan ukuran font 

 Penggunaan shape, 

gambar, tabel, dan 

berbagai tampilan 

pendukung lainnya 

  

 

 

 

 

30 

 

TOTAL NILAI (MAKSIMAL 1000)  

 



 

 

 

II. Format  Penilaian  Babak  Final  (Presentasi) 

Judul : 

Nama  Ketua  Kelompok : 

 

No. Kriteria Penilaian Skor (1-10) Bobot 
Nilai Akhir 

(Skor x Bobot) 

1. Penyajian 

 

 Sistematika 

penyajian dan 

kesesuaian isi 

 

 Kontribusi bagi 

perkembangan 

ilmu dan 

pengetahuan 

 

 Penggunaan 

bahasa yang 

baku 

 

 Cara dan sikap 

presentasi 

 

 Ketepatan waktu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
60 

 



 

 

 

2. Tanya Jawab 

 

 Ketepatan 

menjawab 

 

 Cara menjawab 

pertanyaan 

 

 Cara 

mempertahankan 

argumentasi dan 

pendapat 

  

 

 

 

 

40 

 

TOTAL NILAI (MAKSIMAL 1000)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 KETENTUAN LOMBA POSTER PUBLIK 

INTERMEDISCO 2017 

 

1. Ketentuan Umum 

I. Tema 

a. Tema  :  “Holistic Approach of Dermatovenereology in Tropical Country” 

 

II. Ketentuan Peserta 

a. Peserta lomba poster publik adalah mahasiswa aktif preklinik program 

studi ilmu kesehatan (kedokteran, kedokteran gigi, kesehatan masyarakat, 

farmasi, kesehatan, kebidanan, gizi, rekam medik, analis medis dan 

keperawatan) seluruh Indonesia (S1,D3,D4) dibuktikan dengan kartu tanda 

mahasiswa.   

b. Peserta lomba poster publik terdiri dari kelompok maksimal 3 orang. 

c. Peserta hanya diperbolehkan untuk mengirimkan satu karya pada cabang 

lomba poster publik dan diperbolehkan mengirimkan karya di cabang 

lomba lain maksimal satu karya di setiap cabang lomba. 

d. Peserta diwajibkan mengisi formulir pendaftaran yang diunduh di  

www.smart.kmfkuii.org 

e. Peserta diwajibkan mengisi lembar orisinalitas karya yang menjamin poster 

publik yang diikutsertakan dalam kompetisi ini adalah karya yang bersifat 

orisinal dan belum pernah diikutkan dalam kompetisi  lain. 

f. Peserta yang terbukti melakukan pelanggaran poin di atas akan 

didiskualifikasi dari keikutsertaan lomba. 

g. Setiap peserta wajib menaati peraturan yang ditetapkan oleh panitia selama 

mengikuti lomba poster publik Intermedisco 2017.  

 

 

 



 

 

 

III. Ketentuan Karya 

a. Poster yang dilombakan adalah poster publik. 

b. Poster merupakan karya orisinal yang belum pernah dipublikasikan 

sebelumnya di media manapun dan belum pernah diikutsertakan dalam 

perlombaan sejenis serta tidak menggunakan elemen-elemen yang 

melanggar hak cipta. 

c. Apabila ada ditemukan pelanggaran ketentuan di atas, peserta akan 

didiskualifikasi dan dibatalkan penghargaannya. 

d. Poster dibuat dengan sistematika pembuatan karya yang telah ditentukan 

oleh panitia. 

e. Karya bisa berupa hasil kerja individual maupun kelompok yang telah 

memenuhi persyaratan sebagai peserta. 

f. Poster dibuat sesuai dengan tema yang telah disediakan oleh panitia. 

g. Poster tidak mengandung unsur SARA dan pornografi. 

h. Poster akan menjadi hak milik panitia. 

