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GUIDELINE 

LOMBA ESSAY ILMIAH NASIONAL DOSEN DAN 

MAHASISWA KESEHATAN 
TAHUN 2022 

 

I. DESKRIPSI 

Assosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Indonesia Keperawatan Indonesia (AIPViKI) 

adalah wadah atau kumpulan institusi penyelenggara pendidikan tinggi vokasi 

keperawatan di Indonesia yang diharapkan mampu membantu meningkatkan mutu dan 

kompetensi perawat vokasi secara terprogram dan professional. Pendidikan Tinggi Vokasi 

Keperawatan adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang 

terakreditasi untuk menghasilkan perawat yang terampil dan profesional dalam 

melaksanakan pekerjaan keahliannya.  

Sebagai sebuah lembaga yang menghasilkan lulusan yang berkualitas namun juga 

berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka dibutuhkan peningkatan 

kapasitas tenaga pendidik sehingga dapat memfasilitasi mahasiswa menjadi lulusan  yang 

senantiasa mengasah dirinya didalam analisis dan berpikir kritis, yang mampu merespon 

setiap perubahan sesuai dengan kemajuan IPTEK. Sebagai 

mahasiswa memiliki peran sebagai generasi penerus bangsa serta diharapkan untuk 

memiliki kemampuan, akhlak yang mulia serta keterampilan untuk mampu menjadi calon 

pemimpin di masa depan demi bangsa. Mahasiswa dianggap sebagai aset, cadangan 

sekaligus harapan untuk bangsa di masa depan karenanya mahasiswa diharapkan juga 

mampu memiliki vision untuk pengembangan pengelolaan lembaga pendidikan agar 

lulusannya siap berkompetisi global. 

Pendidikan keperawatan dan Pendidik memiliki fungsi untuk melatih mahasiswa 

mengembangkan keterampilan intelektual, keterampilan motorik dalam menggunakan 

alat-alat dan media untuk pemecahan masalah pasien, melatih dan memupuk keberanian 

dalam berinteraksi dengan klien, teman sejawat, dan tim kesehatan lain, memupuk rasa 

ingin tahu mahasiswa sebagai wujud sikap sebagai pembelajar sepanjang hayat, dan 

menumbuhkan rasa percaya diri yang merupakan integrasi dari ketercapaian 

kemampuan intelektual, keterampilan dan sikap profesional.  
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Sehubungan dengan pentingnya tenaga pendidik dan mahasiswa bagi berkelanjutan 

Pendidikan tinggi yang visioner, maka dalam agenda Rapat Kerja Nasional, AIPViKI 

sebagai wadah organisasi institusi Pendidikan tinggi vokasi  keperawatan,  bermaksud 

melakukan perlombaan Essay  nasional. Lomba Esai adalah salah satu cabang lomba 

dalam rangka RAKERNAS II AIPViKI Tahun 2022. Perlombaan ini memberi kesempatan 

tenaga pendidik dan mahasiswa untuk mengekpresikan ide, pikiran dan kreativitasnya 

melalui tulisan. Penyampaian atau pembahasan satu topik mengarah kepada tema 

Rakernas AIPViKI yang di uraikan dalam sub tema untuk peserta tenaga pendidik dan 

mahasiswa.. Kegiatan ini dapat terlaksana berkat bantuan dari panitia lokal yang 

melibatkan Himpunan Mahasiswa Keperawatan/HMJ  dari Institusi   POLTEKKES  

Denpasar dan HMJ Keperawatan STIKes KESDAM IX/Udayana dalam  mengorganisir 

pelaksanaan perlombaan.    

 

II.   TEMA  

Rakernas AIPViKI II Tahun 2022 mengambil tema: 

“Transformasi Pendidikan Tinggi Vokasi Keperawatan Indonesia Menuju Lulusan Trampil, 

Cerdas, dan Kompetitif”.. 

