
TOR (TERM OF REFERENCE) CALL FOR PAPER 

3rd ANNUAL PHARMACY CONFERENCE 

 

Annual Pharmacy Conference merupakan kegiatan tahunan yang diadakan oleh Program 

Studi S1 Farmasi Universitas Sebelas Maret. Kegiatan 3rd Annual Pharmacy Conference yang 

bertajuk “PATIENT CENTERED CARE DALAM PENANGANAN DIABETES MELITUS 

OBESE SECARA KOMPREHENSIF” meliputi Seminar Nasional Farmasi, Call For Paper 

(Poster Publication), dan Perlombaan essay.  

 

PANDUAN UMUM 

Buku panduan berisi petunjuk penulisan abstrak dan naskah, format penulisan naskah, 

dapat diunduh pada http://info.apc.uns.ac.id dan panduan pembuatan dan presentasi pemakalah 

poster terlampir. 

PESERTA 

Peserta kegiatan Call For Paper  dapat berasal dari peneliti, Mahasiswa Farmasi, Praktisi 

Industri dan usaha, Instansi pemerintah, organisasi profesi dan LSM. 

 

PETUNJUK UMUM POSTER EXHIBITION 

I. TEMA DAN SUBTEMA 

A. TEMA 

“Patient Centered Care dalam Penanganan Diabetes Melitus Obese secara 

Komprehensif” 

B. SCOPE TEMA 

Terdapat delapan subtema untuk Call For Paper :  

a. Farmasi Klinik, Farmasi Komunitas 

b. Studi farmakologi, toksikologi, mikrobiologi dan saintifikasi jamu 

c. Teknologi Farmasi 

d. Biodiversitas, Agrofarmaka 

http://info.apc.uns.ac.id/


e. Kimia Analisis 

f. Kesehatan Masyarakat 

g. Topik kesehatan lain yang serumpun 

 

II. KETENTUAN KHUSUS 

1. Karya yang diusulkan dalam Call For Paper ini adalah hasil karya orisinil yang 

belum pernah dipublikasikan sebelumnya di media mana pun, belum pernah 

diikutsertakan dalam perlombaan sejenis, dan/atau tidak pernah digunakan untuk 

media komunikasi apapun.  

2. Setiap peserta diperbolehkan untuk mengirimkan lebih dari satu buah paper yang 

belum pernah dipublikasikan. 

3. Peserta yang lolos seleksi abstrak akan diundang ke Surakarta untuk menampilkan 

posternya yang dicetak dalam bentuk banner pada sesi poster exhibition. Biaya finalis 

selama berada di Surakarta akan disesuaikan dengan kebutuhan finalis yang akan 

dikonfirmasi lebih lanjut dari panitia. 

4. Finalis diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan 3rd Annual Pharmacy 

Conference.  

5. Panitia memiliki hak untuk mempublikasikan karya peserta. 

6. Jurnal terpilih akan dipublikasi di JPSCR terindex mendeley, google scholar, 

crosreff dan SINTA (Science and Technology Index) Ristekdikti. Jurnal lainnya akan 

dipublikasikan di APC terindex google scholar. 

7. Segala sesuatu yang merupakan keputusan juri tidak dapat diganggu gugat dan 

bersifat mutlak. 

 

III. ALUR PENDAFTARAN 

Pendaftaran Call For Paper dibuka dari tanggal 01 Juni – 1 Agustus 2018. Tata cara 

pendaftaran adalah sebagai berikut: 

1. Memenuhi persyaratan menjadi peserta. 

2. Mengisi formulir pendaftaran online http://bit.ly/PendaftaranCallForPaperAPC3 

dan mengumpulkan abstrak. Submit abstrak pada form pendaftaran online yang 

telah disediakan. 

http://bit.ly/PendaftaranCallForPaperAPC3


3. Setelah submit abstrak, lakukan konfirmasi ke CP (081615666575 / Safira  

Rahma) 

