GUIDELINE
NATIONAL LITERATURE REVIEW COMPETITION
7th AIRLANGGA DENTISTRY SCIENTIFIC (ADS) MEETING 2020
I.

Tema
Novel Therapies in Dental Science

II.

Kategori Lomba
National Literature Review

III.

Persyaratan Umum
1. Peserta merupakan mahasiswa tingkat S1 pada Fakultas Rumpun Kesehatan
(Kedokteran, Kedokteran Gigi, Farmasi, Kebidanan, Keperawatan, dan
Kesehatan

Masyarakat)

dan/atau

mahasiswa

profesi

yang

belum

melaksanakan sumpah di seluruh Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di
Indonesia, dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih
berlaku.
2. Peserta terdiri dari perorangan atau kelompok, dengan ketentuan sebagai
berikut :
a) Satu tim terdiri dari maksimal 3 (tiga) orang, dengan 1

(satu)

orang sebagai ketua.
b) Peserta dalam 1 (satu) tim mewakili universitas yang sama, dengan
ketentuan setiap universitas diperbolehkan mengirimkan lebih dari 1
(satu) tim.
c) Setiap tim diperbolehkan mengirimkan lebih dari 1 (satu) karya, atas
nama ketua tim yang berbeda.
3. Karya

bersifat

orisinil,

bukan

terjemahan/saduran,

belum

pernah

dipublikasikan dan diikutsertakan dalam lomba lain.
4. Peserta wajib menyerahkan abstrak dan full paper untuk tujuan penilaian.
5. Naskah yang masuk menjadi hak panitia dan tidak dikembalikan.
6. Peserta wajib menaati tata tertib dan peraturan yang berlaku.
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7. Peserta yang melakukan kecurangan baik sebelum, selama, ataupun setelah
kompetisi berlangsung akan dinyatakan gugur.
IV.

Ketentuan Pendaftaran
1. Peserta wajib membayar biaya pendaftaran dengan ketentuan sebagai
berikut:
a) Pendaftaran Gelombang I
Pendaftaran gelombang I dilaksanakan pada 1 Juni - 22 Juni 2020
dengan biaya pendaftaran sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu
rupiah/karya).
b) Pendaftaran Gelombang II
Pendaftaran gelombang II dilaksanakan pada 23 Juni - 21 Agustus 2020
dengan biaya pendaftaran sebesar Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu
rupiah/karya)
Biaya tersebut dibayarkan ke rekening panitia, Bank BRI 315001034089539
a/n Kharisma Gaprila.
2. Prosedur pendaftaran National Literature Review Competition 7th ADS
Meeting 2020 sebagai berikut :
a) Buka laman ADS Meeting 2020 (www.adsmfkgunair.com).
b) Klik "Login" pada menu box.
c) Pilih "Registrasi".
d) Isi data registrasi akun (nama ketua , email dan password).
e) Upload bukti pembayaran pada menu "Payment Confirmation".
f) Tunggu email konfirmasi pembayaran yang berisi username dan
nomer peserta yang digunakan untuk Login (maksimal 1 x 24 jam).
g) Login kembali ke website ADS Meeting 2020 untuk mengisi data
registrasi anggota dengan sebenar-benarnya (beserta upload KTM
seluruh anggota).
h) Klik "Daftar" untuk finalisasi data registrasi.
i) Login kembali ke website ADS Meeting 2020 sesuai username dan
password yang telah terdaftar.
j) Upload abstrak beserta dengan lembar orisinalitas (format terlampir).
2

V.

Petunjuk Teknis National Literature Review Competition
Petunjuk teknis National Literature Review Competition 7th ADS
Meeting 2020 merujuk pada sistematika penulisan Literature Review Dental
Journal, Majalah Kedokteran Gigi dengan beberapa penyesuaian.
1. Abstrak
a. Judul
Ketentuan penulisan judul adalah singkat, jelas, dan informatif. Judul
maksimal terdiri dari 15 kata dengan huruf kapital pada kata pertama
judul. Judul tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
b. Nama penulis
Memuat nama lengkap dan asal institusi penulis. Nama dan asal
institusi dibubuhkan simbol angka (contoh: (1)) sesuai dengan institusi
asal penulis. Contoh penulisan nama penulis sebagai berikut :
1

2

3

Jamal Bin Razak , Matsuo Hamada , Ninuk Hartati
1

Department of Oral and Maxillofacial Surgery Faculty of Dentistry University of Malaya Malaysia
2

Department of Prosthodontics School of Dentistry - Hiroshima
University Japan
3

Department of Dental Public Health Faculty of Dentistry - Airlangga
University Indonesia

c. Abstrak tersusun dengan deskripsi yang singkat dan jelas (terdiri dari
maksimal 250 kata, dengan font Times New Roman, font size 12, format
single space, dan dalam satu paragraf).
d. Abstrak tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pada
abstrak tidak terdapat footnotes, referensi, dan singkatan. Abstrak terdiri
dari

“Latar

Belakang:”,

“Tujuan:”,

“Pembahasan:”,

dan

“Kesimpulan:” dengan format bold dalam satu paragraf.
e. Mencantumkan maksimal 3-5 kata kunci pada bagian bawah kiri
abstrak.
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f. Pengumpulan karya & lembar orisinalitas dilakukan paling lambat tanggal
20

September

2020

pukul

23.59

WIB

dan

diupload

ke

www.adsmfkgunair.com dalam format PDF (ukuran file maksimum 10
MB).