 

2. Mekanisme Registrasi Peserta 

I. Pendaftaran Peserta 

a. Peserta mengunduh formulir pendaftaran di (website) 

b. Peserta  membayar  biaya  pendaftaran  sebesar:                

Rp 120.000,00 (gelombang I) 

Rp 140.000,00 (gelombang II)  

*(biaya sudah termasuk print karya) ke 

rekening panitia Intermedicso 2017: 

Bank BNI 

Nomor Rekening  0  5 2 1 5 6 5 9 6 8 

a.n. Andrias Putri 



 

 

 

c. Setelah mengisi formulir pendaftan dan telah membayar biaya pendaftaran, 

formulir pendaftaran dan scan atau foto bukti pembayaran dikirim melalui 

email ke intermedisco2017@gmail.com dengan subjek: Registrasi Peserta 

Poster Publik_Nama Ketua Kelompok_Asal Universitas. 

d. Jika sudah mengirimkan formulir (dalam format pdf) dan scan bukti 

pembayaran, segera konfirmasi via SMS ke nomor 085869422552 

(Inayatul Edsa) atau line dengan ID line inayatuladsaa dengan format SMS: 

Poster Publik_Nama Ketua Kelompok_Asal Universitas_Sudah Daftar. 

Contoh: Poster Publik_Inayatul Edsa_Universitas Islam Indonesia_Sudah 

Daftar.Konfirmasi dilakukan maksimal 24 jam setelah pengiriman. 

 

3. Ketentuan Khusus 

I. Sistematika Pembuatan Karya 

a. Poster dibuat sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh panitia. 

b. Desain poster dibuat dalam bentuk digital dengan format .jpg, ukuran A2 dan 

A4 - posisi vertikal, color mode RGB, resolusi 300 pixel/inch, dengan 

menggunakan aplikasi umum (CorelDraw, Adobe Photoshop, ataupun 

aplikasi desain lainnya). 

c. Poster dibuat dengan jumlah warna bebas. 

d. Poster ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan 

Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). 

e. Pada poster dicantumkan judul, nama penulis, dan logo intermedisco 2017 

tanpa disertai logo universitas asal. 

f. Tonjolkan bagian-bagian yang dianggap paling penting untuk 

diinformasikan. 

g. Poster tidak mengandung unsur SARA dan pornografi. 

h. File poster diberi nama dengan format: Judul Poster Publik_Nama Ketua 

Kelompok_Asal Universitas. 

i. Panitia berhak mempublikasikan karya dengan tetap mencantumkan identitas 

peserta. 
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II. Mekanisme    Pengumpulan    Karya 

a. Poster dikirim via email ke intermedisco2017@gmail.com dengan subjek: 

Poster Publik_Nama Ketua Kelompok_Asal Universitas. 

b. Berkas yang harus dikirimkan meliputi: 

• Poster edukasi publik dengan format .JPG/.JPEG 

• Curriculum Vitae dalam bentuk pdf (format CV dapat diunduh di  

www.smart.kmfkuii.org 

• 1 lembar scan kartu mahasiswa dalam format JPEG 

• 1 lembar orisinalitas dalam format JPEG/.pdf (format lembar orisinalitas 

dapat diunduh di (website). 

• Foto 3x4 berwarna dengan format .JPG/.JPEG 

c. Berkas dikirim dalam bentuk file zip (nama file zip: Poster Publik_Nama 

Ketua Kelompok_Asal Universitas) dengan batas waktu pengiriman berkas: 

• Tanggal 30 April Juli 2016 pukul 23.59 WIB (gelombang I) 

• Tanggal 30 Mei 2016 pukul 23.59 WIB (gelombang II) 

d. Jika sudah mengirimkan berkas, lakukan konfirmasi via SMS  ke nomor 

085869422552 (Inayatul Edsa) atau line dengan ID line inayatuledsaa  dengan 

format: Poster Publik_Nama Ketua Kelompok_Asal Universitas_Sudah 

Kirim. 

Contoh: Poster Edukasi Publik_Inayatul Edsa_Universitas Islam 

Indonesia_Sudah Kirim 

Konfirmasi dilakukan paling lambat 24 jam setelah pengiriman. 

e. Panitia hanya menerima pengiriman berkas 1x, tidak diperkenankan untuk 

melakukan pengiriman berkas ulang dikarenakan adanya revisi karya yang 

telah dikirimkan. 
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4. Orisinalitas 

Poster publik yang dilombakan merupakan karya orisinal yang belum pernah 

dipublikasikan di media manapun dan belum pernah diikutsertakan dalam 

perlombaan lain serta tidak menggunakan elemen yang melanggar hak cipta. 

5. Hak Publikasi 

Panitia berhak mempublikasikan setiap poster publik yang terdaftar dengan     tetap 

mencantumkan  nama  pembuatnya. 

