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A. NAMA LOMBA 

“Lomba Kaya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fisioterapi Indonesia” 

 

B. KETENTUAN UMUM 

a. Peserta merupakan mahasiswa aktif (Diploma atau S1) Fisioterapi dari seluruh 

Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta dibuktikan dengan KTM 

b. Setiap Perguruan Tinggi mengirimkan maksimal 2 tim dan setiap tim terdiri dari 

2-3 mahasiswa 

c. Setiap tim hanya boleh mengirimkan 1 (satu) karya tulis ilmiah sesuai dengan 

tema yang ditentukan 

d. Karya tulis ilmiah yang dikirim dalam bentuk jurnal dan merupakan hasil karya 

sendiri yang belum pernah dipublikasikan atau diikutkan perlombaan sebelumnya 

e. Lomba karya tulis ilmiah ini terdiri atas 2 tahap: 

Tahap 1 merupakan tahap penyisihan berdasarkan mutu karya tulis ilmiah (jurnal) 

yang meliputi sistematika dan substansi. 

Tahap 2 merupakan tahap final berdasarkan presentasi hasil karya tulis ilmiah 

(jurnal) menggunakan ms power point (ppt) secara online. 

 

C. TEMA  

Tema dalam lomba ini, yaitu: 

“Peran Fisioterapi Olahraga dalam Peningkatan Performa Tubuh” 

 

D. ALUR PENDAFTARAN 

a. Peserta mengakses website www.fisioterapi.esaunggul.ac.id 

b. Kemudian mengakses laman “lomba” dibagian kiri atas website 

c. Peserta mengisi formulir pendaftaran dan mengirimkan karyanya sesuai ketentuan 

d. Peserta akan menerima notifikasi melalui e-mail 

http://www.fisioterapi.esaunggul.ac.id/


e. Peserta yang telah mendaftar dianggap menerima dan menyetujui seluruh 

persyaratan kompetisi 

 

E. KETENTUAN KHUSUS 

a. Peserta telah megisi formulir pendaftaran dan telah melakukan pembayaran 

b. Jumlah halaman karya tulis ilmiah (jurnal) yang dibuat maksimal 10 halaman. 

c. Naskah diketik dalam tampilan halaman 2 (dua) kolom kecuali bagian judul dan 

abstrak, ukuran kertas A4, spasi 1 (satu), margin (atas, bawah, kanan, kiri) 2 cm, 

justify, font Times New Roman ukuran 11pt kecuali abstrak (10pt). 

d. Sistematika penulisan naskah jurnal meliputi: 

- Judul (huruf besar), diikuti dengan nama tim penulis beserta afiliasi (program 

studi-fakultas) serta email (bagi ketua tim saja) 

- Abstrak beserta kata kunci (dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia) 

- Pendahuluan 

- Metode  

- Hasil dan Pembahasan 

- Kesimpulan 

- Daftar Pustaka 

e. Peserta yang lolos seleksi tahap 1, wajib mempresentasikan hasil karyanya pada 

seleksi tahap 2 dengan menggunakan kemeja dan almamater masing-masing 

perguruan tinggi 

f. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

 

F. ASPEK PENILAIAN 

Tahap Penyisihan 

No. 
Aspek 

Penilaian 
Uraian Bobot 

1 
Sistematika 

Penulisan 

Karya tulis dibuat berdasarkan sistematika 

penulisan yang ditentukan (judul, abstrak, 

pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, 

kesimpulan, daftar pustaka) 

30 

Tata penulisan sesuai panduan: jumlah halaman, 

margin, font dan font size dan kerapihan penulisan 
20 

2 
Substansi 

Penulisan 

Karya tulis memiliki nilai orisinalitas dan 

mengungkapkan ide keterbaruan dalam ranah 

akademis  

20 



Kejelasan alur berpikir dalam mengungkapkan 

tema mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan 
30 

Total 100 

 

Tahap Final 

No. Aspek Penilaian Uraian Bobot 

1 Penyajian Karya Tulis 

Sistematika penyajian dan isi 10 

Visualisasi/ tampilan ppt 10 

Penggunaan bahasa yang baku 10 

Sikap saat presentasi 10 

Ketepatan waktu 10 

2 
Kemampuan Tanya 

Jawab 

Kebenaran dan ketepatan dalam 

menyanggah dan menjawab 

pertanyaan  

25 

Menjawab dengan bahasa yang tepat 

dan sopan 
25 

Total 100 

 

G. TIMELINE LOMBA 

- Pendaftaran dan pengiriman karya : 15 Oktober s.d. 30 November 2020 

- Penilaian babak penyisihan  : 1 Desember s.d. 10 Desember 2020 

- Pengumuman peserta 10 besar  : 11 Desember 2020 

- Presentasi peserta 10 besar  : 14 Desember s.d. 16 Desember 2020 

- Pengumuman pemenang   : 18 Desember 2020 

 

H. HADIAH 

1. Seluruh peserta akan mendapatkan e-sertifikat 

2. Hadiah pemenang sebagai berikut : 

Juara 1  : Rp. 1.500.000 & e-Sertifikat Juara 

Juara 2   : Rp. 1.000.000 & e-Sertifikat Juara 

Juara 3   : Rp. 750.000 & e-Sertifikat Juara 

 

I. NARAHUBUNG 

0812-8246-3918 (Admin 1 Kompetisi) 

0857-7357-7263 (Admin 2 Kompetisi) 

0812-8246-3917 (Admin 3 Kompetisi) 