Nama

file

:

KETUA_UNIVERSITAS_JUDUL

ABSTRAK
dan

LITREV_NAMA
LITREV_LEMBAR

ORISINALITAS_NAMA KETUA.
g. Apabila melewati tanggal tersebut maka peserta dianggap mengundurkan
diri dan uang pendaftaran tidak dapat dikembalikan.
h. Perubahan, tambahan, ataupun koreksi tidak akan diterima setelah
abstrak diterima oleh panitia.

2. Full Paper
a. Judul full paper bebas sesuai dengan topik yang dipilih, ekspresif dan
menggambarkan isi dari full paper tersebut dan menggunakan bahasa
Indonesia yang baik dan benar.
b. Penulisan full paper maksimal 10 halaman dihitung dari BAB 1
(Pendahuluan) sampai BAB 4 (Penutup) dengan ukuran kertas A4, font
Times New Roman, font size 12, margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3
cm, bawah 3 cm, dan spasi 1,5.
c. Sistematika penulisan full paper sebagai berikut :
1. Judul
2. Nama penulis
3. Abstrak
4. Pendahuluan
Memuat latar belakang dan tujuan penulisan literature review.
5. Tinjauan Pustaka
6. Pembahasan
7. Penutup
8. Referensi
Berdasarkan penulisan Vancouver.
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d. Pengumpulan karya dilakukan paling lambat tanggal 20 Oktober 2020
pukul 23.59 WIB dan diupload ke www.adsmfkgunair.com dalam format
PDF (ukuran file maksimal 10 MB). Nama file : FULL PAPER
LITREV_NAMA KETUA_UNIVERSITAS_JUDUL. Apabila melewati
tanggal tersebut maka peserta dianggap mengundurkan diri dan uang
pendaftaran tidak dapat dikembalikan.
e. Perubahan, tambahan, ataupun koreksi tidak akan diterima setelah full
paper diterima oleh panitia.
Format Sitasi Artikel Jurnal
1. Wang QL i., Yang PP a., Ge LH on., Liu H. Preliminary Evaluation of
Platelet Rich Fibrin-Mediated Tissue Repair in Immature Canine
Pulpless Teeth. Chin J Dent Res. 2016; 19(1): 49-54.
2. Vishwanath VR, Nadig RR, Nadig R, Prasanna JS, Karthik J, Pai VS.
Differentiation of isolated and characterized human dental pulp stem
cells and stem cells from human exfoliated deciduous teeth: An in vitro
study. J Conserv Dent. 2013; 16(5): 423-28.
Format Sitasi Buku Teks
1. Rodwell VW, Bender DA, Botham KM, Kennelly PJ, Weil AP.
Illustrated Biochemistry Thirtieth Edition 30 HARPER. 2015. 213–243
p.
2. Bergmeier LA. Oral mucosa in health and disease: A concise handbook.
Oral Mucosa in Health and Disease: A Concise Handbook. 2018. 1–184
p.
Format Sitasi Publikasi Elektronik
1. Pullen LC. Antibiotic Resistance Continues to be a Problem in Children
[Internet]. Medscape. 2017 [cited 29 December 2017]. Available from:
https://www.medscape.com/viewarticle/860801
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2. Ryan

Syrek.Trending

Medscape.

2020

Clinical
[cite

Topic:
28

SARS-CoV-2

April

2020].

[internet].
Available

from:https://reference.medscape.com/viewarticle/925777

Format Sitasi Course/Seminar
1. Syafiar L. Titanium as metallic implant material. Prosiding TIMNAS V
& Lustrum XVI. Surabaya; 2009. p. 16-20.
2. Sutowijoyo A, Suardita K, Prasetyo EP. Restoring mastication by one
visit endodontic as a preliminary treatment for immediate overdenture.
Prosiding Temu Ilmiah Nasional IKORGI I. Surabaya; 2010. p. 131-4.
Format Sitasi Thesis Dan Disertasi
1.

Keberhasilan pemasangan sungkup laring proseal : perbandingan
penggunaan rokuronium dosis 0 . 2 mg / kg bb dengan rokuronium
dosis.2018 :2.

2.

Susanto A. Pemeriksaan toleransi glukosa oral , HbA1 dan fruktosamin
pada wanita hamil. 2017. 2:7–8.

VI.

