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LOMBA ESAI ILMIAH WORLD AIDS DAY 2015  

TINGKAT UMUM SE-JAWA, BALI, DAN LOMBOK 

KELOMPOK MAHASISWA PEDULI AIDS 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA 

 

1. Pengiriman Esai : Esai diterima oleh panitia WAD 2015 paling lambat tanggal 

20 November 2015 bukan cap pos (bagi yang mengirimkan 

lewat pos) atau dibawa langsung ke Sekretariat BEM FK Unud, 

Jl. P.B. Sudirman Denpasar mulai tanggal 16-20 November 

2015 (setiap hari Senin-Jumat pukul 15.00-18.00 WITA) ke 

Panitia World AIDS Day 2015. 

2. Alamat Pengiriman : Panitia World AIDS Day 2015 

  Sekretariat BEM FK Universitas Udayana 

  Jl. Panglima Besar Sudirman, Denpasar 80232 

  Telp. (0361) 222510, Fax. (0361) 246656 

3. Biaya Pendaftaran : Rp. 35.000,00/judul esai untuk pelajar dan mahasiswa. 

  Rp. 40.000,00/judul esai untuk masyarakat umum. 

 

Biaya pendaftaran dapat dibayar langsung kepada Panitia World AIDS Day 2015 

atau dikirim melalui rekening Mandiri a.n. I Kadek Oka Widiana dengan nomor rekening 

900 00 2869339 9. Sebelum melakukan pembayaran, mohon melakukan konfirmasi 

kepada Oka Widiana, NP: 085738222434, id line: okawidiana. 

Fotocopy bukti pembayaran atau transfer mohon dimasukkan ke dalam amplop 

coklat bersama dengan naskah esai sebanyak 4 rangkap, formulir pendaftaran, dan 

fotocopy identitas diri (fotocopy kartu pelajar bagi pelajar, fotocopy kartu mahasiswa bagi 

mahasiswa, dan fotocopy SIM atau KTP bagi masyarakat umum). Jika bukti pembayaran 

tidak ada, peserta dianggap gugur. Peserta juga diperbolehkan untuk melakukan 

pembayaran langsung pada saat membawa esai di sekretariat panitia. 

 

 



 

 

KETENTUAN LOMBA ESAI ILMIAH WORLD AIDS DAY 2015 

TINGKAT UMUM SE-JAWA, BALI, DAN LOMBOK 

KELOMPOK MAHASISWA PEDULI AIDS 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA 

 

Dalam rangka memperingati Hari AIDS sedunia, Kelompok Mahasiswa Peduli AIDS 

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menyelenggarakan lomba penulisan esai ilmiah 

dengan tema “Pro Kontra Menanggapi Wacana Legalisasi Pernikahan LGBT 

(Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) terhadap Peningkatan Penularan 

HIV/AIDS”. Saat ini wacana mengenai legalisasi pernikahan di antara orang-orang yang 

LGBT sangat marak diberitakan baik di dunia maya maupun di televisi. Bahkan terdapat 

aksi penggunaan foto pelangi sebagai foto profil di berbagai media sosial sebagai ungkapan 

setuju sekaligus dukungan terhadap wacana legalisasi tersebut. Menurut beberapa 

penelitian, resiko penyebaran virus HIV meningkat pada pelaku hubungan seksual secara 

anal. Selain itu, dinyatakan pula bahwa kondom lebih mudah rusak pada anal intercourse. 

Apakah hal ini membuktikan bahwa legalisasi perkawinan LGBT dapat meningkatkan 

penularan virus HIV? 

LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender) merupakan istilah yang digunakan 

untuk menunjukkan individu atau kelompok yang mengalami disorientasi seksual. Di 

Indonesia, praktek menikah sesama jenis merupakan hal yang illegal sesuai penjelasan 

Pasal 34 ayat (1) UU Administrasi kependudukan yang berbunyi “Yang dimaksud dengan 

"perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 

suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Akan tetapi jika 

dilihat dari hak asasi manusia yang dimiliki masing-masing orang, maka perkawinan 

sesama jenis sah-sah saja asalkan tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu perlu 

dilakukan kajian isu global dari salah satu atau berbagai pandangan, seperti dari 

pandangan ilmiah, sosial budaya, hukum, atau lainnya untuk menyikapi wacana legalisasi 

perkawinan LGBT terhadap peningkatan penularan HIV/AIDS. Pandangan tersebut dapat 

bersifat pro dan/atau kontra, serta dapat pula dikaji mengenai dampak yang dapat 

ditimbulkan apabila legalisasi perkawinan LGBT dilakukan atau tidak terhadap 

permasalahan HIV/AIDS di dunia. 

 



 

 

I. PERSYARATAN PESERTA 

 

1. Lomba ditujukan untuk umum (masyarakat, pelajar, dan mahasiswa) yang 

berdomisili di wilayah Jawa, Bali, dan Lombok. 

2. Esai yang dilombakan adalah esai ilmiah dengan perbandingan bobot fakta dan opini 

sebesar 80:20. 

3. Esai ditulis secara perorangan, merupakan hasil karya asli (orisinil) serta belum 

pernah diikutsertakan atau dipublikasikan sebelumnya. 

