A. PENDAHULUAN
1.

Untuk

memperjelas

segala

ketentuan,

memperlancar

persiapan

dan

pelaksanaan kegiatan “Peringatan Hari Lahir VII UKM KSR PMI Unit 121 PNUP”,
dimana rangkaian kegiatannya adalah Lomba Kepalangmerahan dan Seni IV
PMR

WIRA

Se-Sulawesi

Selatan

dan

Sulawesi

Barat

Petunjuk

Teknis

pelaksanaan yang disusun secara sistematis.
2.

Untuk memperlancar mekanisme kegiatan Lomba Kepalangmerahan dan Seni
IV PMR WIRA Se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat diperlukan petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas.

3.

Dengan

dikeluarkannya

petunjuk

pelaksanaan

dan

petunjuk

teknis

ini

diharapkan peserta, panitia, dewan juri, dan semua unsur yang terlibat dapat
mengetahui

serta

memahami

lebih

mendalam

tentang

segala

ketentuan/peraturan tentang pelaksanaan acara Lomba Kepalangmerahan dan
Seni IV PMR WIRA Se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
1.

Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini hendaklah digunakan sebagai
pedoman bagi semua unsur yang terlibat dalam kegiatan ini.

2.

Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini disusun agar persiapan dan
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar, baik, tertib dan teratur
sesuai dengan yang diharapkan.

C. NAMA DAN TEMA KEGIATAN
Nama kegiatan ini adalah Lomba Kepalangmerahan dan Seni IV PMR Wira SeSulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, yang bertemakan “Perfect Cicrle of Volunteer,
Berawal dari Langkah Kecil untuk Kepedulian yang Besar”.

D. DASAR KEGIATAN
1.

PO/PPO UKM KSR-PMI UNIT 121 PNUP.

2.

Program Kerja PHO UKM KSR-PMI UNIT 121 PNUP Periode 2013/2014.

3.

Surat izin kegiatan Politeknik Negeri Ujung Pandang.

E. KETENTUAN UMUM
1.

Syarat-syarat Kontingen
a.

Kontingen berasal dari PMR Wira yang berada di provinsi Sulawesi Selatan
dan Sulawesi Barat.

b.

Membawa Surat Mandat dari Kepala Sekolah masing-masing.

c.

Biaya

pendaftaran

sebesar

Rp

250.000,-

per

kontingen

yang

akan

dikembalikan dalam bentuk ID card, Sertifikat dan Plakat.
d.

Satu kontingen maksimal terdiri dari dari 20 peserta + 2 Bindap + 1
Pembina.

e.

Registrasi dimulai pada tanggal 13 Agustus - 8 September 2014.

f.

Registrasi ulang paling lambat tiga hari sebelum perlombaan dimulai.

g.

Mengisi Formulir pendaftaran sesuai dengan format.

h.

Membawa

dua

buah

tenda

(putra

dan

putri)

serta

perlengkapan

perkemahan.
i.

Membawa bendera kontingen dan bendra unit masing-masing jika ada. Jika
tid ak ada, konfirmasi ke panitia.

j.
2.

Melampirkan pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar

Syarat-syarat Peserta
a.

Tercatat dalam surat mandat dari sekolah masing-masing.

b.

Bersedia menaati peraturan dan tata tertib yang telah ditentukan.

c.

Peserta merupakan Anggota PMR yang aktif di sekolah masing-masing.
(Melampirakan Kartu Tanda Anggota atau surat keterangan keanggotaan
dari pembina).

d.

Menjunjung tinggi sportifitas dalam lomba.

3.

Syarat-syarat Bina Damping
a. Merupakan Alumni/senior dari PMR Sekolah masing-masing.
b. Mampu bertanggung jawab terhadap adik-adik peserta dari sekolah masingmasing.

4.

Syarat – Syarat Pembina
a. Guru/Staff yang mendapat mandat dari sekolah masing-masing.
b. Memiliki kepedulian terhadap anak didik dari kontingen sekolah masing-masing.

5.

Peraturan Khusus Alokasi Perkemahan
a.

Lokasi perkemahan terbagi dua yaitu perkemahan putra dan perkemahan
putri.

b.

Diberlakukan jam malam pada pukul 24.00, dimana pada saat jam malam
berlaku, peserta atau pembina putra tidak boleh memasuki kemah putri
begitupula sebaliknya.

c.
6.

Mengikuti peraturan panitia mengenai alokasi perkemahan.

