TERMS OF REFERENCE KOFEIN 2018
Online Essay
Esai Kefarmasian se-Jawa Timur untuk SMA/Sederajat

A. TEMA
“Eksistensi Apoteker dalam Mewujudkan Indonesia Sehat dan Sejahtera”.
Sub Tema :
1. Pengembangan Obat Berbahan Herbal Asli Indonesia
2. Pemanfaatan Teknologi Dalam Bidang Pengolahan Toga
3. Rokok dan Tobacco Control
4. Strategi Meminimalkan Bahan Obat Import
5. Apotek Online

B. GAMBARAN UMUM
Online Essay merupakan inovasi kegiatan dari KOFEIN 2018 dalam bidang karya
tulis yang mekanisme seleksi secara keseluruhan dilaksanakan melalui via online. Tahap
seleksi pertama, 10 naskah terbaik akan dipilih untuk bersaing sebagai finalis dengan
syarat tambahan setiap finalis membuat poster soft copy yang dikirim ke e-mail KOFEIN
2018 dan di-upload pada media instagram sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini
diharapkan mampu mengembangkan potensi calon generasi penerus bangsa untuk lebih
kritis terhadapa isu yang sedang beredar terutama dalam bidang kefarmasian.

C. KETENTUAN PESERTA
1. Peserta adalah siswa aktif SMA/Sederajat semua jurusan se-Jawa Timur dan
dibuktikan dengan upload scan KARTU TANDA PELAJAR.
2. Peserta Online Essay adalah individu atau tim yang terdiri dari maksimal 2 (dua)
pelajar SMA/Sederajat dengan tingkat kelas yang sama ataupun berbeda dengan
syarat berasal dari sekolah yang sama.
3. Setiap peserta tim diperbolehkan mengirimkan maksimal dua karya dengan syarat
ketua tim yang berbeda.
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4. Setiap siswa diperkenankan menjadi ketua pada 1 (satu) tim saja dan diperbolehkan
menjadi anggota dari tim lainnya.
5. Karya bersifat asli dan belum pernah dipublikasikan atau diikutsertakan dalam
kompetisi lainnya.

D. PENDAFTARAN
1. Pendaftaran

dilakukan

via

online

melalui

web

KOFEIN

2018

di

www.kofeinunair.com. Peserta diwajibkan mengikuti seluruh prosedur yang tertera di
web.
2. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 2 Oktober 2017 - 29 Oktober 2017.
3. Peserta WAJIB mengunduh formulir pendaftaran yang telah diisi melalui web
KOFEIN 2018.
4. Biaya pendaftaran yang dibebankan adalah sebesar Rp 40.000,00/tim.
5. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke no. rekening: 0585-1676-33 (BNI) atas
nama Safiinatunnajah Nugroho dengan biaya total adalah “Biaya Pendaftaran + 3
digit kode unik (001-999)”. Kode unik berfungsi sebagai ganti upload bukti transfer
yang akan dipilihkan secara otomatis oleh sistem pada web KOFEIN 2018. Apabila
peserta melakukan transfer melalui teller, tujuan pengiriman diisi: Pembayaran
Online Essay KOFEIN 2018.

E. KETENTUAN
i. Ketentuan Umum
1. Esai berisfat orisinal, belum pernah dimuat di media masa dan tidak mengambil ide
dari karya orang lain (Plagiarisme).
2. Apabila peserta ketahuan melakukan plagiat baik seluruh maupun sebagaian akan
didiskualifikasi sebagai peserta.
3. Sepuluh naskah terbaik akan bersaing sebagai finalis dengan ketentuan tambahan
yaitu membuat POSTER sesuai dengan tema esai yang dipilih sebagai salah satu
poin penilaian. Poster dibuat dalam bentuk soft copy dan di-upload secara online.
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ii. Ketentuan Khusus
I.

