
 
 
 
 
 
 
 

Guideline PEPTON 
Peserta Mahasiswa 

  



GUIDELINE LOMBA POSTER KESEHATAN PEPTON GAMAMEDFAIR 7 

CP : Rahma (085649029010) 

Andika (085726482852) 

 

A. PESERTA  

1. Peserta lomba poster kesehatan adalah siswa SMA/SMK/MA dan Mahasiswa yang berasal dari fakultas 

kesehatan (kedokteran, kedokteran gigi, kebidanan, dan farmasi, dan lain-lain) se-Indonesia, dibuktikan 

dengan kartu pelajar atau kartu tanda mahasiswa. 

2. Peserta merupakan tim (2-3 orang yang berasal dari sekolah atau universitas yang sama) 

3. Peserta diperkenankan mengirimkan lebih dari satu karya (satu sebagai ketua kelompok, dan yang 

lainnya sebagai anggota kelompok).  

4. Bersedia menaati peraturan yang telah ditetapkan selama mengikuti Gamamedfair 7 

B. KETENTUAN POSTER 

1. Jenis poster yang diikutsertakan adalah poster publik, sarat makna, dan penuh kreativitas. 

2. Poster dibuat berdasarkan tema besar GAMAMEDFAIR 7 yaitu“Safe Motherhood”. Dengan pilihan 

subtema: 

 Pencegahan masalah kesehatan ibu hamil 

 Keluarga Berencana (KB) 

 Gizi untuk ibu hamil. 

 Perilaku dan pola hidup sehat pada ibu hamil 

 Prevensi morbiditas dan mortalitas ibu hamil 

 Upaya peningkatan harapan hidup ibu hamil 

3. Merupakan karya orisinil, belum pernah diikutkan dalam lomba sejenis dan belum pernah dipublikasikan 

sebelumnya.  

4. Panitia mempunyai hak & wewenang untuk mempublikasikan poster dengan tetap mencantumkan nama 

pembuat dan asal institusi. 

5. Poster dibuat dalam ukuran A2 (42 cm x 59,4 cm) dan dicetak dengan kertas foto ukuran folio sebanyak 

3 lembar. 

6. Desain poster dibuat dalam format JPG, BMP, GIF, atau TIFF minimal 300 dpi dengan menggunakan 

aplikasi umum (CorelDraw, Adobe Photoshop, ataupun lainnya). 

7. Desain dibuat menarik, berwarna (jumlah warna bebas), dan kreatif. 

8. Tidak diperkenankan terdapat tempelan-tempelan kertas atau sejenisnya pada karya poster. 

9. Poster ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai EYD. 

10. Pada poster dicantumkan judul, nama penulis, dan asal institusi.  

C. TEKNIS PENDAFTARAN 

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website GAMAMEDFAIR 7 di: www.gamamedfair.net  

2. Pembayaran pendaftaran sebesar Rp 75.000,00 via transfer ke rekening Bank Mandiri: 

Atas Nama   : Ardhina Ramania 

No. Rekening   : 137-00-0690570-3 

3. Setiap satu bukti transfer hanya dapat digunakan oleh satu tim pendaftar. 

4. Jika sudah mendaftar dan mengirimkan bukti pembayaran melalui situs www.gamamedfair.com. 

Silahkan konfirmasi ulang dengan mengirimkan sms ke Tiara (087839303119) dengan format: 

POSTER_NAMAKETUA_INSTANSI_SUDAHBAYAR contoh:  POSTER_DINI_UGM_SUDAHBAYAR  

D. PENGUMPULAN KARYA 

1. Pengumpulan poster First call : 13 Maret 2013, Second call : 27 Maret 2013 (cap pos) 

2. Berkas yang harus dikirimkan: 

 3 rangkap poster hard copy dicetak dalam kertas foto berukuran kertas A4 

 1 buah CD berupa soft file poster dengan format JPG/PNG.  

 Hardcopy biodata dan curriculum vitae singkat peserta 
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 1 lembar fotokopi kartu mahasiswa atau kartu pelajar 

 1 lembar pernyataan orisinalitas (terdapat pada lampiran panduan ini) 

3. Berkas ditutup rapat dan dikirimkan ke: Panitia GamaMedFair 7, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 

Fakultas Kedokteran UGM, Jalan Farmako, Sekip Utara Yogyakarta, 52281. Di sudut kiri atas amplop 

ditulis “LOMBA POSTER PEPTON GAMAMEDFAIR 7”.  