4. Esai yang dilombakan baik dalam penyampaian informasi, berita, fakta, maupun 

sebuah pemikiran atau opini yang tidak melanggar hukum, etika, dan tidak 

menyinggung SARA, diskriminasi, serta tidak untuk menyerang pribadi atau hal lain 

yang melanggar norma kesusilaan. 

5. Setiap peserta diperkenankan mengikutsertakan lebih dari satu judul esai, dengan 

batas maksimal yaitu sebanyak 3 judul esai. 

 

 

II. PERSYARATAN PENULISAN 

 

1. Judul esai diketik dengan huruf kapital (besar) dan dicetak tebal menggunakan jenis 

huruf Times New Roman ukuran 12 pt. 

2. Dibawah judul dicantumkan nama lengkap penulis dengan huruf kapital (besar) dan 

dicetak tebal menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 pt. 

3. Esai ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan yang 

Disempurnakan (EyD). 

4. Panjang naskah 5-8 halaman belum termasuk daftar pustaka dan daftar riwayat 

hidup. 

5. Naskah diketik pada kertas HVS A4 dengan spasi 1,5 menggunakan jenis huruf 

Times New Roman ukuran 12 pt. 

6. Batas pengetikan: margin kiri 4 cm serta margin kanan, atas, dan bawah masing-

masing 3 cm, justify. 

7. Peserta wajib mencantumkan sumber yang digunakan dalam penulisan pada daftar 

pustaka dengan menggunakan sistem Harvard atau Vancouver.  

8. Di bagian akhir esai, wajib melampirkan daftar riwayat hidup yang minimal berisi 

nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, serta nomor telepon. 



 

 

CP: Oka Widiana (085738222434)  

id line: okawidiana 

 

III. KETENTUAN PENGIRIMAN 

 

1. Untuk setiap judul yang diikutsertakan, naskah dikirim dalam bentuk hardcopy 

sebanyak 4 rangkap dan tidak dijilid. 

2. Naskah dikirim dalam amplop coklat bertuliskan LOMBA ESAI ILMIAH WAD 2015 

pada sudut kanan atas amplop dengan melampirkan identitas diri (fotocopy kartu 

pelajar bagi pelajar, fotocopy kartu mahasiswa bagi mahasiswa, dan fotocopy SIM 

atau KTP bagi masyarakat umum), fotocopy slip bukti pembayaran, dan formulir 

pendaftaran. Jika tidak menyertakan bukti pembayaran maka peserta dianggap 

gugur. 

3. Naskah dapat dikirim atau dibawa langsung mulai tanggal 16-20 November 2015 

(setiap hari Senin-Jumat pukul 15.00-18.00 WITA) ke Panitia WORLD AIDS DAY 

2015 yang beralamat di Sekretariat BEM Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 

Jalan Panglima Besar Sudirman, Denpasar 80232. 

4. Esai diterima oleh Panitia World AIDS Day 2015 paling lambat tanggal 20 November 

2015 bukan cap pos (bagi yang mengirimkan lewat pos). 

5. Biaya pendaftaran lomba untuk masing-masing judul esai sebesar Rp. 40.000,00 

untuk umum dan Rp. 35.000,00 untuk pelajar dan mahasiswa. 

6. Panitia memiliki hak dan wewenang untuk esai dengan tetap mencantumkan 

identitas penulis. 

7. Panitia akan langsung menghubungi para pemenang melalui baik surat resmi 

maupun telepon pada tanggal 1 Desember 2015. Pengumuman pemenang dapat 

diakses melalui website: www.kmpa.fkunud.com dan twitter: @kmpafkunud. 

8. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta apabila melanggar syarat dan ketentuan 

yang telah ditetapkan. 

9. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. 

 

IV. Hadiah 

 

Para pemenang akan memperoleh piala, piagam, dan total uang tunai jutaan 

rupiah. Hal-hal yang kurang jelas mengenai pelaksanaan Lomba Esai Ilmiah World AIDS 

Day 2015, dapat menghubungi: 

 



 

 

FORMULIR PENDAFTARAN 

PESERTA LOMBA ESAI ILMIAH WORLD AIDS DAY 2015 

TINGKAT UMUM SE-JAWA, BALI, DAN LOMBOK 

KELOMPOK MAHASISWA PEDULI AIDS 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama lengkap : ……………………………………………………………………………………………………… 

Judul Karya : 1. …………………………………………………………………………………………………… 

   2. …………………………………………………………………………………………………… 

   3. …………………………………………………………………………………………………… 

Tempat, Tanggal Lahir : ……………………………………………………………………………………………………… 

Jenis Kelamin : ……………………………………………………………………………………………………… 

Alamat Rumah : ……………………………………………………………………………………………………… 

Kode Pos : ……………………………………………………………………………………………………… 

No. Telepon/ Hp : ……………………………………………………………………………………………………… 

Asal Instansi : ……………………………………………………………………………………………………… 

Alamat Instansi : ……………………………………………………………………………………………………… 

Kode Pos : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adalah benar akan menjadi peserta Lomba Esai Ilmiah WAD KMPA FK UNUD. 

 

 

 

………………………, ……………………………2015 

 

 

 

           

(……………………………………………………………) 


