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PANDUAN LOMBA
ANIMAL SCIENCE PAPER COMPETITION 2016

Pendahuluan
Indonesia dan negara-negara ASEAN menghadapi dan melaksanakan kesepakatan
yang sudah dimulai sejak tahun 1993 dalam suatu perjanjian yang dinamakan AFTA.AFTA
adalah kesepakatan yang dibentuk oleh negara-negara ASEAN untuk menciptakan suatu zona
perdagangan bebas.Rencana ini dijalankan dengan cara penghapusan biaya tarif (bea masuk
0-5%) maupun biaya tarif bagi negara-negara anggota ASEAN.Dengan cara ini, AFTA
berharap ASEAN menjadi basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500
juta penduduk ASEAN. Negara anggota AFTA berjumlah 10 negara; yaitu, Thailand,
Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Vietnam, Laos, Myanmar, dan
Kamboja.
Di tahun 2020 akan terjadi perluasan zona perdagangan bebas dari tingkat ASEAN
menuju ke tingkat Asia-pasifik, keadaan ini merupakan salah satu ancaman dan sekaligus
peluang bagi sektor perekonomian Indonesia karena meskipun tujuan utama AFTA adalah
untuk meningkatkan perekonomian bagi negara ASEAN tetapi perlu diketahui bahwa
Indonesia masih belum cukup untuk bersaing dengan negara- negara ASEAN lain jika dilihat
dari kemampuan ekonominya apalagi jika nantinya di tahun 2020 Indonesia akan dihadapkan
dengan persaingan perdagangan yang lebih besar.
Hal ini membutuhkan kesiapan yang matang baik dari segala sektor, salah satunya
dari bidang potensi pangan. Kebutuhan pangan terutama dari sumber hewani sangat
dibutuhkan akan tetapi kebutuhan ini masih belum terpenuhi secara optimal dari dalam negeri
sehingga menimbulkan aktifitas impor yang cukup tinggi. Padahal, potensi pangan dari
sumber hewani sangat besar jika sistem yang diterapkan lebih inovatif dan kreatif.Karena
tidak hanya untuk keperluan dalam negeri tapi juga dibutuhkan untuk ekspor dalam
menghadapi perdagangan bebas untuk memenuhi perekonomian dan persaingan dengan
negara se Asia- pasifik.Sedangkan kondisi yang dialami Indonesia dari segi kesehatan hewan
dan kesejahteraan hewan (animal welfare) masih belum memenuhi kriteria standar yang ada
di negara- negara maju seperti Eropa.Padahal, hal ini penting sebagai tolak ukur kualitas
sumber pangan hewani yang nantinya dapat digunakan sebagai salah satu sumber
perekonomian Indonesia. Kurangnya kepedulian dan pengetahuan akan hal ini berdampak
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pada perekonomian Indonesia di bidang pangan, karena itulah diperlukan inovasi baru untuk
meningkatkan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan yang nantinya dapat memperbaiki
sistem perekonomian dalam bidang pangan terutama pangan dari sumber hewani
Berdasarkan latar belakang tersebut maka Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas
Kedokteran Hewan Universitas Airlanggadengan mengusung tema“KESIAPAN SEKTOR
PETERNAKAN DAN VETERINER INDONESIADALAM FREE TRADE AREA OF
THE ASIA- PACIFIC (FTAAP) 2020”. Kegiatan ini diharapkan mampu menjembatani
pemuda mahasiswauntuk berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung melalui
sebuah karya tulis yang dapat diimplementasikan demi peningkatan kesehatan hewan dan
kesejahteraan hewan sehingga Inodonesia dapat meningkatkan kualitas untuk menghadapi
FTTAP 2020.