Sub Tema: 

Kategori dosen: “Peran Dosen dalam Inovasi Pendidikan Tinggi Vokasi Keperawatan 

Indonesia Untuk Memfasilitasi Lulusan Trampil, Cerdas, dan Kompetitif”  

Kategori mahasiswa: “Peran Mahasiwa dalam Inovasi Pendidikan Tinggi Vokasi 

Keperawatan Indonesia Menuju Lulusan Trampil, Cerdas, dan Kompetitif 

III. KETENTUAN PESERTA 

1. Peserta Lomba merupakan mahasiswa keperawatan dan dosen yang berstatus aktif 

dari seluruh Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (PTN/PTS) di Indonesia yang menjadi 

anggota AIPViKI. 

2. Setiap institusi diperkenankan mengirim lebih dari satu orang peserta, baik tenaga 

pendidik dan mahasiswa. 

3. Peserta hanya diperbolehkan mengirimkan 1 karya.tulisan 

4. Peserta wajib mengikuti segala ketentuan yang berlaku.  
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5. Pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan, panitia berhak

MENDISKUALIFIKASI peserta danatau dilakukan pengurangan dalam penilaian dan

apabila peserta yang menjadi pemenang lomba diketahui melanggar maka pemberian

penghargaan akan DIBATALKAN

6. Keputusan panitia dan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.

IV. TEKNIS PENDAFTARAN

1. Pendaftaran tidak dipungut biaya (free entry).

2. Pendaftaran dimulai tanggal 31 Oktober – 15 November 2022

3. Peserta mengisi link pendaftaran online pada google form berikut:

(1) Peserta kategori mahasiswa:  https://bit.ly/PendaftaranLombaEsaiAipviki

(2) Peserta kategori dosen: https://bit.ly/PendaftaranLombaEsaiDosenAIPVIKI

4. Peserta mengunggah scan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa)/KTP (Kartu Tanda 

Penduduk)/NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atau bukti identitas sebagai 

mahasiswa/dosen pada instansi terkait. File yang diunggah dalam bentuk PDF, 

dengan format nama: ASAL INSTANSI_JENIS IDENTITAS (KTM/KTP/NIDN)_NAMA 

LENGKAP

5. Peserta mengunggah bukti screenshot follow akun instagram resmi AIPViKI: 

@aipviki_official. Jenis file yang diupload JPG atau JPEG dengan ukuran maksimal 2 

MB.

6. Peserta yang sudah mengisi google form pendaftaran wajib bergabung ke dalam 

grup WhatsApp yang sudah disediakan oleh panitia di halaman terakhir google 

form.

V. TEKNIS PERLOMBAAN

1. Naskah yang sudah terkumpul diberikan kepada juri beserta formulir penilaian 

administratif (form penilaian terlampir).

2. Dewan Juri akan melakukan desk evaluation dan menetapkan 5 orang pemenang 

((Juara I, II, II & Harapan I, II) di masing-masing kategori.

3. Tahap penilaian dan penjurian naskah dilakukan dari tanggal 16 November 2022 

sampai dengan 21 November 2022.

https://bit.ly/PendaftaranLombaEsaiAipviki
https://bit.ly/PendaftaranLombaEsaiDosenAIPVIKI
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4. Pengumuman pemenang masing-masing kategori akan dilaksanakan saat malam 

penganugerahan AIPViKI pada tanggal 25 November 2022 dan official account 

instagram resmi AIPViKI: @aipviki_official 

 

5.  Keputusan panitia dan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. 

6.  Apabila terdapat hal yang sekiranya perlu ditanyakan, dapat disampaikan di grup 

peserta yang sudah disediakan panitia. 

 

VI. KETENTUAN ESAI  

1. Naskah Esai ditulis minimal 5 halaman dan maksimal 7 halaman (tidak termasuk cover, 

dan lampiran).  

2. Naskah esai merupakan hasil karya sendiri (orisinal), tidak meniru karya orang lain 

(plagiat) serta tidak pernah diperlombakan dalam kejuaraan apapun.  

3. Karya tidak mengandung unsur SARA dan pornografi, serta tidak bertentangan dengan 

norma yang berlaku.  

4. Naskah esai harus sesuai dengan tema yang telah ditentukan yaitu: Untuk peserta 

kategori dosen dengan subtema: “Peran Dosen dalam Inovasi Pendidikan Tinggi Vokasi 

Keperawatan Indonesia Menuju Lulusan Trampil, Cerdas, dan Kompetitif” dan untuk 

peserta kategori mahasiswa dengan subtema: “Peran Mahasiswa dalam Inovasi 

Pendidikan Tinggi Vokasi Keperawatan Indonesia Menuju Lulusan Trampil, Cerdas, dan 

Kompetitif”.  Tidak diperkenankan menggunakan tema sebagai judul karya.  

