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CARE FOR LUPUS SDF AWARDS 2012

Seperti mentari pagi yang bersinar setiap hari mencerahkan dunia, Syamsi Dhuha Foundation
(SDF) ingin ikut berperan aktif dalam usaha dunia memberikan jalan bagi para Odapus (orang
dengan Lupus) dan keluarganya untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
Lebih dari 5 juta orang usia produktif di seluruh dunia telah terdiagnosa menyandang Lupus
(Systemic Lupus Erythematosus). Lupus merupakan penyakit autoimun kronis yang dapat
menyerang hampir seluruh organ/ sistem tubuh berupa reaksi radang dan dapat mengancam
jiwa. penyandang Lupus harus mengkonsumsi berbagai obat dalam jangka waktu yang lama
bahkan seumur hidupnya. Tidak jarang efek samping yang ditimbulkan oleh obat tersebut
berakibat fatal.
Dalam rangka memperingati World Lupus Day 2012 yang jatuh pada tanggal 10 Mei setiap
tahunnya, SDF menyelenggarakan Care for Lupus SDF Awards 2012 yang mempunyai tujuan
sebagai berikut:

 Mendorong para peneliti Indonesia untuk termotivasi melakukan penelitian yang
orisinal, inovatif, aplikatif dan memberi nilai tambah dalam membantu pengobatan dan
pengendalian penyakit Lupus untuk meningkatkan kualitas hidup Odapus

 Mendorong peran masyarakat, khususnya media untuk lebih mensosialisaikan penyakit
lupus untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian publik melalui tulisan, tayangan
dan bentuk publikasi lainnya

 Memberikan penghargaan kepada individu atau organisasi yang telah berjasa dalam
meningkatkan kepedulian, pengobatan dan atau pengendalian penyakit Lupus

 Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap
penyakit Lupus dan para Odapus

Kategori Care For Lupus SDF Awards 2012 adalah sebagai berikut:

1. Research Sponsorship

2. Writing Competition

3. Lifetime Achievement
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Juri

Dewan Penasehat:

 Prof. dr. Handono Kalim, SpPD-KR

 Dr. Tutus Gusdinar , MS, Apt

 dr. Rachmat Gunadi, SpPD-KR

 Prof.Dr. Asep Gana Suganda

Dewan juri untuk Research Sponsorship

 Prof. Dr. Elin Yulinah Sukandar, Apt

 Dr. Komar Ruslan Wirasutisna, Apt

 I Ketut  Adnyana, PhD, Apt

 dr. Laniyati Hamijoyo, SpPD-KR

 Dr. Ardini Raksanagara, dr.,MPH

Dewan juri untuk Writing Competition

 Budhiana Kartawijaya

 Dedi Muhtadi

 Maman Sudiaman

Dewan juri untuk Achievement Award

 dr. Ahyani Raksanagara, M.Kes

 dr. Afiatin, SpPD

KRITERIA DAN PROSEDUR PENDAFTARAN

1. Research Sponsorship

Research Sponsorship diperuntukkan bagi rencana penelitian dan penelitian lanjutan yang terkait
dengan semua aspek yang dapat meningkatkan kualitas hidup odapus  yang terbagi menjadi 2 tema
yaitu:

1. Pemakaian bahan alam yang tersedia di Indonesia sebagai terapi suplemen dalam pengobatan
dan atau pengendalian penyakit Lupus untuk meningkatkan kualitas hidup Odapus.
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2. All about Lupus, yaitu penelitian dalam berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan
kualitas hidup odapus.

Kriteria Peserta:

 Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia

 Tidak dibatasi usia

 Proposal penelitian dapat berupa penelitian mahasiswa S1, S2, S3 dan diajukan oleh dosen
pembimbingnya

Persyaratan:

 Peneliti Utama dapat mengajukan lebih dari satu judul penelitian yang terkait bidang penelitian
yang dinilai

 Penelitian dapat berupa rencana penelitian atau penelitian lanjutan

 Penelitian harus orisinal dan benar-benar karya peneliti utama yang belum pernah
diikursertakan dalam lomba lainnya

 Penelitian yang diajukan dilakukan di Indonesia. Jika penelitian dilakukan di luar negeri, harus
dalam rangka bekerjasama dengan institusi yang ada di Indonesia

 Mengisi formulir pendaftaran yang sudah disediakan (download versi PDF)

 Melampirkan biografi/CV dilengkapi foto diri ukuran 4x6cm

 Melampirkan ringkasan penelitian/abstrak (aturan penulisan dalam formulir pendaftaran)