1. NAMA KEGIATAN
Animal Science Paper Competition (ASPC) 2016

2. TEMA
Tema kegiatan ini adalah“KESIAPAN SEKTOR PETERNAKAN DAN VETERINER
INDONESIA DALAM FREE TRADE AREA OF THE ASIA- PACIFIC (FTAAP)
2020”. Dengan sub tema:
a. Inovasi Kesehatan Hewan
b. Inovasi Penerapan Animal Welfare
c. Inovasi Penyediaan Pakan

3. KETENTUAN PESERTA
1) Peserta merupakan mahasiswa aktif D3/S1 perguruan tinggi negeri/swasta di Indonesia
yang dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa.
2) Peserta adalah Individu atau kelompok yang terdiri dari maksimal 3 orang.
3) Satu tim diperbolehkan mengirimkan lebih dari 1 paper, paper dapat berupagagasan ,
hasil riset atau penelitian yang belum pernah di publikasikan dalam journal ilmiah
Nasional atau Internasional dengan ketetuan ketua yang berbeda.
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4. KETENTUAN LOMBA
1) Setiap peserta wajib mengisi formulir pendaftaran, formulir dapat diunduh di website
:www.fkhunair.ac.id
2) Tahap pendaftaran akan dibuka pada 14 Juni – 20 Agustus 2016. Setiap kelompok
wajib mengirim abstrak dan formulir pendaftaran dalam bentuk softcopy (dalam format
PDF). Abstrak yang dikirim dengan formulir pendaftaran berada di file pdf yang
berbeda. Kemudian disimpan ke dalam 1 folder dan mengirimkannya ke
aspcfkhunair@gmail.comdengan subjek dan nama folder “ASPC_Nama Ketua
Tim_Nama Perguruan Tinggi_Judul Abstrak” untuk dilakukan seleksi. Peserta yang
sudah mengirimkan abstraknya harus konfirmasi ke panitia dengan format “Abstrak
ASPC_Nama Ketua Tim_Nama Perguruan Tinggi_Judul Abstrak” ke nomor
085735445918 atas nama Aisyah.
3) Pengiriman abstrak tidak dipungut biaya apapun (GRATIS). Batas pengumpulan
abstrak adalah 20 Agustus 2016.
4) Pengumuman hasil seleksi abstrak akan dilaksanakan pada 29 Agustus 2016.
5) Setiap tim yang dinyatakan lolos seleksi abstrak berhak melanjutkan ke tahap
berikutnya, yaitu tahap seleksi fullpaper. Pada tahap ini peserta diminta untuk
mengirimkan

fullpaper

dan

diwajibkan

membayar

biaya

registrasi

sebesar

Rp.100.000,00/tim. Untuk mekanisme pembayaran akan diberitahukan kemudian.
6) Setelah melakukan pembayaran diharap ketua kelompok melakukan konfirmasi via
SMS dengan format ASPC_Nama Ketua Tim_Nama Perguruan Tinggi_Judul
Paper_Jam Pembayaran ke nomor 085735445918 atas nama Aisyah. Pembayaran uang
registrasi dilakukan pada 29 Agustus - 05 September 2016.
7) Fullpaper dikirimkan dalam bentuk softcopy dengan ketentuan sebagai berikut:
 Softcopy dikirimkan dalam format Word (.doc atau .docx) dan pdf melalui email
aspcfkhunair@gmail.com.
 Fullpaper yang dikirim dalam bentuk softcopy juga menyertakan dokumendokumen antara lain:
1. Scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) setiap anggotanya dalam satu tim
sebanyak 1 buah dengan format jpg atau jpeg.
2. Scan/foto bukti pembayaran dengan format jpeg atau jpg.
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3. Foto masing-masing anggota tim dalam satu tim dengan ukuran per foto <1Mb
dan dalam bentuk jpeg atau jpg.
4. Formulir pendaftaran yang diunduh pada website yang telah dijelaskan di atas.

*Paper dan dokumen yang dikirim dijadikan 1 folder dengan nama folder dan subjek
email “ASPC_Nama Ketua Tim_Nama Perguruan Tinggi_Judul Paper”. Peserta
yang sudah mengirimkan papernya harus konfirmasi kepanitia melalui SMS dengan
format “ASPC_Nama Ketua Tim_Nama Perguruan Tinggi_Judul Paper” ke nomor
085735445918 atas nama Aisyah.