Pelaksanaan Lomba
Lomba diadakan secara online melalui platform yang telah ditentukan oleh
panitia. Perlombaan terdiri dari beberapa babak dengan penjelasan sebagai
berikut :
1. Babak Penyisihan
Babak penyisihan merupakan babak seleksi abstrak oleh dewan juri dan
penentuan 10 besar finalis berdasarkan perolehan penilaian abstrak terbaik.
Setelah terpilih 10 besar finalis, peserta wajib mengirimkan naskah full
paper. Selanjutnya, berdasarkan penilaian juri akan dipilih 5 grand finalist
dengan penilaian tertinggi untuk lolos di babak grand final. Keputusan juri
tidak dapat diganggu gugat.
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2. Technical Meeting
Technical meeting akan diadakan untuk 5 grand finalist pada :
Tanggal : Jumat, 20 November 2020
Waktu

: 16.00 sampai selesai

Tempat

: Platform yang telah ditentukan oleh panitia

Catatan :
a. Peserta wajib hadir 15 menit sebelum pertemuan technical meeting
dimulai.
b. Peserta wajib menggunakan jas almamater.
c. File presentasi dapat dikumpulkan tanggal 9 – 20 November 2020.
Pengumpulan terakhir dapat dilakukan ketika technical meeting maksimal
pukul 16.00 sebagai bahan penilaian juri. File presentasi yang di
presentasikan saat hari perlombaan haruslah sama dengan file presentasi
yang telah dikumpulkan, tidak boleh terdapat revisi.
d. Semua pertanyaan hanya dapat ditanyakan dan dijawab dalam technical
meeting. Jika pertanyaan yang ditanyakan diluar technical meeting,
maka pantia tidak akan memberi jawaban.

3. Babak Grand Final
Lima grand finalist terpilih akan mempresentasikan karyanya pada
babak grand final. Setelah pengumuman 5 karya yang telah terpilih, grand
finalist akan diberikan guideline pelaksanaan lomba oleh panitia untuk
informasi dan ketentuan babak grand final selanjutnya. Sebelum babak
grand final, akan diadakan technical meeting 1 hari sebelumnya (20
November 2020). Grand finalist wajib mengikuti technical meeting.
Apabila tidak hadir maka akan mendapatkan pengurangan nilai sebesar 25
poin dari nilai total. Grand finalist wajib untuk melakukan registrasi dan
presentasi tepat pada waktu yang telah ditentukan. Jika salah satu anggota
dari grand finalist tidak dapat melakukan presentasi, anggota tersebut tidak
dapat digantikan dengan orang lain dan grand finalist akan tetap
mempresentasikan karyanya dengan anggota yang siap melakukan
presentasi saat hari perlombaan.
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Semua peserta yang masuk ke babak grand final mendapatkan sertifikat
grand finalist. Grand finalist akan dianggap gugur oleh panitia apabila
belum melakukan regsitrasi. Grand finalist wajib hadir pada platform yang
digunakan untuk presentasi 15 menit sebelum pembukaan grand final
dimulai.
Babak Grand Final akan dilaksanakan pada :
Tanggal

: Sabtu, 21 November 2020

Waktu

: 07.00 – 13.00 WIB

Tempat

: Platform yang telah ditentukan oleh panitia

Kegiatan

: Presentasi Powerpoint Grand Finalist

VII. Kriteria Penilaian
1. Full Paper
•

Kesesuaian dengan tema

•

Sistematika penulisan

•

Tata bahasa

•

Orisinalitas ide

•

Inovasi dan kreativitas

•

Ketajaman analisis

•

Kemungkinan solusi yang ditawarkan

2. Grand Final (Presentasi)
•

Presentasi yang menarik

•

Penyajian materi yang jelas dan sistematis

•

Penguasaan materi

•

Aktif pada saat diskusi

•

Inovasi dan Kreativitas

3. Seluruh keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
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VIII. Timeline
1. Pendaftaran

IX.

•

Pendaftaran Gelombang I

: 1 – 22 Juni 2020

•

Pendaftaran Gelombang II

: 23 Juni – 21 Agustus 2020

2. Batas Pengumpulan Abstrak

: 20 September 2020

3. Pengumuman 10 Besar Finalist

: 8 Oktober 2020

4. Batas Pengumpulan Full Paper

: 20 Oktober 2020

5. Pengumuman 5 Besar Grand Finalist

: 8 November 2020

6. Pengumpulan File Presentasi

: 9 – 20 November 2020

7. Technical Meeting

: 20 November 2020

8. Grand Final & Pengumuman Pemenang

: 21 November 2020

Hadiah
Juara I

: Uang tunai sebesar Rp2.000.000,- + Medali + Sertifikat

Juara II

: Uang tunai sebesar Rp1.500.000,- + Medali + Sertifikat

Juara III

: Uang tunai sebesar Rp1.000.000,- + Medali + Sertifikat

Untuk Informasi Selengkapnya, Dapat Menghubungi
Contact Person di Bawah Ini
Phone

: 089506084981 (Sausan)

Website

: www.adsmfkgunair.com

Instagram

: @adsmeeting

OA Line

: @ixd8267y
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