Daftar Lomba
a.

Lomba inti
1)

Traveling Kepalangmerahan

2)

Cerdas Cermat

3)

Maket Ayo Siaga Bencana

b.

Lomba Pendukung

1) Pasang Bongkar Tandu
2) Dapur Kreasi
3) Musik Akustik
4) Modern Dance
5) Disaster Report Video
c.
7.

Duta LKS

Ketentuan Poin Lomba
a.

b.

Lomba inti


Juara I : 5 poin



Juara II : 4 poin



Juara III : 3 poin

Lomba Pendukung
 Juara I : 3 Poin
 Juara II : 2 Poin
 Juara III : 1 Poin
Pemegang

trophy

bergilir

(Juara

Umum)

adalah

kontingen

yang

memiliki akumulasi poin tertinggi. Jika terdapat perolehan poin sama, maka
penetapan juara umum akan dilihat dari akumulasi poin pada lomba inti,

Jika akumulasi poin pada lomba inti sama, maka ketentuan juara umum
akan dilihat dari kelengkapan administrasi.
JUARA 1 UMUM

: Piala Bergilir Direktur PNUP + Trophy + Plakat + Sertifikat + Uang
Pembinaan Rp 2.000.000

JUARA 2 UMUM

: Trophy + Plakat + Sertifikat + Uang Pembinaan Rp 1.000.000

JUARA 3 UMUM

: Trophy + Plakat + Sertifikat + Uang Pembinaan Rp 500.000

F. PELAKSANAAN KEGIATAN
1.

2.

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal

: Sabtu-Rabu/13-17 September 2014

Waktu

: 08.00 - Selesai

Tempat

: Baruga Benteng Somba Opu dan Pelataran

Technical Meeting
Hari / Tanggal

: Sabtu, 5 September 2014

Waktu

: 14.00 - Selesai

Tempat

: Aula PNUP

Dalam hal ini peserta yang tidak mengikuti pelaksanaan technical meeting
maka dianggap telah memahami tata cara pelaksanaan dan dianggap menyepakati
hasil technical meeting.

G. PETUNJUK KEGIATAN
1. Lomba Inti

a.

Traveling Kepalangmerahan


Peserta
Terdiri dari 5 peserta (pa/pi/campuran)



Pelaksanaan
-

Traveling kepalangmerahan terdiri dari 7 pos, yaitu:
1) Pos Kepalangmerahan
2) Pos Kepemimpinan
3) Pos Pertolongan Pertama
4) Pos Remaja Sehat Peduli Sesama (RSPS)
5) Pos Kesehatan Remaja
6) Pos Kesipsiagaan Bencana
7) Pos Donor Darah

-

Setiap regu akan melalui 7 pos secara bergiliran sesuai undian dan
petunjuk dari panitia

-

Semua pos akan terisi masing-masing 1 regu (sistem rolling).

-

Waktu maksimal dari setiap pos 10 menit, dan jeda waktu ke pos
selanjutnya maksimal 5 menit.

-

Perpindahan dari satu pos ke pos berikutnya di tandai dengan

bunyi

sirine.
-

Setiap

peserta

akan

mengikuti

tes

tertulis,

lisan,

praktek

dan

presentasi pada setiap pos yang akan di undi oleh panitia di setiap
pos.


Masing- masing pos akan di dampingi oleh tim fasilitator dan panitia.

Perlengkapan
Khusus untuk pos Pertolongan Pertama :



-

Membawa APD

-

Membawa ATK

-

Membawa kartu luka (Standar PMI)

Aspek Penilaian
-

Pemahaman materi

-

Ketepatan mengerjakan tugas/menjawab pertanyaan

-

Kreatifitas menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan

-

Kerja sama

b.

Cerdas Cermat


Peserta
Jumlah peserta 3 Orang/ kontingen (pa/pi/campuran) yang terdiri dari
satu juru bicara dan 2 anggota.



Pelaksanaan
-

Materi lomba meliputi materi kepalangmerahan dan materi umum.

-

Terdiri dari 3 babak yaitu, babak penyisihan, babak semifinal, dan
babak final.

-

Pada babak penyisihan menggunakan metode tes tertulis dengan
sistem minus (benar : +4, salah: -1) dan akan diseleksi 8 tim untuk
maju ke babak semifinal.

-

Pada babak semifinal, 8 tim dibagi menjadi 2 race dan akan diseleksi 4
tim (pemenang & runner up) untuk maju kebabak final.