4. Melakukan pembayaran biaya pendaftaran ke rekening Panitia bagi yang lolos 

Abstrak dan di setujui mengumpulkan fulltext 

Peserta (Pemakalah, Poster)   : Rp 350.000 

Biaya tambahan mengirim lebih dari   : Rp 150.000 

satu jurnal  dengan first author yang sama 

Proceeding Makalah   : Rp 200.000 

Biaya pendaftaran dapat ditransfer ke rekeninng: 

138-00-1174257-9 a/n : Sholichah Rohmani  

Bank Mandiri Kantor kas Slamet Riyadi, Solo 

5. Mengirim foto atau scan bukti pembayaran pada CP (081615666575 / Safira  

Rahma) dengan format Nama Lengkap Pendaftar_Scope Tema_3 Kata Awal 

Judul Paper maksimal 1 x 24 jam setelah pembayaran. 

 

IV. PETUNJUK PEMBUATAN NASKAH  

1. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan jelas sesuai Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD) atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) tanpa 

perlu ada kata penulis. Kata asing dicetak miring, kecuali pada judul dan abstrak.  

2. Naskah ditulis pada kertas berukuran standar A4 (21 cm x 29.7 cm) menggunakan 

huruf Times New Roman 12 pt spasi tunggal. Atur margin atas, bawah, kiri dan kanan 

3 cm. Margin untuk header dan footer 1,5 cm. 

3. Naskah terdiri dari 8-10 halaman mulai dari abstrak hingga kesimpulan tidak termasuk 

(referensi atau daftar pustaka dan lampiran-lampiran). 

4. Judul tabel diletakkan di bagian atas dengan nomor urut angka arab. Judul gambar 

diletakkan di bagian bawah dengan nomor urut kemunculan dalam teks. 

5. Judul penelitian ditulis secara singkat dan padat pada baris paling atas dengan huruf 

Times New Roman 18 pt dan rata kiri. Judul diikuti nama-nama dan institusi peneliti 

serta email korespondensi. Identitas penulis tersebut ditulis dengan huruf Times New 

Roman 12 pt. 

6. Ketentuan Abstrak : 



 Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang tidak lebih dari 

200 kata. 

 Abstrak diketik pada kertas A4, huruf Times New Roman, ukuran 12, spasi 

tunggal dan rata kanan kiri.  

 Abstrak mengandung latar belakang, tujuan, metode, hasil dan kesimpulan yang 

ditulis dalam satu paragraf. 

 Abstrak wajib mengandung maksimal 5 kata kunci. Penulisan kata kunci tersebut 

dimiringkan. 

7. Abstrak dan naskah dikirim dalam bentuk .doc dan .pdf 

8. Penulis dapat menggunakan template Abstrak dan Naskah yang telah ada di website 

http://info.apc.uns.ac.id 

 

V. TAHAPAN PENYERAHAN KARYA 

1. Abstrak dapat diupload di http://bit.ly/PendaftaranCallForPaperAPC3 maksimal 

sebelum 5 Agustus 2018 23.59 WIB. 

2. Panitia tidak akan menerima abstrak yang dikirim setelah 6 Agustus 2018. 

3. Abstrak yang diterima akan diumumkan di http://info.apc.uns.ac.id tanggal 6 

Agustus 2018. 

4. Fulltext dapat diserahkan ke apc.uns@uns.ac.id dengan subjek 

 “Nama Penulis_ JUDUL PENELITIAN PAPER” (dalam format .docx). 

5. Pengiriman fulltext disertai curriculum vitae dan lembar pernyataan orisinilitas karya 

dari penulis (dalam format .pdf atau .doc) pada file yang terpisah. Format pernyataan 

orisinilitas karya terlampir. 

