
 

                                      
 

 

 

 

 

Ketentuan Lomba Esai Ilmiah Populer 
Rapimwil ISMKMI Wilayah 1 

 
 

Ketentuan Umum 
Karya tulis ilmiah ini merupakan hasil karya orisinil dan belum pernah dipublikasikan. 
Karya ilmiah berupa karya tulis yang bercirikan sebagai gagasan tertulis. 
 

Tema dan Subtema  
Tema lomba penulisan esai ilmiah populer adalah “Revolusi Tenaga Kesehatan 
Masyarakat dalam Peningkatan Pembangunan Kesehatan di   Indonesia” dengan 
subtema : 
1. Kompetensi Absolut Tenaga Kesehatan Masyarakat untuk Memajukan Pembangunan 

Kesehatan Indonesia 
2. Tuntutan Kompetensi Tenaga Kesehatan Masyarakat  pada Surat Tanda Registrasi 

 

 

Peserta  
Peserta lomba esai ilmiah populer Rapimwil ISMKMI Wilayah 1 ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Peserta adalah perseorangan yang merupakan mahasiswa/i S1 Fakultas Kesehatan 

Masyarakat yang berada dalam cakupan wilayah 1 ISMKMI, 
2. Setiap peserta hanya diperbolehnkan mengirimkan satu judul esai ilmiah populer, 
3. Peserta telah terdaftar sebagai peserta lomba esai ilmiah populer dengan mengisi 

formulir yang dapat diunduh www.ismkmisatu.com 

 

Persyaratan Esai 
Esai yang diikutsertakan dalam lomba esai ilmiah populer Rapimwil ISMKMI Wilayah 1 
adalah sebagai berikut:  
1. Esai yang dilombakan adalah esai jenis ilmiah populer (berisi fakta dan opini 50:50) 

yang berlandaskan bukti ilmiah dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh 
masyarakat umum. 

2. Merupakan karya orisinil yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya di media 
manapun, belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan sejenis, belum pernah 
dipresentasikan dan/atau tidak pernah digunakan untuk media komunikasi apapun.  

3. Esai dibuat sesuai tema yang telah disediakan oleh panitia.  
4. Esai dibuat dengan sistematika penulisan yang ditetapkan oleh panitia 

 
 
 
 



 

                                      
 

 
 
 

 

Pendaftaran dan Pengumpulan Esai 
1. Peserta mendaftarkan diri mulai tanggal 15 November 2014 sampai dengan selambat 

lambatnya tanggal 9 Desember 2014 dengan cara :  
a. Membayar biaya pendaftaran ke rekening panitia Rapimwil ISMKMI Wilayah 1 

 

b. Setelah melakukan transfer biaya pendaftaran, peserta diharapkan 

mengirimkan scan/foto bukti transfer, beserta formulir pendaftaran secara 

online ke email panitia: rapimwilismkmiwil1@gmail.comdengan subjek email 

: Pendaftaran_Esai Ilmiah Populer_Nama Ketua_Nama Instansi Contoh : 

Pendaftaran_Esai Ilmiah Populer_Zeremia Samosir_Universitas Sumatera 

Utara. Pengiriman wajib dilakukan dalam satu email secara bersamaan (file 

tidak terpisah) dan dikirimkan maksimal 24 jam setelah pembayaran atau 

transfer biaya pendaftaran. 

 

c. Peserta juga diharapkan melakukan dua kali konfirmasi berupa Short 

Messages Service (SMS)  kepada panitia Rapimwil ISMKMI Wilayah 1 (a/n 

Zeremia Samosir) ke nomor telepon 082283321538 dengan format : 

Pendaftaran_ Esai Ilmiah Populer_Nama Ketua_Nama Instansi  

Contoh : Pendaftaran_Esai Ilmiah Populer_Zeremia Samosir_Universitas 

Sumatera Utara 

Konfirmasi dilakukan maksimal 24 jam setelah transfer biaya pendaftaran. 

 

2.  Biaya pendaftaran dan  percetakan karya adalah sebagai berikut : 

a. Sebesar Rp 75.000,00 untuk setiap satu karya yang diikutsertakan (panitia 

hanya menerima karya dalam bentuk softcopy yang dikirimkan ke email 

panitia yang telah ditentukan dan tidak menerima karya dalam bentuk 

hardcopy). 

b. Seluruh biaya pendaftaran dikirimkan ke rekening panitia Rapimwil ISMKMI 

Wilayah 1. 