Format Esai
o Font dan ukuran : Times New Roman, 12
o Spasi

: 1,5

o Margin

: Kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah 3 cm

o Kertas

: A4 (29,7 x 21,0) cm

o Menggunakan format penulisan satu kolom.
o Diberi nomor halaman dengan posisi di bagian kanan bawah.
o Esai ditulis minimal 3 dan maksimal 5 halaman (Dihitung mulai Pendahuluan
sampai Penutup).
o Berikut merupakan kerangka Online Essay KOFEIN 2018:
HALAMAN JUDUL*
 Judul harus jelas dan tidak membuka peluang untuk penafsiran ganda, yang
diketik dengan huruf kapital dan dicetak dengan Bold.
 Subtema yang dipilih dituliskan di bawah judul dengan model Capitalize
Each Word dan dicetak dengan Italic.
 Logo Sekolah.
 Nama penulis dan nomor induk siswa ditulis dengan jelas.
 Sekolah asal, kota asal, dan tahun penulisan ditulis dengan jelas.
*Contoh terlampir.
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI/ DAFTAR GAMBAR/ DAFTAR TABEL DAN DAFTAR
LAIN (jika diperlukan)
RINGKASAN
 Ringkasan Esai berbeda dengan abstrak.
 Disusun maksimal 1 (satu) halaman yang merupakan inti sari seluruh
tulisan meliputi: latar belakang, tujuan, landasan teori yang mendukung,
pembahasan, dan kesimpulan.
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PENDAHULUAN
Terbagi menjadi tiga poin, yakni:
 Latar Belakang, yakni gambaran umum mengenai topik yang diangkat
serta alasan memilih pokok permasalahan menjadi esai.
 Rumusan Masalah yang mencakup permasalahan yang diteliti. Uraikan
pendekatan dan konsep untuk menjawab masalah yang diteliti dan solusi
dari penelitian yang dilakukan uraian singkat mengenai gagasan kreatif
yang ingin disampaikan.
 Tujuan dan Manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan.
TINJAUAN PUSTAKA
 Uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan
dengan masalah yang dikaji.
 Uraian mengenai pendapat yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.
Kutipan akan lebih baik bila diambil dari sumber pustaka primer seperti
jurnal penelitian, buletin, buku, prosiding talkshow, maupun internet.
 TIDAK DIPERBOLEHKAN mengutip dari blog milik pribadi.
PEMBAHASAN
 Analisis permasalahan didasarkan pada data dan atau informasi serta telaah
pustaka untuk menghasilkan alternatif model pemecahan masalah atau
gagasan yang kreatif.
PENUTUP
 Kesimpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan dan menjawab
tujuan.
 Saran disampaikan berupa kemungkinan atau prediksi transfer gagasan dan
adopsi ide yang diusulkan.
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DAFTAR PUSTAKA
 Penulisan daftar pustaka untuk buku dimulai dengan menulis nama
pengarang, tahun penerbitan, judul buku, tempat terbit, dan nama penerbit.
 Penulisan daftar pustaka untuk jurnal dimulai dengan nama penulis, tahun,
judul tulisan, nama jurnal, volume, dan nomor halaman.
 Penulisan daftar pustaka yang diperoleh dari internet ditulis alamat websitenya dan waktu pengambilan, namun bukan dari halaman website blog atau
wikipedia juga website sejenisnya.
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.
LAMPIRAN (jika diperlukan)
II.

Format Poster
Poster dibuat oleh finalis Online Essay KOFEIN 2018. Dikirim dalam bentuk
Soft copy berekstensi .png atau .jpg dengan ukuran kertas A3 maksimal 5 MB.