6. Proses Perlombaan 

a. Seluruh karya yang masuk ke email panitia poster ilmiah Intermedisco 2017 akan 

melalui proses penjurian untuk menentukan 10 karya terbaik yang akan diundang 

pada final Intermedisco 2017. 

b. Sepuluh karya terbaik akan dipilih menjadi finalis dan akan mempresentasikan 

karyanya pada acara final Intermedisco 2017 di Sleman, Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

c. Tiap presentan akan mempresentasikan karya poster publik masing- masing 

(berukuran     A1  dan  akan  dicetak  oleh  panitia). 

d. Tiap presentan diperkenankan membawa properti tambahan ketika   

mempresentasikan  karya   poster publiknya. 

e. Tiap presentan diberikan waktu 8 menit untuk mempresentasikan posternya 

dan 7 menit untuk menjawab pertanyaan dari juri, di hadapan juri  dan audiens  yang  

hadir. 

f. Penentuan juara dilakukan dengan berdasarkan 60% dari nilai presentasi dan 

40%  dari  proses   penilaian  karya. 

g.  Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

7. Pengumuman Finalis 

Setelah dilakukan penyeleksian karya, akan dipilih 10 karya terbaik yang akan menjadi 

finalis dan akan diumumkan dalam akun resmi Intermedisco 2017 (website dan akun 

line official Intermedisco) pada tanggal 15 Juni 2017.  

 

 



 

 

 

8. Penghargaan 

Pemenang lomba poster publik Intermedisco 2017 akan mendapatkan : 

a. Juara 1 : Piala + Piagam Penghargaan + Uang Tunai Rp 2.000.000,00 

b. Juara 2 : Piala + Piagam Penghargaan + Uang Tunai Rp 1.500.000,00 

c. Juara 3 : Piala + Piagam Penghargaan + Uang Tunai Rp 1.000.000,00 

d. Juara favorit : Piala + Piagam Penghargaan 

 

9. Timeline Perlombaan 

Berikut ini adalah timeline lomba poster publik Intermedisco 2017: 

 

No. Uraian Waktu 

. 
Pendaftaran dan pengumpulan karya 

gelombang I 
24 maret – 30 April 2017 

2. 
Pendaftaran dan pengumpulan karya 

gelombang II 

1 Mei – 30 Mei 2017 

3. 
Penjurian karya 31 Mei – 14 Juni 2017 

4. Pengumuman finalis 15 Juni 2017 

5. Presentasi final 10 besar 21 Juli 2017 

6. 
Pengumuman pemenang dan pemberian 

penghargaan 
22 Juli 2017 

 

10. Info Lebih Lanjut 

Kantor COSTA Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia jalan kaliurang km 14,5 

Sleman, Daerah istimewa Yogyakarta. 

Website : http://www.smart.kmfkuii.org   

Twitter : @intermediscouii 

Instagram : @intermediscofkuii 

Line : @cxd8024t 

Contact   Person : 082324255619/ line:nafisadibi (Rizqi Nafis Sania Adibi) 

 



 

 

 

11. Form Penilaian Karya 

I. Ketentuan Penilaian 

Hal yang akan dijadikan dasar penilaian juri adalah : 

1. Orisinalitas karya 

2. Kesesuaian karya dengan tema 

3. Penggunaan bahasa yang komunikatif 

4. Inovasi dan kreativitas karya 

Online Voting dibuka tanggal 1 Juli 2017 hingga 15 Juli 2017 setelah 

pengumuman finalis untuk menentukan juara favorit dari 10 karya yang telah 

masuk sebagai finalis poster publik Intermedisco 2017. Karya akan diunggah 

panitia pada akun instagram Intermedisco 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. Form Penilaian 

 

Format Penilaian Poster  Publik Intermedisco 2017 

 

Judul : 

 

Nama Ketua Kelompok     : 

 

No. Kriteria Penilaian Skor (1-10) Bobot 
Nilai Akhir 

(Skor x Bobot) 

1. Orisinalitas karya  20  

2. Kesesuaian konsep desain 

dalam  melakukan  eksplorasi 

tema 

  

25 

 

3. Kualitas    penyampaian 

pesan/komunikatif   : 

 Isi tulisan dalam poster 

 Desain  poster 

 Kesesuaian warna 

dalam  poster 

  

 

25 

 

4. Kualitas artistik penyajian visual  15  

5. Kesesuaian desain dengan 

target (masyarakat  umum) 

 
15 

 

TOTAL NILAI (MAKSIMAL 1000) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. Form Penilaian 

 

Format Penilaian Presentasi Poster  Publik Intermedisco 2017 

 

Judul : 