 Melampirkan proposal lengkap dari penelitian yang diajukan (aturan penulisan dalam formulir
pendaftaran)

 Melampirkan surat rekomendasi dari institusi, jika diusulkan oleh institusi/instansi

 Mengirimkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan diatas melalui:

 Fax ke 022- 2504050 atau

 Email ke sdf_awards@syamsidhuhafoundation.org (semua kiriman file melalui email
tidak lebih dari 2 Mb) atau

 Via pos dalam bentuk hard copy beserta CD rom ke Syamsi Dhuha Foundation Jl. Ir. H.
Juanda no. 369 Komp. DDK No.1 Bandung 40135

 Mencantumkan kategori penelitian yang dipilih (bahan alam atau all about lupus) di pojok kanan
atas amplop bila mengirimkan hard copy.
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 Periode pengiriman mulai tanggal 1 Oktober 2011 sampai tanggal 31 Maret 2012 jam 17.00 wib
(cap pos).

Penilaian yang dipertimbangkan Dewan Juri

 Ide penelitian orisinal, belum pernah diteliti sebelumnya

 Bila memilih tema Bahan alam, diharapkan menggunakan bahan penelitian yang  tersedia di
wilayah Indonesia

 Penelitian diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam rangka peningkatan kualitas hidup
Odapus baik dari segi suplemen terapi maupun aspek lain yang terkait.

 Budget penelitian rasional dan sesuai dana sponsorship yang disediakan sbb:

o Bahan alam, maksimal Rp.30 (tiga puluh) Juta

o All about Lupus, maksimal Rp. 5 (lima) juta

Bila budget penelitian melebihi dana sponsorhip, harus mencantumkan sumber dana lainnya.

Proses seleksi:

 Hanya formulir dan persyaratan lainnya yang lengkap akan diseleksi oleh dewan juri

 Finalis yang terseleksi akan diumumkan pada tanggal 16 April 2012 melalui email dengan kriteria
sbb:

o 5 (lima) finalis untuk kategori bahan alam

o 3 (tiga) finalis untuk kategori all about lupus

 Para finalis yang lolos seleksi akan diminta kehadirannya di Bandung pada waktu yang akan
ditentukan untuk mempresentasikan rencana penelitiannya. (Tranportasi darat dengan
kendaraan umum dan akomodasi  untuk 1(satu) orang ditanggung oleh SDF).

 Pemenang bersedia menandatangani komitmen untuk melaksanakan kegiatan penelitian
minimum satu tahun setelah menerima dana penelitian dan menyerahkan hasil karya ilmiah
setelah kegiatan penelitian berakhir

Bentuk Penghargaan:

 Total hadiah Rp 100 juta bagi 5 (lima) pemenang sebagai sponsor untuk rencana penelitian
yang diajukan beserta Trophy Care For Lupus SDF Awards

mailto:end@cbn.net.id
www.syamsyidhuhafoundation.org


Sekretariat: Jl. Ir. H. Juanda No. 369 Komp.DDK No.1 Bandung 40135 Indonesia
T/F 022-250 2008/250 4050 HP 0813 2050 9446; Email: end@cbn.net.id; Website: www.syamsyidhuhafoundation.org

Syamsi Dhuha Yayasan Rek. No. 001 700 99 35 Bank Syariah Mandiri Hasanuddin-Jakarta

2. Writing Competition

Writing Competition adalah karya tulis populer mengenai Lupus yang telah atau akan mempunyai
dampak untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap Lupus.

Karya tulis sudah pernah dipublikasi melalui media masa cetak.

Kriteria Peserta:

 Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia

 Tidak dibatasi usia

 Peserta bersifat perorangan bukan group atau institusi

 Pendaftaran peserta dapat dilakukan oleh diri sendiri, orang lain atau institusi

Persyaratan:

 Setiap peserta boleh mengirimkan lebih dari 1 (satu) karya tulis

 Judul dan ide karya tulis sesuai dengan kriteria lomba

 Karya tulis harus orisinal dan benar-benar karya penulis yang belum pernah diikursertakan
dalam lomba karya tulis lainnya

 Karya tulis dalam bahasa Indonesia

 Karya tulis pernah dimuat di media masa, periode pemuatannya antara 1 Maret 2011 hingga 30
Maret 2012

 Mengisi formulir pendaftaran yang sudah disediakan (download versi PDF)