4. Bagi yang sudah mengirimkan karyanya, harap konfirmasi kepada Tiara (087839303119). 

5. Panitia juga menyediakan jasa pencetakkan karya dengan membayar sebesar Rp 40.000 per karya, 

dengan mengirimkan soft file berupa: 

 Soft file poster 

 Scan kartu mahasiswa atau kartu pelajar 

 Soft file biodata dan curriculum vitae singkat peserta 

 Soft file pernyataan orisinalitas 

Berkas tersebut dapat dikirimkan ke email: daftar.gamamedfair@gmail.com  

E. PROSES PERLOMBAAN  

1. Seluruh hasil karya poster akan melalui proses penjurian tahap awal untuk menentukkan 10 karya 

terbaik yang akan diumumkan pada tanggal 21 April 2013 dan bisa dilihat melalui website 

www.gamamedfair.net  atau group facebook: GAMAMEDFAIR 7. 

2. Karya yang terpilih akan dipamerkan dan dipresentasikan pada tanggal 11 Mei 2013 untuk selanjutnya 

diambil 3 pemenang. Pemenang I, II, dan III akan memperoleh penghargaan sebagai berikut :  

Juara I   : Piala + piagam penghargaan + uang tunai Rp. 2.000.000 

Juara II  : Piala + piagam penghargaan + uang tunai Rp. 1.500.000 

Juara III : Piala + piagam penghargaan + uang tunai Rp. 1.000.000 

Time table 

No Uraian Waktu 

1. Pendaftaran dan pembayaran uang pendaftaran  

 First call 11 Februari – 10 Maret 2013 

 Second call 11 Maret – 24 Maret 2013 

2. Batas Pengumpulan Karya  

 First call 13 Maret 2013 

 Second call 27 Maret 2013 

3. Pengumuman 10 besar finalis 21 April  2013 

4. Presentasi poster 11 Mei 2013 

5.  Shortcourse, Tour de’Jogja dan pengumuman pemenang 12 Mei 2013 

F. KRITERIA PENILAIAN DAN PRESENTASI 

1. Finalis 10 besar lomba poster diwajibkan untuk mempresentasikan karya pada acara GAMAMED FAIR 

7 tanggal 11 Mei 2013. 

2. Finalis 10 besar menyiapkan 2 buah hardcopy poster yang dicetak berukuran A2 (jenis kertas bebas) 

dan dibawa saat presentasi  
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Kriteria penilaian poster PEPTON GAMAMEDFAIR 7 

 

 

  

No. Kriteria Penilaian BOBOT SKOR (1-5) BOBOT x SKOR 

1. Format poster: 

 Kesesuaian judul dan isi dengan tema 
GamaMedFair 7 

 Kemampuan menempatkan bagian-bagian yang 
penting dengan sistematis, baik, dan menarik 

20 
(10) 
 
(10) 

  

2. Desain: 

 Perpaduan warna 

 Penggunaan shape, gambar, table, dan berbagai 
tampilan pendukung lainnya 

20 
(10) 
(10) 

  

3. Kreativitas: 

 Gagasan bermanfaat 

 Orisinalitas ide 

20 
(10) 
(10) 

  

4. Presentasi 

 Kemampuan menggambarkan dengan jelas isi 
dan urgensi materi poster 

 Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan 
benar 

 Ketepatan menjawab 

40 
(20) 
 
(10) 
 
(10) 

  

SKOR TERBOBOT TOTAL  



GUIDELINE LOMBA KARYA ILMIAH MAHASISWA (LKIM) PEPTON 

GAMAMEDFAIR 7 

CP: Irfan Haris (081369021859) 

M. Ali Zaenal Abidin (085747751762) 

 

A. KETENTUAN UMUM 

1.  Peserta  

Peserta LKIM  PEPTON GAMAMEDFAIR 7 adalah sebagai berikut.  

a) Peserta adalah mahasiswa preklinik (S1) Fakultas Kesehatan (Kedokteran, Kedokteran Gigi, 

Keperawatan, Gizi, Farmasi, Kebidanan, Kesehatan Masyarakat, dan lain-lain) se-Indonesia.  

b) Setiap peserta diperkenankan untuk mengikutsertakan lebih dari satu karya tulis dalam perlombaan 

(satu sebagai ketua dan yang lainnya sebagai anggota). 

c) Peserta merupakan tim atau berkelompok (2-3 orang dalam 1 tim yang berasal dari universitas yang 

sama) dan disertai 1 orang dosen pembimbing. 

d) Peserta bersedia menaati seluruh peraturan yang ada. 