 

Nama Ketua Kelompok    : 

 

 

No. Kriteria Penilaian Skor (1-10) Bobot 
Nilai Akhir 

(Skor x Bobot) 

1. Penyajian 

 

 Sistematika 

penyajian dan 

kesesuaian isi 

 

 Kontribusi bagi 

perkembangan 

ilmu dan 

pengetahuan 

 

 Penggunaan 

bahasa yang 

baku 

 

 Cara dan sikap 

presentasi 

 

 Ketepatan waktu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
60 

 



 

 

 

2. Tanya Jawab 

 

 Ketepatan 

menjawab 

 

 Cara menjawab 

pertanyaan 

 

 Cara 

mempertahankan 

argumentasi     dan 

pendapat 

  

 

 

 

 

40 

 

TOTAL NILAI (MAKSIMAL 1000)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KETENTUAN LOMBA VIDEO EDUKASI 

INTERMEDISCO 2017 

 

1. Ketentuan Umum 

I. Tema 

a. Tema  :  “Holistic Approach of Dermatovenereology in Tropical Country” 

 

II. Ketentuan Peserta 

a. Peserta lomba video edukasi adalah mahasiswa aktif preklinik program studi 

ilmu kesehatan (kedokteran, kedokteran gigi, kesehatan masyarakat, farmasi, 

kesehatan, kebidanan, gizi, rekam medik, analis medis dan keperawatan) 

seluruh Indonesia (S1,D3,D4) dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa.   

b. Peserta lomba video edukasi publik terdiri kelompok maksimal tiga orang. 

c. Peserta hanya diperbolehkan untuk mengirimkan satu karya pada cabang 

lomba video edukasi publik dan diperbolehkan mengirimkan karya di 

cabang lomba lain maksimal satu karya di setiap cabang lomba. 

d. Peserta diwajibkan mengisi formulir pendaftaran yang diunduh di  

h t t p : / / w w w . s m a r t . k m f k u i i . o r g  . 

e. Peserta diwajibkan mengisi lembar orisinalitas karya yang menjamin video 

edukasi publik yang diikutsertakan dalam kompetisi ini adalah karya yang 

bersifat orisinal dan belum pernah diikutkan dalam kompetisi lain. 

f. Peserta yang terbukti melakukan pelanggaran poin di atas akan 

didiskualifikasi dari keikutsertaan lomba. 

g. Setiap peserta wajib menaati peraturan yang ditetapkan oleh panitia selama 

mengikuti         lomba           video  edukasi Intermedisco 2017. 

III. Ketentuan Karya 

a. Video edukasi yang dilombakan merupakan karya orisinal yang belum 

pernah dipublikasikan di media manapun dan belum pernah 

diikutsertakan dalam lomba lain serta tidak menggunakan elemen  yang 

melanggar      hak  cipta. 



 

 

 

b. Video dibuat sesuai dengan tema yang telah ditentukan. 

c. Video dibuat dengan sistematika pembuatan yang telah ditentukan oleh 

panitia. 

d. Video akan menjadi hak milik panitia. 

 

2. Mekanisme Registrasi Peserta 

I. Pendaftaran Peserta 

a. Peserta mengunduh formulir pendaftaran di 

h t t p : / / w w w . s m a r t . k m f k u i i . o r g   

b. Peserta  membayar  biaya  pendaftaran  sebesar:  

Rp 120.000,00 (gelombang I) 

Rp 140.000,00 (gelombang II) 

ke rekening Intermedisco 2017: 

Bank BNI 

Nomor    Rekening 0521565968  

a.n. Andrias Atmaja Putri 

 

c. Setelah mengisi formulir pendaftan dan telah membayar biaya pendaftaran, 

formulir pendaftaran (dalam format pdf) dan scan atau foto bukti 

pembayaran dikirim melalui email ke  intermedisco2017@gmail.com 

dengan subjek: Registrasi Peserta Video Edukasi_Nama Ketua 

Kelompok_Asal Universitas. 

d. Jika sudah mengirimkan formulir dan scan bukti pembayaran, segera 

konfirmasi via SMS/Line ke nomor 0 8 5 8 6 9 4 2 2 5 5 2 /  

i n a y a t u l e d s s a  (Ines)  dengan format SMS/Line: Video 

Edukasi_Nama Ketua Kelompol_Asal Universitas_Sudah Daftar 

Contoh: Video Edukasi Publik_Muhammad Faris_Universitas Islam 

Indonesia_Sudah Daftar. Konfirmasi dilakukan maksimal 24 jam setelah 

pengiriman. 
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3. Ketentuan  Khusus 