 

4. Pembayaran Kontribusi Pendaftaran dilakukan melalui: 

Bank Negara Indonesia (BNI)  
No Rekening: 0263313854 
a/n : Bobbi Pramana 

 

5. Softcopy esai dikirimkan dalam format pdf (yang sudah digabungkan) serta Microsoft 

Word, bersamaan dengan pengiriman softcopy Lembar Orisinalitas, pas foto 3x4, 

scan atau foto KTP/KTM, scan bukti pembayaran, serta form pendaftaran ke email 

panitia Rapimwil ISMKMI Wilayah 1 : rapimwilismkmi@yahoo.co.id dengan subjek 

email : Karya_Esai Ilmiah Populer_Nama Ketua_Nama Instansi Contoh :  



 

                                      
 

 

 

 

 

Karya_Esai Ilmiah Populer_Zeremia Samosir_Universitas Sumatera Utara Pengiriman 

wajib dilakukan secara bersamaan dalam satu email (tidak terpisah) serta dilakukan 

selambat-lambatnya tanggal 9 Desember 2014 pukul 00.00 WIB 

 

5. Peserta diharapkan memberikan konfirmasi berupa Short Messages Service (SMS) kepada 
CP esai (a/n Zeremia Samosir) ke nomor telepon 082283321538 dengan format: Karya_ 
Esai Ilmiah Populer_Nama Ketua_Nama Instansi Contoh : Karya_ Esai Ilmiah 
Populer_Zeremia Samosir_Universitas Sumatera Utara. Konfirmasi dilakukan selambat-
lambatnya 24 jam setelah pengiriman karya.  

 
6. Penilaian esai akan dilakukan dari tanggal 9 Desember 2014 – 13 Desember 2014.  

 

 

Proses Perlombaan 
1. Finalis akan dihubungi oleh panitia melalui surat resmi atau via telpon ke masing-

masing pemenang pada tanggal 13 Desember 2014. Pengumuman pemenang bisa 

dilihat melalui website resmi, Facebook, dan Twitter Rapimwil ISMKMI Wilayah 1 pada 

tanggal tersebut. 

2. Semua karya yang masuk akan dinilai dan dicari 10 Finalis dengan esai terbaik (bersifat 

perseorangan) yang akan mempresentasikan ( setiap peserta mempersiapkan presentasi 

dalam bentuk Power Point) karyanya pada tanggal 18 Desember 2014 di Gedung 

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. 

3. Finalis yang terpilih diharapkan mengikuti Technical Meeting. 

4. Akan dicari tiga pemenang yang akan diumumkan pada tanggal 18 Desember 2014. 

Pemenang I, II, III akan memperoleh piagam penghargaan, kesempatan presentasi 

dalam seminar nasional dan uang tunai sebagai berikut :  

 Juara I : Rp 1.500.000,00  

 Juara II : Rp 1.000.000,00  

 Juara III : Rp 500.000,00  

 
5. Bila terdapat pertanyaan mengenai lomba esai dapat menghubungi contact person esai 

ilmiah populer, sebagai berikut : Zeremia Samosir (082283321538), Facebook : 
Zeremia Samosir, dan Twitter : @JeremiaSamosir 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                      
 

 
 
 
 
 

Timeline Lomba Esai Ilmiah Populer Rapimwil ISMKMI Wilayah 1 : 

NO Kegiatan Waktu 

1. Publikasi Lomba Esai Ilmiah 
Populer  

15 November 2014 

2. Pendaftaran dan Pembayaran 
Uang Pendaftaran 

15 November 2014 - 9 
Desember 2014 

3. Deadline Pengiriman 9 Desember 2014 

4. Penilaian 10 besar karya 9 Desember 2014 – 13 
Desember 2014   

5. Pengumuman 10 finalis 13 Desember 2014 

6. Registrasi Finalis 14 Desember 2014 – 17 
Desember 2014 

7. Presentasi 10 Finalis 18 Desember 2014 

8. Presentasi 3 Grandfinalis 
dalam Seminar Nasional 

20 Desember 2014 

 

 

 

Ketentuan Khusus 
 
1. Penulis menjamin bahwa esai yang dikirim merupakan karya sendiri dan belum pernah 

dipublikasikan melalui pernyataan tertulis (Lembar Orisinalitas, lampiran IV).  
 

2. Panitia diberi hak dan wewenang untuk mempublikasikan setiap esai dengan tetap 
mencantumkan nama penulis dan asal institusi. 

  
3. Sistematika Penulisan 

Kriteria Umum  
1. Judul esai bebas sesuai dengan topik yang dipilih, ekspresif dan menggambarkan isi dari 
esai tersebut dengan tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai 
dengan EYD ( Ejaan Yang Disempurnakan) 
 
2. Esai tergolong jenis ilmiah populer yang bersifat asli (bukan plagiarism) sesuai dengan 
tema dan bisa juga disertai gagasan atau ide kreatif tentang tema yang telah ditentukan 
berlandaskan bukti ilmiah dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.  
 
Ketentuan Penulisan  
1. Judul diketik dengan huruf kapital dan di-bold dengan ukuran 14 pt.  
2. Di bawah judul disertakan nama lengkap penulis dengan ukuran 12 pt.  
3. Esai diketik 1,5 spasi pada kertas berukuran HVS A4 jenis huruf Times New Roman 12 pt.  
4. Kalimat alinea baru diketik sebaris dengan baris di atasnya dengan jarak spasi 3 pt. 



 

                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
  
5. Isi Naskah esai minimal 4 dan maksimal 10 halaman (tidak termasuk daftar pustaka).  
6. Batas pengetikan: kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm dan bawah 3 cm.  
7. Melampirkan daftar pustaka dengan menggunakan sistem Vancouver.  

 