5. Naskah esai ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baku dan Ilmiah sesuai Pedoman 

Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).  

 

VII. SISTEMATIKA PENULISAN 

1. Format umum. 

a. Ukuran : A4  

b. Margin : kiri 4 cm, 3 cm (kanan, atas, bawah)  

c. Jenis font : Times New Roman  

d. Ukuran font : 12 pt  

e. Spasi kalimat : 1,5; spasi before dan after 0 pt  

f. Paragraf : Justify (rata kanan kiri) 
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2. Format penomoran 

a. Penomoran dari Pendahuluan, Pembahasan, Kesimpulan, Daftar Pustaka, dan 

Lampiran (jika ada) menggunakan angka (1,2,3,dst…) pada pojok kanan bawah.  

b. Diperbolehkan melampirkan gambar, grafik, dan tabel yang mendukung pada 

bagian lampiran selain dari naskah esai. 

 

3.  Format Cover/Halaman Depan 

a. Penulisan Judul : 16 pt, huruf kapital, cetak tebal (bold), orientasi   tengah 

(center), tanpa underline.  

b. Penulisan Nama : 14 pt cetak tebal (bold), orientasi tengah (center)  

c. Logo    :  

Logo yang dicantumkan yaitu Logo AIPViKI dan logo institusi peserta 

                        Ukuran : 3 cm x 3 cm, orientasi tengah (center), membentuk segitiga.  

d. Penulisan Kota, Instansi dan Tahun diketik dengan ukuran font 14 pt.  

 

4. Tata Urutan Esai 

(1) Halaman Sampul dan Judul/Cover (Terlampir)  

a. Judul diketik dengan huruf kapital, tepat dan sesuai dengan pembahasan, 

serta tidak menimbulkan penafsiran ganda.  

b. Logo-logo yang dicantumkan dalam cover dapat diunduh pada link berikut:  

https://bit.ly/LOGOLOMBAESAIAIPVIKI2022  

c. Nama lengkap dan tahun angkatan penulis (untuk kategori mahasiswa) atau 

NIDN (untuk kategori dosen) ditulis dengan jelas.  

d. Nama Instansi dan tahun penulisan ditulis dengan jelas.  

(2) Pendahuluan  

Pendahuluan berisi latar belakang dan rumusan masalah yang dijadikan topik 

penulisan. Dalam penulisan hendaknya menggunakan sumber yang relevan 

serta memperhatikan kesesuaian dengan tema.  

(3) Pembahasan  

Pembahasan berisi uraian mengenai ide penulis yang berkaitan dengan latar 

belakang dan jawaban dari rumusan masalah, diuraikan secara sistematis, 

kreatif dan inovatif, orisinil, aktual, dan logis.  

https://bit.ly/LOGOLOMBAESAIAIPVIKI2022
https://bit.ly/LOGOLOMBAESAIAIPVIKI2022
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(4) Kesimpulan   

Kesimpulan berisi mengenai simpulan dari pembahasan ide yang telah 

diuraikan.  

(5) Daftar Pustaka  

a. Penulisan daftar pustaka menggunakan APA Style (American  

Psychological Association Style)  

b. Referensi yang digunakan maksimal 10 tahun terakhir (2012-2022) 

c. Daftar pustaka yang digunakan bisa dari buku atau jurnal ilmiah dan 

apabila mengambil dari website wajib mencantumkan alamat web serta 

waktu akses.   