I. Sistematika  Pembuatan      Karya 

a. Video dibuat sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh panitia. 

b. Video tergolong berdurasi 2-6 menit, ekspresif, dan menggambarkan isi dari 

video tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik      dan       benar. 

c. Video dibuat dalam bentuk film singkat atau mini dv dengan format 

.MP4, .3GP, atau .FLV maksimal 35 MB. 

d. Video harus mencantumkan logo Intermedisco 2017. 

e. Video  tidak  mengandung  unsur  SARA  dan  pornografi. 

f. File video diberi nama dengan format: Judul Video Edukasi_Nama Ketua 

Kelompok_Asal Universitas. 

 

II. Mekanisme  Pengumpulan     Karya 

a. Video dikirim via email ke intermedisco2017@gmail.com dengan subjek: 

Video Edukasi_Nama Ketua Kelompok_Asal Universitas. 

b. Berkas yang harus dikirimkan meliputi: 

• Video dalam bentuk .mp4, .3GP, atau .FLV maksimal 35 MB. 

• Curriculum Vitae dalam bentuk pdf (format CV dapat diunduh di  

h t t p : / / w w w . s m a r t . k m f k u i i . o r g . 

• 1 lembar scan kartu mahasiswa dalam format JPEG 

• 1  lembar  orisinalitas  dalam  format  .pdf  (format  lembar  orisinalitas dapat   

diunduh   di   h t t p : / / w w w . s m a r t . k m f k u i i . o r g  . 

• Formulir pendaftaran dalam format .pdf 

• Foto 3x4 berwarna dengan format .JPG/.JPEG 

c. Berkas dikirim dalam bentuk file zip (nama file zip : Video Edukasi_Nama 

Ketua Kelompok_Asal Universitas) dengan batas waktu pengiriman  berkas: 

• Tanggal 30 April 2017 pukul 23.59 WIB (gelombang I) 
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• Tanggal 30 Mei 2017 pukul 23.59 WIB (gelombang II) 

d. Jika sudah mengirimkan berkas, lakukan konfirmasi via SMS  ke nomor 

0 8 5 8 6 9 4 2 2 5 5 2 / L i n e  i n a y a t u l e d s s a  (Ines) dengan format: 

Video Edukasi_Nama Ketua Kelompok_Asal Universitas_Sudah Kirim. 

Contoh: Video Edukasi_Muhammad Faris_Universitas Islam 

Indonesia_Sudah Kirim 

Konfirmasi dilakukan paling lambat 24 jam setelah pengiriman. 

e. Panitia hanya menerima pengiriman berkas 1x, tidak diperkenankan untuk 

melakukan pengiriman berkas ulang dikarenakan adanya revisi karya yang 

telah dikirimkan. 

4. Orisinalitas 

Video edukasi yang dilombakan merupakan karya orisinal yang belum pernah 

dipublikasikan di media manapun dan belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan 

lain serta tidak menggunakan elemen yang melanggar hak cipta. 

5. Hak Publikasi 

Panitia berhak mempublikasikan setiap video edukasi yang terdaftar dengan tetap 

mencantumkan nama pembuatnya. 

6. Proses Perlombaan 

a. Seluruh karya yang masuk ke email panitia poster ilmiah Intermedisco 2017 akan 

melalui proses penjurian untuk menentukan 10 karya terbaik yang akan diundang 

pada final Intermedisco 2017. 

b. Sepuluh karya terbaik akan dipilih menjadi finalis dan akan mempresentasikan 

karyanya pada acara final Intermedisco 2017 di Sleman, Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

c. Tiap presentan akan mempresentasikan karya v ideo  edukas i  masing- 

masing. 

d. Tiap presentan diperkenankan membawa properti tambahan ketika tengah  

mempresentasikan  karya video edukasinya. 

e. Tiap presentan diberikan waktu 10 menit  untuk mempresentasikan videonya 

dan  5  menit untuk menjawab pertanyaan dari juri, di hadapan juri  dan  audiens  

yang  hadir. 



