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Artikel berisi tulisan yang diangkat dari ide kreatif sebagai respons intelektual atas 
persoalan aktual yang dihadapi masyarakat. Ide tersebut bersifat unik, kreatif dan 
bermanfaat sehingga idealisasi kampus sebagai pusat solusi dapat menjadi kenyataan. 
Kriteria peserta kompetisi sebagai berikut: 
1. Peserta kompetisi adalah mahasiswa kesehatan masyarakat aktif dan terdaftar 

mengikuti program pendidikan S-1. 
2. Peserta dapat bersifat individu (1 orang) atau kelompok (2-4 orang). 
3. Peserta dapat membawa prototipe/ purwarupa saat presentasi. 

 
Ketentuan Umum Penulisan 
1. Artikel gagasan tulis memuat judul, nama penulis, abstrak dalam bahasa Indonesia dan 

bahasa Inggris, kata kunci, pendahuluan, gagasan, penutup, ucapan terima kasih, dan 
daftar pustaka (penjelasan rinci berada di bab Sistematika Penulisan Artikel) 

2. Artikel dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, yang ditulis dengan 
perangkat Microsoft Word. 

3. Artikel ditulis dengan huruf arial ukuran 11, spasi 1,5,  jarak tepi 2 cm di semua tepi, 
dan jumlah halaman 14-18.  

4. Ukuran kertas A4 dalam satu kolom.  
5. Judul tabel ditulis di atas tabel (spasi 1) dengan penomoran angka (Tabel 1, Tabel 2, 

dst). 
6. Tabel berspasi 1 dan dibuat tanpa garis vertikal. Sumber tabel wajib dicantumkan di 

bawah tabel, apabila tabel atau isi tabel merujuk pada sumber pustaka. Apabila isi tabel 
berisi hasil analisis data primer, maka tidak perlu mencantumkan sumber apapun.  

7. Judul gambar ditulis di bawah gambar (spasi 1) dengan penomoran angka (Gambar 1, 
Gambar 2, dst).  

8. Sumber gambar wajib dicantumkan di bawah judul gambar, apabila gambar merujuk 
pada sumber pustaka. Apabila gambar merupakan grafik (batang, lingkaran, garis, 
dsb.) yang mendeskripsikan hasil analisis data primer, maka tidak perlu 
mencantumkan sumber apapun.  

9. Daftar pustaka ditulis dengan menggunakan model APA yang berada di menu 
References pada perangkat Microsoft Word.  

 
Sistematika Penulisan Artikel  
Judul 
1. Judul artikel dalam bahasa Indonesia bersifat informatif dan ringkas dengan jumlah 

kata 5-12. 
2. Menggambarkan isi naskah. 



 
 
 
 
 
 

3. Penulisan judul tidak mengandung singkatan atau rumus. 
4. Di bagian bawah judul, ditulis nama penulis (tanpa gelar), dilengkapi dengan nama dan 

alamat institusi lengkap, serta e-mail korespondensi (penulis pertama). 
  

Abstrak dan Kata Kunci  
1. Ditulis dalam bahasa  Indonesia dan bahasa Inggris, maksimal 150-200 kata. 
2. Abstrak berbahasa Indonesia ditulis dengan susunan Latar Belakang, Gagasan, 

Simpulan, dan Kata Kunci. 
3. Abstrak berbahasa Inggris ditulis dengan susunan Background, Idea, Conclusion, dan 

Key Words. 
4. Latar belakang (background) memuat alasan mengangkat gagasan menjadi artikel, 

yang diakhiri dengan tujuan yang ingin dicapai. 
5. Gagasan (idea) memuat deskripsi singkat mengenai kondisi kekinian pencetus gagasan, 

solusi yang pernah ditawarkan atau diterapkan sebelumnya, seberapa jauh kondisi 
kekinian pencetus gagasan dapat diperbaiki melalui gagasan yang diajukan, dan 
langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan 
sehingga tujuan atau perbaikan yang diharapkan dapat tercapai. 

6. Simpulan (conclusion) merupakan jawaban atas tujuan yang ingin dicapai yang tertulis 
pada akhir latar belakang. 

7. Kata kunci (key words) memuat kata-kata pokok yang terdiri dari 3-5 kata. 
 

Pendahuluan  
Bagian pendahuluan dituliskan secara utuh tanpa sub judul dalam bentuk paragraf-
paragraf dengan panjang 30-40% dari keseluruhan panjang artikel. Bagian ini memuat: 
1. Alasan mengangkat gagasan menjadi artikel, yang dilengkap dengan data atau 

informasi yang mendukung. 
2. Rumusan tujuan yang ingin dicapai. 
 
Gagasan 
Bagian gagasan ditulis dengan panjang 60-70% dari keseluruhan panjang artikel. Bagian ini 
memuat: 
1. Kondisi kekinian pencetus gagasan (diperoleh dari bahan bacaan, wawancara, 

observasi, imajinasi yang relevan). 
2. Solusi yang pernah ditawarkan atau diterapkan sebelumnya untuk memperbaiki 

keadaan pencetus gagasan. 
3. Seberapa jauh kondisi kekinian pencetus gagasan dapat diperbaiki melalui gagasan 

yang diajukan. 
4. Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan gagasan 

dan uraian peran atau kontribusi masing-masingnya. 
5. Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan 

sehingga tujuan atau perbaikan yang diharapkan dapat tercapai. 
 



 
 
 
 
 
 

Penutup 
1. Berisi simpulan yang memuat jawaban atas tujuan yang ingin dicapai.  
2. Ditulis dalam bentuk essay, bukan dalam bentuk numerikal.  
 
Ucapan Terimakasih 
Ucapan terima kasih dapat ditulis jika diperlukan. Bagian ini memuat ucapan terima kasih 
kepada pihak-pihak yang telah membantu penulisan ide/gagasan, baik dari segi pendanaan 
maupun segi lain.  
 
Daftar Pustaka 
1. Dituliskan secara lengkap, sesuai dengan rujukan dalam narasi artikel. 
2. Hanya memuat sumber yang dirujuk dalam narasi.  
3. Ditulis dengan menggunakan model APA yang berada di menu References pada 

perangkat Microsoft Word. 
4. Sumber rujukan minimal 80% berupa pustaka terbitan 10 tahun terakhir.  
5. Sumber rujukan minimal 80 % berupa artikel-artikel penelitian dalam jurnal atau 

laporan penelitian. 
6. Contoh penulisan daftar pustaka berdasarkan model APA adalah sebagai berikut:     
 

Buku: 
Gordis, L. (2004). Epidemiology. Philadelphia: Elsevier Saunders. 
 

Buku dengan penulis per bab 
Goodman, R. A., & Buehler, J. W. (1996). Field Epidemiology Defined. In M. B. Gregg, 
Field Epidemiology (pp. 4-5). New York: Oxford University Press. 
 

Artikel dalam jurnal atau majalah: 
Davis, S. M., & Donnan, G. A. (2012). Secondary Prevention after Ischemic Stroke or 
Transient Ischemic Attack. New England Journal of Medicine, 1914-1922. 
 

Artikel yang dimuat dalam prosiding: 
Malek, M. A., Mustafa, S. M., & Mohamed, M. (2015). Perceived Body Image and Lifestyle 
Behaviors among Female Students with Weight Dilemmas. First ACPES Conference (pp. 
407-409). Semarang: Sport Science Faculty Semarang State University. 
 

Website: 
Chan, M. (2016, January 13). World Health Organization. Retrieved March 8, 2016, from 
World Health Organization Web site: http://www.who.int/dg/speeches/2016/ebola-
road-to-recovery/en/ 