6. Penulis mengirimkan fulltext paling lambat tanggal 20 Agustus 2018. 

 

VI. TIMELINE 

No.  Uraian kegiatan Waktu 

1  Pembukaan Pendaftaran 01 Juni – 27 Agustus 2018 

2  Pengumpulan Abstrak 1 Juni 2018 - 1 Agustus 2018 

3  Pengumuman Lolos Seleksi Abstrak 6 Agustus 2018 

http://bit.ly/PendaftaranCallForPaperAPC3
mailto:apc.uns@uns.ac.id


4  Pengumpulan fulltext  20 Agustus 2018 

5  Poster exhibition 1 September 2018 

 

VII. INFORMASI UMUM 

A. KESEKRETARIAT 

Panitia 3rd  Annual Pharmacy Conference (APC) Gedung B FMIPA UNS Lantai 

1 Ruang B1.13 Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta Kode Pos 57126 

Email: apc.uns@uns.ac.id 

Website: http://info.apc.uns.ac.id 

 

B. NARAHUBUNG 

Info Call For Paper : Safira Rahma Novachiria (081615666575) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PANDUAN PEMBUATAN DAN PRESENTASI PEMAKALAH POSTER APC 2018 

 Ukuran Poster:  dicetak pada kertas khusus X - banner ukuran 60 x 160 cm. Poster 

dicetak dalam banner dan diberi penyangga. 

 Layout Poster : Model Portrait 

 Teks   :  

- Diketik dengan font Times New Roman dengan ukuran yang pada saat dicetak dapat 

dibaca pada jarak 1-2 meter.  

- Boleh ditulis dalam bahasa Indonesia ataupun Inggris dengan bahasa ilmiah 

- Headings  berukuran lebih besar dari teks normal. Ditulis tebal. 

 

Ukuran font yang disarankan (untuk format 60 x 160 cm): 

- Judul      : 156 pt (tebal, upper case) 

- Penulis      : 144 pt (tebal, capitalize each word) 

- Afiliasi      : 96 pt (normal, capitalize each word) 

- Alamat email corresponding author  : 72 pt (tebal) 

- Subheading     : 72 pt (tebal, upper case) 

- Body of text     : 48 pt (normal) 

 

 Sistematika Poster : 

 Judul   

Dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris, tidak ada singkatan 

 Penulis   

Ditulis nama nama yang terlibat, ditulis urutannya sesuai kesepakatan internal , 

serta mencantumkan afiliasi. Kode afiliasi berupa angka Arab, ditulis superscript 

di akhir nama penulis 

 Afiliasi Penulis 

Ditulis nama fakultas/departemen dan instansi penulis dengan jelas 

 Pendahuluan  

Berisi latar belakang, tujuan penelitian, dan hipotesa (jika ada) secara singkat 

 Metode Penelitian 



Berisi uraian singkat desain penelitian 

 Hasil penelitian 

Berisi data tabel ataupun gambar. Font judul tabel/gambar dapat lebih kecil, 

ditulis tebal, spasi 1  

 Diskusi 

Berisi pembahasan hasil 

 Kesimpulan 

 Ucapan Terima Kasih (jika diperlukan) 

 Daftar Pustaka (mengacu sistem Harvard, sesuai yang ada di teks) 

(font dapat berukuran lebih kecil, spasi 1) 

 Foto corresponding author (fleksibel/opsional) 

 Saran  

- Gunakan 2-3 warna saja  

- Warna font dan background dibuat kontras 

- Penekanan pada kalimat dapat dilakukan dengan menggunakan bold pada kata-kata 

yang dimaksud 

 Aturan presenter poster 

- Menjelaskan isi poster 

- Menjawab pertanyaan terkait penelitian 

- Menyediakan salinan poster dalam ukuran A4 untuk peserta 

X - Banner dibawa saat registrasi 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS KARYA PESERTA 

Call For Paper 3rd Annual Pharmacy Conference 

 

Judul Penelitian :  

Nama Penulis :  

 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul di atas 

benar merupakan karya orisinil yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dipublikasikan atau 

dilombakan diluar kegiatan Call For Paper 3rd Annual Pharmacy Conference yang 

diselenggarakan oleh Program Studi S1 Farmasi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Demikian 

pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila terbukti terdapat pelanggaran di 

dalamnya, maka kami siap untuk didiskualifikasi dari kompetisi ini sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kami. 

 

Surakarta, 28 Mei 2018 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

Materai 

6000 