 

 

 

f. Penentuan juara dilakukan dengan berdasarkan 6 0% dari nilai presentasi dan    

40% dari proses   penilaian  karya. 

g.  Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

  

7. Pengumuman Finalis 

Setelah dilakukan penyeleksian karya, 10 karya terbaik akan dipilih sebagai finalis yang 

akan diumumkan dalam akun resmi Intermedisco 2017 (website dan akun line official 

intermedisco 2017) pada tanggal 15 Juni 2017. Serta akan dilakukan online voting 

untuk 10 karya finalis yang akan di upload oleh panitia pada akun youtube 

Intermedisco 2017 untuk menentukan juara favorit.  

 

8. Penghargaan 

Pemenang lomba video edukasi intermedisco 2017 akan mendapatkan: 

a. Juara 1 : Piala + Piagam Penghargaan + Uang Tunai Rp 2.000.000,00 

b. Juara 2 : Piala + Piagam Penghargaan + Uang Tunai Rp 1.500.000,00 

c. Juara 3 : Piala + Piagam Penghargaan + Uang Tunai Rp 1.000.000,00 

d. Juara favorit : Piala + Piagam Penghargaan   

 

 

 



 

 

 

9. Timeline Perlombaan 

Berikut ini adalah timeline lomba video edukasi Intermedisco 2017:  

No. Uraian Waktu 

. 
Pendaftaran dan pengumpulan karya 

gelombang I 
24 maret – 30 April 2017 

2. 
Pendaftaran dan pengumpulan karya 

gelombang II 

1 Mei – 30 Mei 2017 

3. 
Penjurian karya 31 Mei – 14 Juni 2017 

4. Pengumuman finalis 15 Juni 2017 

5. Presentasi final 10 besar 21 Juli 2017 

6. 
Pengumuman pemenang dan pemberian 

penghargaan 
22 Juli 2017 

 

 

10. Info Lebih Lanjut 

Kantor COSTA Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia jalan kaliurang km 14,5 

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Website :   h t t p : / / w w w . s m a r t . k m f k u i i . o r g  

Twitter : @intermediscouii 

Instagram : @intermediscofkuii 

Line : @cxd8024t  

Contact  Person : 085749121115 (Moh. Alvian Subhakti) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11. Form Penilaian Karya 

 

Format Penilaian Video Edukasi Intermedisco 2017 

 

Judul : 

 

Nama  Ketua  Kelompok : 

 

No. Kriteria Penilaian Skor (1-10) Bobot 
Nilai Akhir 

(Skor x Bobot) 

1. Segi Teknis    

 Durasi video tidak 

melebihi waktu 

maksimum yang 

ditentukan 

 

 Penggunaan 

bahasa Indonesia 

yang baik dan 

benar 

  

 

 

 
 

10 

 

  Kapasitas tidak 

melebihi yang 

ditentukan oleh 

panitia 

 

 Kesesuaian 

format dan 

kualitas video 

  

 

 

 
10 

 

2. Segi Isi    



 

 

 

 Kesesuaian judul 

dengan tema, topik 

yang dipilih, dan 

isi video 

  

 
15 

 

 Kejelasan pesan 

yang terkandung 

di dalamnya serta 

komunikatif 

  

15 

 

 Orisinalitas (Ide 

inovatif, kreatif, 

dan  menarik) 

  

25 

 

 Ketepatan 

penyampaian 

video kepada 

subjek edukasi 

  

15 

 

 

3. Manfaat 

 

 Manfaat video 

baik bagi 

masyarakat, 

lembaga 

kesehatan, 

maupun bagi 

penelitian 

  

 

 

 
10 

 

TOTAL NILAI (MAKSIMAL 1000) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. Form Penilaian 

 

Format Penilaian Presentasi Video Edukasi Intermedisco 2017 

 

Judul : 

 

Nama Ketua Kelompok    : 

 

 

No. Kriteria Penilaian Skor (1-10) Bobot 
Nilai Akhir 

(Skor x Bobot) 

1. Penyajian 

 

 Sistematika 

penyajian dan 

kesesuaian isi 

 

 Kontribusi bagi 

perkembangan 

ilmu dan 

pengetahuan 

 

 Penggunaan 

bahasa yang 

baku 

 

 Cara dan sikap 

presentasi 

 

 Ketepatan waktu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
60 

 



 

 

 

2. Tanya Jawab 

 

 Ketepatan 

menjawab 

 

 Cara menjawab 

pertanyaan 

 

 Cara 

mempertahankan 

argumentasi     dan 

pendapat 

  

 

 

 

 

40 

 

TOTAL NILAI (MAKSIMAL 1000)  

 