8) Pengumpulan fullpaper beserta kelengkapan dokumen pada 06 September - 04 Oktober
2016.
9) Semua peserta yang lolos seleksi abstrak, sudah membayar uang registrasi, dan sudah
mengirimkan full papernya dalam bentuk softcopy akan mendapatkan sertifikat Animal
Science Paper 2016 yang akan dikirim via email peserta.
10) Pengumuman hasil seleksi fullpaper terpilih via online akan dilaksanakan pada 23
Oktober 2016.
11) Paper yang diikutsertakan dalam kompetisi ini adalah paper yang belum pernah di
publikasikan dalam journal atau publikasi yang lain.
12) Dewan juri berasal dari kalangan dosen yang ahli dalam bidang kesehatan hewan,
manajemen ternak dan pakan, serta reviewer journal ilmiah.
13) Juara-juara yang telah terpilih pada grandfinal merupakan peserta yang memiliki nilai
tertinggi hasil kumulatif dari semua aspek penelitian yang dikategorikan dalam
penilaian paper.
14) Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
15) Ketentuan yang belum diatur di atas dapat diatru di kemudian hari.
5. TAHAP SELEKSI “Animal Science Paper Competition 2016”
1) Seleksi Abstrak
Dalam tahapan ini akan dipilih maksimal 100 abstrak paper terbaik untuk
mengikuti tahap seleksi fullpaper. Pengumuman peserta lolos seleksi abstrak pada
tanggal 29 Agustus 2016 melalui email masing-masing peserta.
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2) Seleksi Paper
Dalam tahap ini akan dipilih maksimal 10 besar paper terbaik yang berhak untuk
mengikuti tahap grandfinal. Pengumuman hasil seleksi paper akan dilaksanakan pada
tanggal 23 Oktober 2016 melalui SMS dari pihak panitia ke nomor HP Ketua tim serta
melalui website www.fkh.unair.ac.id, facebook: ASPC FKH UNAIR 2016, Instagram :
aspcfkhunair, LINE@ : @tjh3148g
3) Grand Final (Presentasi)
 Peserta wajib melakukan konfirmasi kesanggupan presentasi via SMS ke nomor
085735445918 atas nama Aisyah.
 Dalam rangka pembuatan buku, panitia akan mengirimkan kembali 10 paper
terbaik yang telah dikoreksi dan dinilai oleh reviewer ke alamat email masingmasing peserta untuk diperbaiki lagi. Batas pengumpulan paper yang telah
diperbaiki oleh peserta adalah 30 Oktober 2016.
 Tahap presentasi dilaksanakan pada Sabtu, 12 November 2016di depan juri
reviewer. Pada tahap ini akan dipilih 3 tim dengan Total Nilai Akhir tertinggi yang
akan dipilih juara1, 2, dan 3.
 Peserta yang lolos menuju tahap presentasi wajib melakukan daftar ulang dengan
menunjukkan bukti slip pembayaran asli, kartu mahasiswa, dan mengumpulkan
slide presentasi pada saat Technical Meeting.
 Peserta berpakaian rapi, sopan, bersepatu, dan memakai jas almamater universitas
masing-masing pada saat acara presentasi berlangsung.
 Alokasi waktu presentasi yang diberikan kepada peserta adalah sebagai berikut:
 Presentasi paper maksimal 10 menit.
 Tanya jawab dengan masing-masing dosen reviewer maksimal 10 menit.
 Peserta diperbolehkan menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan isi
presentasi. Sarana dan prasarana tersebut dipersiapkan dan dibawa sendiri oleh
peserta.
4) Peserta yang tidak hadir pada saat presentasi padahal sebelumnya telah melakukan
konfirmasi kehadiran dinyatakan gugur sebagai finalis dan keputusan juri tidak dapat
diganggu gugat
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6. TANGGAL PENTING
Kegiatan