 Melampirkan biografi/CV disertai foto diri ukuran 4x6cm

 Melampirkan Karya tulis (aturan penulisan dalam formulir pendaftaran) dan klipingnya dari
media massa

 Melampirkan surat rekomendasi dari institusi, jika diusulkan oleh institusi/instansi

 Mengirimkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan diatas melalui:

 Fax ke 022- 2504050 atau

 Email ke sdf_awards@syamsidhuhafoundation.org (semua kiriman file melalui email
tidak lebih dari 2 Mb) atau

 Via pos dalam bentuk hard copy beserta CD rom ke Syamsi Dhuha Foundation Jl. Ir. H.
Juanda no. 369 Komp. DDK No.1 Bandung 40135
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 Periode pengiriman mulai tanggal 1 Oktober 2011 sampai tanggal 31 Maret 2012 jam 17.00 wib
(cap pos)

Penilaian yang dipertimbangkan Dewan Juri

 Ide karya tulis orisinal

 Karya tulis berperan nyata dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap
Lupus

Proses seleksi:

 Hanya formulir dan persyaratan lainnya yang lengkap akan diseleksi oleh dewan juri

 5 (lima) finalis yang terseleksi akan diumumkan pada tanggal 16 April 2012 melalui email.

 Dewan Juri akan menentukan 3 (tiga) pemenang/penulis terbaik, yang akan diumumkan
bersamaan dengan penganugerahan hadiah pada World Lupus Day 2012 di Bandung

Bentuk Penghargaan:

 Total Hadiah Rp 11 juta bagi 3 (tiga) orang pemenang beserta Trophy Care For Lupus SDF Awards

3. Lifetime Achievement

Penghargaan yang diperuntukkan bagi perorangan, organisasi atau institusi yang dengan kegiatannya
telah berjasa dalam meningkatkan kepedulian terhadap penyakit Lupus dan Odapus.

Kriteria peserta:

 Terbuka untuk perorangan, institusi, organisasi, atau media

 Pendaftaran peserta dapat dilakukan oleh diri sendiri, orang lain atau institusi

Persyaratan:

 Pihak yang dinominasikan terdokumentasikan telah berperan aktif dalam meningkatkan
kepedulian terhadap Lupus

 Kegiatan telah dijalankan minimal selama 1 (satu) tahun pada tanggal 10 Mei  2011

 Peserta membuat tulisan singkat (maksimum 500 kata) mengenai kegiatan yang telah dilakukan
yang berisi:

 Latar belakang dan motivasi yang mendorong dilakukannya kegiatan

 penjelasan kegiatan apa yang telah dilakukan secara kronologis
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 siapa saja yang terlibat dan membantu pelaksanaannya (termasuk pendukung dana bila
ada),

 manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut

 referensi (orang atau institusi yang bisa memberikan referensi atas kegiatan yang sudah
dilakukan)

 informasi pendukung lainnya (bila ada): dokumentasi, foto-foto, publikasi,
testimoni/pernyataan orang lain

 Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan (download versi PDF)

 Melampirkan biografi/CV disertai foto diri ukuran 4x6cm

 Melampirkan surat rekomendasi dari institusi, jika diusulkan oleh institusi/instansi

 Mengirimkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan diatas melalui:

 Fax ke 022- 2504050 atau

 Email ke sdf_awards@syamsidhuhafoundation.org (semua kiriman file melalui email
tidak lebih dari 2 Mb) atau

 Via pos dalam bentuk hard copy beserta CD rom ke Syamsi Dhuha Foundation Jl. Ir. H.
Juanda no. 369 Komp. DDK No.1 Bandung 40135

 Periode pengiriman mulai tanggal 1 Oktober 2011 sampai tanggal 31 Maret 2012 jam 17.00 wib
(cap pos)

Penilaian yang dipertimbangkan Dewan Juri

 Dampak dari kegiatan tersebut bagi orang lain/masyarakat, meliputi informasi tentang besaran
dan cakupan manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan

 Kesinambungan dari kegiatan tersebut, meliputi informasi tentang lama kegiatan serta
konsistensi upaya yang telah dilaksanakan

Proses seleksi:

 Seluruh formulir dan tulisan yang telah memenuhi syarat yang diwajibkan akan diseleksi oleh
Dewan Juri untuk mendapatkan 10 (sepuluh) penerima penghargaan yang akan diumumkan
bersamaan dengan penganugerahan penghargaan pada World Lupus Day 2012 di Bandung.
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