Perlengkapan
Perlengkapan lomba cerdas cermat akan disediakan oleh panitia



Penilaian
Penilaian dilakukan secara terbuka.

c.

Maket Ayo Siaga Bencana (ASB)


Peserta
Jumlah peserta 4 Orang/Kontingen (pa/pi/campuran).



Pelaksanaan
-

Maket SSB yang dibuat harus sesuai dengan kondisi sekolah masingmasing.

-

Maket dikerjakan selama 3 jam.

-

Setelah maket selesai, 1 orang (diundi) dari peserta akan dipilih untuk
mempresentasikan maket selama 15 menit.



Perlengkapan
-

Bahan inti yang digunakan merupakan bahan bekas yang meliputi:
gabus, karton, kertas, botol bekas, kain perca dan sejenisnya.

-

Adapun bahan yang digunakan sebagai alas meliputi: tripleks (50-100
cm x 50-100 cm).





Perlengkapan peserta akan dikarantina sebelum lomba dimulai.

Aspek Penilaian
-

Dekorasi dan Tata Letak

-

Kreatifitas

-

Presentasi

Sistem Penilaian
Penilaian dilakukan secara terbuka.

2. Lomba Pendukung

a.

Pasang Bongkar Tandu (PBT)


Peserta
Jumlah peserta 2 orang/ kontingen (putra dan putrid).



Pelaksanaan
Terdiri dari 3 babak yaitu babak penyisihan (Uk. Kotak, P: 255 cm dan L:
120 cm), babak semifinal (Uk. Kotak, P :245 cm dn L : 110 cm) dan babak
Final (Uk. Kotak, P : 235 cm dan L:100 cm).



Perlengkapan
-

Prlengkapan lomba disediakan oleh peserta.

-

Menggunakan

4

utas

tali

pandan

dengan

panjang

minimal

6

meter/utas
-

Panjang induk bambu 220-225 cm dan palang/anak bambu
65 cm dengan diameter minimal 5 cm.



Aspek Penilaian
-

Kekuatan

-

Kerapian

-

Kekompakan

-

Waktu

-

Kesalahan

yaitu 60-

b.

Dapur Kreasi


Peserta
6 Orang/kontingen



Pelaksanaan
-

Perlengkapan dikarantina 30 menit sebelum lomba dimulai.

-

Peserta

menyetor

list

bahan

makanan

sebelum

membeli

bahan,

kemudian menyetor kembali hasil belanja dan anggaran belanja untuk
dicocokkan dengan list yang telah disetor sebelumnya.
-

Makanan yang disajikan berupa menu makan siang.

-

Peserta diberikan waktu 60 menit untuk memasak dan menyiapkan
makanan.

-

Pelaksanaan dilakukan secara estafet (10 menit/ 2 orang secara
bergantian hingga waktu habis).



-

Anggaran belanja maksimal Rp 50.000 diluar beras dan bahan bakar.

-

Makanan untuk porsi 3 orang (1 disajikan dan 2 dibungkus)

-

Bahan makanan harus habis.

Perlengkapan
Alat masak disediakan masing-masing kontingen



c.

Aspek Penilaian
-

Kreativitas

-

Cita rasa

-

Kerjasama

-

Kebersihan

-

Kesesuaian daftar belanja

Musik Akustik


Peserta
Jumlah peserta 3-6 Orang/Kontingen (pa/pi/campuran)



Pelaksanaan
-

Peserta wajib menggunakan alat musik.

-

Pengiring wajib dari peserta LKS.

-

Penampilan setiap kontingen berdurasi maksimal 10 menit untuk 2
lagu (lagu waajib dan lagu pilihan).

-

Peserta menyanyikan :


Lagu wajib yaitu Lagu Jingle LKS (lirik disediakan, nada dibuat oleh
peserta)



Lagu Pilihan yaitu:
1. Drive

: Tentang Kita

2. Edo Kondologi : Aku Papua

3. Budi Doremi : Asmara Nusantara
4. J-Rocks

: Meraih mimpi

5. D’Masiv feat Momo, Ariel, Giring : Esok kan Bahagia
6. Marendeng Marampa
7. Anging Mammiri
8. Tenggang Tenggang Lopi




Perlengkapan
-

Alat musik dasar seperti gitar 1 dan jimbe 1 disediakan oleh panitia

-

Diperbolehkan membawa alat musik sendiri

Sistem Penilaian
Penilaian dilakukan secara terbuka.

d.