Tanggal

Pengumpulan Abstrak

14 Juni – 20 Agustus 2016

Tahap Seleksi Abstrak

21-28 Agustus 2016

Pengumuman

Lolos

Seleksi 29 Agustus 2016

Abstrak
Pengumpulan Full Paper

06 Septembet – 04 Oktober 2016

Tahap Seleksi Full Paper

05 Oktober – 22 Oktober 2016

Pengumuman 10 besar paper 23 Oktober 2016
terbaik
Konfirmasi Finalis

24-29 Oktober 2016

Pengumpulan paper (revisi)

30 Oktober 2016

Technical Meeting

11 November 2016

Presentasi

12-13 November 2016

7. HADIAH
1)

Juara I

: Publikasi Paper dalam Journal Ilmiah Nasional +Throphy +
Piagam + Uang sebesar Rp 3.000.000,00

2) Juara II

: Throphy + Piagam + Uang sebesar Rp 2.000.000,00

3) Juara III

: Throphy + Piagam + Uang sebesar Rp 1.000.000,00

8. LAMPIRAN
 Aturan Penulisan Abstrak
Berikut ini adalah ketentuan penulisan abstrak dalam Paper Competition ASPC 2016:
1. Abstrak diketik pada kertas A4 dengan margin:
Kiri : 2 cm
Kanan : 1.5 cm
Atas dan Bawah : 2 cm
2. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia.
3. Judul paper diketik dengan format:
Rata tengah
Times New Roman 12, Bold
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4. Author Info diketik di bawah judul dengan format:
Rata tengah, Times New Roman 11, Bold (untuk penulisan nama)
Rata tengah, Times New Roman 10, Italic (untuk penulisan instansi dan email)
5. Abstrak diketik dengan format:
Rata kiri kanan
Times New Roman 11
Spasi antar baris 1.0
6. Abstrak berisi mengenai latar belakang, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan.
7. Abstrak dibuat dalam 1 paragraf dan tidak boleh melebihi 250 kata.
8. Kata kunci diketik di bawah abstrak (3-5 kata kunci) dengan format:
Rata kiri
Times New Roman 11
9. Header dan footer menggunakan format sesuai yang digunakan pada file “contoh
abstrak.pdf” yang dapat diunduh di : www.fkh.unair.ac.id.