Contoh Penulisan Daftar Pustaka Buku:   

A Potter, &. P. (2015). Buku Ajar Fundamental Keperawatan:  

Konsep, Proses, dan Praktik, edisi 4, Volume 2. Jakarta: EGC. Jurnal:   

Pelin, B. (2018). Coopetitive innovation alliance performance:  

Alliance competence, alliance’s market orientation, and relational 

governance. Journal of Business Research, 23-31. Website:  

Talitha, T. (2021, Agustus 21). Budidaya Tanaman Sayuran: Tahapan, 

Manfaat & Peluang Usaha. Diambil kembali dari Gramedia.com: 

https://www.gramedia.com/bestseller/budidaya-tanaman-sayuran/   

(6) Lampiran  

a. Lampiran 1  

Lembar keaslian karya (orisinalitas). Lembar keaslian karya  dapat diunduh 

pada link berikut:  

  https://bit.ly/SURATPERNYATAANORISINALITASKARYA2022 

b. Lampiran 2   

Lampiran-lampiran dalam bentuk: gambar/foto/ grafik, data dan informasi 

yang mendukung karya (jika ada).  

VIII. TEKNIS PENGUMPULAN KARYA  

1. Tanggal Pengumpulan Karya: 31 Oktober – 15 November 2022 pukul 23.59 

WITA  

2. Karya dikumpulkan dalam bentuk PDF dengan format nama:  

INSTANSI_NAMA LENGKAP_JUDUL KARYA.  

https://bit.ly/SURATPERNYATAANORISINALITASKARYA
https://www.gramedia.com/bestseller/budidaya-tanaman-sayuran/
https://bit.ly/SURATPERNYATAANORISINALITASKARYA2022
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3. Karya dikumpulkan pada google drive masing-masing peserta dan peserta 

hanya menyertakan link google drive karya pada google form pengumpulan 

karya.  

4. Terkait dengan settingan drive pengumpulan karya dalam settingan menjadi 

"viewer" agar panitia dapat melihat karya peserta.  

5. Pengumpulan link google karya dapat dilakukan pada link google form berikut:  

(1) Kategori mahasiswa: https://bit.ly/KaryaEsaiMahasiswaAIVIPI2022  

(2) Kategori dosen: https://bit.ly/KaryaEsaiDosenAIPViKI2022  

6. Panitia tidak menerima karya yang dikirimkan melewati batas waktu yang 

telah ditentukan.  

 

IX.   KRITERIA PENILAIAN   

Kriteria Penilaian Naskah Esai  

No.  Aspek Penilaian  Bobot  Rentang Nilai  

1.  Format Esai:  

- Kesesuaian tata tulis 

dengan format penulisan 

dan sistematika penulisan  

- PUEBI yang baik dan 

benar  

25  Kurang       : 1 – 6  

Cukup        : 7 - 13  

Baik            : 14 – 21  

Sangat Baik : 22 – 25  

2.   Gagasan dan Pembahasan  

- Kreativitas gagasan berupa 

pembaharuan materi dan 

pembahasan  

30  Kurang        : 1 – 7  

Cukup         : 8 – 14  

Baik             :  15 – 22  

Sangat Baik : 23 - 30  

3.  Orisinalitas Karya  15  Kurang        : 1 – 4  

Cukup          : 5 – 7  

Baik              : 8 – 11  

Sangat Baik  : 12 – 15  

4.  Referensi  15  Kurang       : 1 – 4  

Cukup         : 5 – 7  

Baik             : 8 – 11  

Sangat Baik : 12 - 15  

https://bit.ly/KaryaEsaiMahasiswaAIVIPI2022
https://bit.ly/KaryaEsaiMahasiswaAIVIPI2022
https://bit.ly/KaryaEsaiDosenAIPViKI2022
https://bit.ly/KaryaEsaiDosenAIPViKI2022
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5.  Kesimpulan:  

- Prediksi hasil implementasi 

gagasan  

15  Kurang        : 1 – 4  

Cukup          : 5 – 7  

Baik             : 8 – 11  

Sangat Baik : 12 – 15  

 TOTAL  SKORE 100    

  

X. KALENDER KEGIATAN  

No  Kegiatan  Tanggal Pelaksanaan  

1.  Pendaftaran   6 November – 14 November 2022 

2.  Pengumpulan Karya  6 November – 15 November 2022 

3.  Penilaian Karya  14 November – 20 November 2022 

4.  Pengumuman Pemenang  25 November 2022  

  

Contack Person:  

CP 1: 08121896080 (Ibu Putu Ariani) 

 CP 2: 081339684566 (Agus Dharma Putra)  

 

 