Modern Dance


Peserta
Jumlah peserta maksimal 5 orang/kontingen (pa/pi/campuran)



Pelaksanaan
-

Peserta terlebih dulu menyetor backsound yang akan ditampilkan.

-

Penampilan setiap kontingen berdurasi maksimal 7 menit.

-

Waktu tampil akan disesuaikan oleh panitia.

-

Dance
shuffle).

dapat

dikreasikan

(tidak

termasuk

cheerleaders,

hiphop,



Perlengkapan
-

Kostum disediakan masing-masing kontingen.

-

Panitia menyediakan alat pemutar lagu dan pengeras suara.

-

Semua

property

yang

digunakan

tidak

membahayakan

dan

tidak

mengotori panggung).


e.

Aspek Penilaian
-

Performance

-

Kekompakan

-

Kostum

-

Kreatifitas

Disaster Report Video


Peserta
-

Pemeran dalam

video terdiri dari reporter dan pemain

bencana.


Reporter yaitu 1 orang dan merupakan peserta lomba.

Pelaksanaan
-

Video berupa simulasi membawa berita saat terjadi bencana.

-

Video bencana berupa: bencana alam, penyakit dan konflik.

-

Durasi waktu maksimal 5 menit.

-

Pengumpulan dilaksanakan di hari kedua lomba.

simulasi





Ketentuan dan syarat:
-

Pengambilan video menggunakan kamera minimal 2 MP.

-

Video yang dikumpulkan akan menjadi hak milik panitia.

-

Video dikumpulkan dalam bentuk CD-ROM.

-

Reporter video menggunakan atribut PMR atau PMI.

Aspek Penilaian
-

Kesesuaian tema

-

Pembawaan berita

-

Kualitas materi yang dibawakan

-

Simulasi bencana

3. Duta LKS IV



Peserta
-

Setiap kontingen diwajibkan untuk mengikuti lomba ini.

-

Setiap kontingen mengutus 1 orang (pa/pi) dan Peserta tidak mengikuti
lomba lain.

-

Peserta melampirkan 1 lembar foto Close Up 4R.

-

Peserta memenuhi kriteria Brain, Behaviour, dan Beauty.

-

Peserta berpenampilan sopan dan mampu bersosialisasi dengan baik.



Pelaksanaan (Terlampir Time Schedule)
-

Setiap perwakilan kontingen membuat :
1) Tulisan dengan tema : “Teknologi dan Kemanusiaan” pada kertas A4
max 1 lembar dengan Font TNR, Ukuran Tulisan 12, yang dikumpul
pada hari pertama perlombaan LKS IV
2) Presentasi dalam bentuk Power Point yang sesuai dengan Tulisan yang
dibuat Peserta

-

Peserta

mengenakan

perlengkapan

wajib

yang

telah

ditentukan

oleh

Panitia


Perlengkapan
-

Perlengkapan disediakan masing-masing kontingen.

-

Perlengkapan wajib meliputi: Pakaian yang telah ditetapkan Panitia, Alat
Tulis

Menulis,

Selempang

bertuliskan

Duta

Asal

Sekolah,

kostum

Tradisional Modifikasi yang digunakan pada babak final, dan Perlengkapan
lainnya yang dibutuhkan.


Sistem Penilaian
Penilaian akan dilakukan oleh Tim Penilai dan Juri Duta LKS IV.



Hadiah
-

Duta terpilih akan menyandang gelar duta LKS IV selama 2 tahun.

-

Mendapatkan Selempang Duta LKS IV, Uang Tunai dan hadiah menarik
lainnya

H. PENUTUP
Demikianlah

Draft

Petunjuk

Teknis

Pelaksanaan

“Lomba

Kepalangmerahan

dan Seni IV PMR WIRA Se- Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat“ UKM KSR-PMI
UNIT 121 PNUP ini disusun untuk menjadi pedoman panitia, peserta dan semua
unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini.
Segala sesuatu yang belum diatur dalah Draft Petunjuk Teknis ini akan diatur
kemudian. Keberhasilan dalam penyelenggaraan kegiatan ini adalah keberhasilan kita
bersama.
Selamat berjuang !
Salam Kemanusiaan !
“Now And Forever For Humanity”
Semoga Tuhan yang Maha Kuasa melindungi kita serta Meridhoi kegiatan ini.
Aamiin