Aturan Penulisan Paper
Berikut ini adalah ketentuan penulisan paper dalam ASPC (Animal Science Paper
Competition) 2016:
1. Paper diketik pada kertas A4 dengan margin:
Kiri : 2 cm
Kanan : 1.5 cm
Atas dan Bawah : 2 cm
2. Paper maksimal terdiri dari 6 halaman (sudah termasuk abstrak, tidak termasuk surat
pernyataan orisinalitas).
3. Paper diketik dalam Bahasa Indonesia sesuai EYD. Istilah asing diketik dengan
format cetak miring.
4. Paper mengacu pada struktur: Abstrak, Pendahuluan, Landasan Teori (jika
diperlukan), Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan, Ucapan Terima
Kasih (jika diperlukan), dan Daftar Pustaka. Setelah halaman terakhir dari paper,
dilampirkan surat pernyataan orisinalitas yang dapat diunduh di www.fkh.unair.ac.id.
5. Ketentuan mengenai penulisan abstrak telah dijelaskan pada dokumen “Aturan
Penulisan Abstrak”.
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6. Seluruh bagian Paper (kecuali Daftar Pustaka) diketik dengan format Times New
Roman 11, Spasi antar baris 1.0, ukuran paragraph menjorok 0.5 cm, serta layout
berbentuk kolom (2 kolom, dengan jarak 1 cm antar kolom).
7. Daftar Pustaka diketik dengan format Times New Roman 10 dan mengikuti urutan
pemunculan dalam kutipan.
8. Kutipan ditulis menggunakan kurung siku berisi nomor referensi secara berurutan.
Jika nomor referensi dituliskan di akhir kalimat, maka nomor referensi ditulis sebelum
tanda titik. Contoh:"... [1]."Jika nomor referensi dituliskan di awal kalimat, maka
gunakan kata awalan, seperti “Ref.” atau “Pustaka”. Contoh: “Ref. [3]memuat data...”.
9. Jika paper memuat atau merujuk pada alamat URL, maka alamat URL harus ditulis
lengkap.
10. Gambar (diagram, dll) yang digunakan dalam paper dibuat dalam rupa hitam putih
gambar yang ditujukan untuk menampilkan data, misalnya diagram, dibuat dengan
menggunakan pola yang berbeda pada tampilan setiap data agar data dapat dibaca
dengan jelas. contoh penggunaan pola yang berbeda dalam diagram garis dapat dilihat
dalam file "contoh paper.pdf".
11. Gambar dan table dicantumkan dengan rata tengah dan bentuk garis yang dapat
dibedakan dengan jelas sehingga tampilan lebih jelas. Gambar dan table yang
lebarnya lebih dari satu kolom dapat diposisikan dengan baik pada bagian atas atau
bawah halaman.
12. Gambar dapat diberi keterangan dengan angka Arab (Gambar 1, Gambar 2,...) dengan
format Times New Roman 8. Keterangan gambar yang terdiri dari 1 baris diketik
dengan format rata tengah sedangkan keterangan gambar yang terdiri dari 2 baris atau
lebih diketik dengan format rata kiri-kanan. Keterangan gambar dicantumkan di
bagian bawah gambar.
13. Tabel dapat diberi keterangan dengan angka Arab (Tabel 1, Tabel 2, …) dengan
format Times New Roman 8. Teks dalam table diketik dengan format Times New
Roman 8. Keterangan table yang terdiri dari 1 baris diketik dengan format rata tengah
sedangkan keterangan table yang terdiri dari 2 baris atau lebih diketik dengan format
rata kiri-kanan. Keterangan table diketik di atas tabel.
14. Header dan footer menggunakan format sesuai dengan yang digunakan pada file
“contoh paper.pdf” yang dapat diunduh di www.fkhunair.ac.id.
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Kriteria Penilaian Animal Science Paper Competition 2016
1. Kriteria Penilaian Abstrak
No

Kriteria Penilaian

Bobot

Skor

Nilai

(%)

(6-10)

(Bobot x Skor)

1

Orisinilitas

10

2

Aspek ilmiah & Urgensitas

50

3

Inovasi

25

4

Format

15
Total

100

Penjelasan kriteria:


Orisinilitas
Keaslihan karya, merupakan hasil pengembang riset, dan bukan hasil plagiat.



Aspek ilmiah & Urgensitas
Dasar ilmiah dari ide yang disajikan, serta hasil atau prediksi hasil yang akan didapat.
Kepentingannya untuk diterapkan.Nilai aplikatif serta tepat guna dari ide yang
disajikan dalam upaya menyelamatkan lingkungan Indonesia.



Inovasi
Memberikan ide yang inovatif.Ide tersebut dapat berupa ide yang baru maupun ide
penambahan/pengembangan dari yang sudah ada.



Format
Menyangkut penilaian terhadap format abstrak yang sudah ditentukan serta kerapihan
dalam penyajiannya.
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2. Kriterian Penilaian Paper
Nilai
No

Kriteria

1

Format paper
Kreativitas

2

gagasan
Topik yang

3

dikemukakan

Bobot

Nilai

Kurang

Cukup

Baik

(Point 5)

(Point 6)

(Point 8)

Sangat

Berbobot

Baik

(Bobot x

(Point 9)

Nilai)

10
25

10

Data dan
4

sumber

15

informasi
Pembahasan,
kesimpulan dan

5

penerapan

40

gagasan
Total Nilai Akhir (Jumlah Nilai Berbobot)

Penjelasan Kriteria:


Format paper
-

Tata tulis: ukuran kertas, kerapihan ketik, tata letak, jumlah halaman

-

Pengungkapan: sistematika tulisan, ketepatan dan kejelasan tulisan, bahasa baku
dan sesuai EYD



