TATA CARA KOMPETISI ARTIKEL ILMIAH POPULAR
AFKHI – FAO
A. Syarat dan Ketentuan
Mahasiswa aktif Fakultas Kedokteran Hewan, Kedokteran, Peternakan, Ilmu Kesehatan
dan Kesehatan Masyarakat. Satu tim terdiri dari lebih dari 2 orang.
B. Tema
1. Antimicrobial Resistance (AMR) dan Antimicrobial Use (AMU).
2. Poultry Health.
3. One Health.
4. Emerging Infectious Disease (EID).
5. Zoonosis.
C.

Panduan Penulisan Artikel Ilmiah Populer
1.

Panjang artikel 750-1000 kata.

2.

Mengikuti susunan penulisan Artikel Ilmiah Populer sebagai berikut:
•

Judul (berisi bahasa yang unik dan bisa menarik pembaca).

•

Lead/ pembuka tulisan (berisi susunan ide utama atau pokok bahasan
yang bisa disampaikan melalui kutipan, data, pernyataan, dan catatan
penegas dengan panjang 2-3 kalimat dalam satu paragraf).

•

Penjelas/ isi tulisan (berisi tulisan ataupun gagasan penjelas dan
pendukung dari tulisan pembuka. Gagasan itu bisa disampaikan dalam
narasi yang tetap mengacu pada sudut pandang penulis).

•

Penutupan/

simpulan

(berisi

pernyataan

yang

merangkum,

mempertegas dan memberikan solusi atau menjadi tulisan yang
menyimpulkan semua isi tulisan dari awal hingga akhir).
3.

KarakterTulisan dalam Artikel Ilmiah Populer sebagai berikut:
•

Lugas: tidak emosional, bermakna tunggal, tidak menimbulkan
interprestasi lain.

•

Logis: disusun berdasarkan urutan yang konsisten.

•

Efektif: ringkas dan padat.

•

Efisien: hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan
mudah dipahami.

•

Objektif berdasarkan fakta: setiap informasi dalam kerangka ilmiah
selalu apa adanya, sebenarnya, dan konkret

4.

Sertakan judul dan link artikel jurnal scopus yang dituliskan menjadi opini.

5.

Gambar yang disertakan dalam artikel popular dalam bentuk JPG.

6.

Tulisan harus original, tidak ada unsur plagiasi.

7.

Artikel ilmiah popular menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai
dengan kaidah penulisan Bahasa Indonesia yang benar.

8.

Karya yang dikirimkan belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan
sejenis.

9.

Seluruh karya yang dikumpulkan menjadi milik panitia.

10. Wajib mengisi originality declaration statement dan persetujuan bersedia
dimasukan dalam buku kompilasi artikel popular FKH UB (Link Surat
Pernyataan)
D. Pengumpulan Artikel Ilmiah Populer
1. Penamaan file poster: Tema_Judul Artikel_UB/ non UB_Fakultas.
2. File dalam bentuk PDF.
3. Maksimal ukuran file: 25 MB.
4. Pengumpulan file dengan mengisi Link Pengumpulan Karya
E. Hadiah
Juara 1 = Rp. 800.000,Juara 2 = Rp. 550.000,Juara 3 = Rp. 250.000,-

F. Timeline
1. Pendaftaran 17 Februari – 13 Maret 2022 melalui link (Link Pendaftaran)
2. Batas pengumpulan 18 Februari – 13 Maret 2022.
3. Penilaian poster: 14 – 15 Maret 2022.
4. Pengumuman pemenang: 16 Maret 2022.
Further information: fkh.ub.ac.id