F. BABAK SELEKSI
1. Babak Penyisihan
Diawali dengan pengumpulan berkas esai dikirim pada tanggal 2 Oktober 2017 s/d 5
November 2017 pukul 23.59 WIB ke alamat e-mail kofeinunair2018@yahoo.com
dengan subject “ONLINE ESSAY KOFEIN 2018_Nama Ketua Tim_Asal
Sekolah”. Kemudian akan diseleksi menjadi 10 esai yang akan lolos ke babak final.
2. Babak Final
Merupakan babak terakhir untuk penentuan Juara 1, 2, dan terfavorit dengan syarat
tambahan untuk penilaian yakni mengumpulan POSTER sesuai yang tertera pada
ketentuan khusus. Poster dikirim pada tanggal 11 Desember 2017 s/d 25 Desember
2017 pukul 23.59 WIB ke alamat e-mail kofeinunair2018@yahoo.com dengan subject
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“POSTER ONLINE ESSAY KOFEIN 2018_Nama Ketua Tim_Asal Sekolah”
dan diunggah ke instagram, beri caption, kemudian follow dan tag ke @kofeinunair
dengan hashtag #KOFEINUNAIR2018 #OnlineEssay

G. HADIAH
1.

Juara I
Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 + Trophy + Piagam penghargaan.

2.

Juara II
Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 + Trophy + Piagam penghargaan.

3.

Juara Favorit
Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 + Trophy + Piagam penghargaan.

H. JADWAL KEGIATAN
1.

Pendaftaran online peserta tanggal 2 Oktober 2017 s/d 29 Oktober 2017.

2.

Pengumpulan karya tanggal 2 Oktober 2017 s/d 5 November 2017.

3.

Tahap seleksi karya peserta 10 besar 6 November 2017 – 5 Desember 2017.

4.

Pengumuman hasil seleksi 10 besar 11

Desember

2017

melalui web

www.kofeinunair.com
5.

Pembuatan dan pengiriman poster tanggal 11 Desember 2017 – 25 Desember 2017.

6.

Penilaian finalis tanggal 25 Desember 2017 – 31 Desember 2017.

7.

Pengumuman juara tanggal 8 Januari 2018.

8.

Kami mengundang pemenang Juara I Online Essay KOFEIN 2018 untuk datang
pada Closing Party KOFEIN 2018 pada:
hari/tanggal : Sabtu, 20 Januari 2018
waktu

: 15.00 – 17.00 WIB

tempat

: Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Surabaya

Undangan ini bersifat TIDAK WAJIB dan akomodasi akan ditanggung sendiri oleh
pemenang. Konfirmasi kehadiran paling lambat sampai dengan tanggal 10 Januari
2018.
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I.

PENILAIAN
Kriteria penilaian naskah lomba esai dapat dlihat pada tabel dibawah ini.
No.

Kriteria Penilaian
Format penulisan karya tulis meliputi: Tata tulis meliputi ukuran kertas,

1.

kerapihan ketik, tata letak, dan jumlah halaman.

2.

Kekritisan dan inovasi gagasan/ide

3.

Keakuratan data dan informasi
Dasar keilmuan dalam memberikan solusi masalah meliputi: relevansi
data dan informasi yang diacu dengan uraian tulisan, keakuratan dan

4.

integritas data dan informasi, kemampuan menghubungkan berbagai
data dan informasi

5.

Keterkaitan dengan tema atau subtema

6.

Kesimpulan dan saran

INFORMASI LEBIH LANJUT
Line

: @EGS7609Q

Twitter

: @KOFEIN_UNAIR

Instagram

: KOFEINUNAIR

Facebook

: KOFEIN 2018 FARMASI UNAIR

Web

: www.kofeinunair.com

Atau dengan menghubungi contact person di bawah ini
Contact Person (CP) : Ragilia (082141583546)
Keterangan:
Seluruh peraturan tersebut diatas dapat mengalami perubahan menyesuaikan
situasi dan kondisi yang merupakan kebijakan final panitia dan akan
diumumkan melalui web kami.
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Lampiran

Format Halaman Judul Esai (Cover)

JUDUL ESAI
Sub Tema

Logo Asal
Sekolah

Disusun Oleh
Nama Ketua

(NISN)

Nama Anggota

(NISN)

ASAL SEKOLAH
KOTA
TAHUN
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