Kreativitas gagasan
-

Keunikan dan keaslian gagasan

-

Gagasan dan dukungan argumentasi ilmiah
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Topik yang dikemukakan
-

Sifat topik, rumusan judul, kesesuaian dengan bahasan dan tema

-

Kesesuaian metode yang digunakan

-

Kejelasan uraian permasalahan

Data dan sumber informasi
-

Relevansi data dan informasi yang diacu dengan uraian tulisan

-

Keakuratan data dan informasi

-

Kemampuan menghubungkan berbagai data dan informasi dalam uraian tulisan

Pembahasan, kesimpulan dan penerapan gagasan
-

Kemampuan dalam menganalisa pada pembahasannya

-

Kemampuan dalam merumuskan kesimpulan

-

Nilai aplikatif dan tepat guna dari gagasan sesuai dengan permasalahan
lingkungan yang hendak diselesaikan

Keterangan:
a. Dalam memberikan penilaian, Reviewer dimohon untuk memberikan tanda √
(checklist) pada kolom Nilai yang telah disediakan. Terdapat 4 kategori penilaian,
yaitu Kurang (diberi point 5), Cukup (diberi point 6), Baik (diberi point 8), dan
Sangat Baik (diberi point 9)
b. Perhitungan Nilai Berbobot dan Total Nilai Akhir akan dilakukan oleh panitia
c. Total Nilai Akhir Maksimal 900\
d. Akan dipilih 10 paper dengan Total Nilai Akhir tertinggi untuk mengikuti tahap
selanjutnya, yaitu tahap presentasi
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3. Kriteria Penilaian Presentasi
Nilai
No

1

Sesi

Kriteria

Presentasi

Sistematika

(maksimal presentasi
10 menit)

Penggunaan
bahasa yang baku
Cara/sikap
presentasi
Ketepatan waktu
Kreativitas
presentasi

2

Tanya

Kebenaran dari

Jawab

ketepatan jawaban
Cara menjawab

Bobot

Nilai

Kurang

Cukup

Baik

(Point 5)

(Point 6)

(Point 8)

Sangat

Berbobot

Baik

(Bobot x

(Point 9)

Nilai)

3

1

2
1
3

2
2

Keterbukaan
peserta dalam
menerima kritik

1

dan saran
Total Nilai Akhir (Jumlah Nilai Berbobot)

Keterangan:
a. Dalam memberikan penilaian, Reviewer dimohon untuk memberikan tanda √
(checklist) pada kolom Nilai yang telah disediakan. Terdapat 4 kategori penilaian,
yaitu Kurang (diberi point 5), Cukup (diberi point 6), Baik (diberi point 8), dan
Sangat Baik (diberi point 9)
b. Perhitungan Nilai Berbobot dan Total Nilai Akhir akan dilakukan oleh panitia
c. Total Nilai Akhir Maksimal adalah 135
d. Akan dipilih juara 1,2 dan 3 sesuai dengan urutan perolehan Total Nilai Akhir

Animal Science Paper Competition 2016
Gedung Student Center, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga Kampus C,
Mulyorejo | Surabaya | Ph: 08533441679 (personal) | (031) 5592785 (official)
Email :aspcfkhunair@gmail.com
Website : www.fkh.unair.ac.id

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

:

NIM

:

Program Studi

:

Fakultas

:

Dengan ini saya menyatakan bahwa paper yang berjudul “___________” benar-benar
merupakan hasil karya tim kami yang belum pernah diajukan dalam kompetisi pada
perguruan tinggi atau lembaga manapun dan tidak mengandung bahan-bahan yang pernah
ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain kecuali bahan rujukan yang dinyatakan dalam naskah.
Demikian

pernyataan

ini

saya

buat

dengan

sesungguhnya

dan

saya

bersedia

mempertanggungjawabkan pernyataan ini.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Tempat, tanggal bulan tahun
Yang menyatakan,

Meterai Rp6.000
Tanda tangan

(Nama Ketua Tim)
NIM Ketua Tim