2.  Karya Ilmiah  

Karya ilmiah yang diikutsertakan dalam LKIM  PEPTON GAMAMEDFAIR 7 adalah sebagai berikut: 

a) Merupakan karya ilmiah dalam bentuk GAGASAN TERTULIS yang ditulis berdasarkan telaah 

pustaka. 

b) Karya harus orisinal dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya di media manapun, belum pernah 

diikutsertakan dalam perlombaan sejenis, belum pernah dipresentasikan dan/atau tidak pernah 

digunakan untuk media komunikasi apapun. 

c) Panitia diberikan hak dan wewenang untuk mempublikasikan setiap karya  ilmiah yang terdaftar 

dengan tetap mencantumkan nama pembuatnya. 

d) Karya tulis dibuat sesuai tema dan subtema yang telah disediakan oleh panitia. 

e) Karya tulis harus dibuat dengan sistematika penulisan karya ilmiah mahasiswa LKIM PEPTON 

GAMAMEDFAIR 7. 

3.  Tema  

a) Tema besar GAMAMEDFAIR 7 adalah: “Safe Motherhood”.  

b) Adapun sub tema yang dapat dipilih dalam LKIM  PEPTON 2013 adalah sebagai berikut: 

 Kajian peran ilmu kedokteran dasar dalam mengatasi masalah komplikasi obstetri  

 Kajian potensi Personal Medicine dalam kedokteran maternal-perinatal 

 Kajian peran teknologi kedokteran terkini dalam deteksi dini komplikasi obstetri 

 Kajian DOHaD (Developmental Origin of Health and Disease) dalam pelayanan kesehatan ibu hamil 

 Kajian praktik tradisional nusantara di masa perinatal 

 Kajian akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu 

B.  PENJELASAN KEGIATAN 

1.  Pendaftaran  

a) Pendaftaran dilakukan secara online melalui website GAMAMEDFAIR 7 di: www.gamamedfair.net 

b) Pembayaran pendaftaran sebesar Rp 100.000,00 via transfer ke rekening Bank Mandiri: 

Atas nama   : Ardhina Ramania 

No. Rekening  : 137-00-0690570-3 

c) Setiap satu bukti transfer hanya dapat digunakan oleh satu tim pendaftar 

d) Jika sudah mendaftar dan mengirimkan bukti pembayaran melalui situs www.gamamedfair.net. 

Silahkan konfirmasi ulang dengan mengirimkan sms ke Tiara (087839303119) dengan format: 

(JENISLOMBA)_(NAMAKETUA)_(NAMAINSTANSI)_(SUDAHBAYAR) 

contoh:  LKIM_DINI_UGM_SUDAHBAYAR  

2. Pengumpulan Karya Ilmiah 

a) Berkas yang dikirimkan ke panitia terdiri dari: 



 Hardcopy (sebanyak 3 buah) 

 1 buah CD berisi softcopy karya dalam format .docx dan .pdf. 

 Fotokopi kartu mahasiswa (masing-masing 1 lembar). 

 Lembar pernyataan orisinalitas (terdapat pada lampiran panduan ini). 

b) Berkas ditutup rapat dan dikirimkan ke:  

 Panitia GAMAMEDFAIR 7, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kedokteran UGM, Jalan 

Farmako, Sekip Utara Yogyakarta, 52281. Di sudut kiri atas amplop ditulis “LKIM PEPTON 

GAMAMEDFAIR 7”.  

c) Bagi yang sudah mengirimkan karyanya, harap konfirmasi kepada Tiara (087839303119). 

d) Panitia juga menyediakan jasa pencetakkan karya dengan membayar sebesar Rp 60.000 per karya, 

dengan mengirimkan soft file berupa: 

 Soft file karya dalam format .docx dan .pdf. 

 Scan kartu mahasiswa dalam format .jpg. 

 Scan bukti pembayaran dalam format .jpg. 

 Scan pernyataan orisinalitas dalam format .pdf. 

Berkas tersebut dapat dikirimkan ke email: daftar.gamamedfair@gmail.com  

3. Proses Perlombaan  

a)  Semua karya yang masuk akan dinilai oleh juri dan ditentukan 10 finalis yang akan dihubungi oleh 

panitia melalui surat resmi atau via telepon. Pengumuman finalis dilakukan pada tanggal 21 April 

2013, dapat dilihat melalui website www.gamamedfair.net atau group facebook: GAMAMEDFAIR 7  

b)  10 finalis diwajibkan untuk mengikuti seluruh acara final PEPTON GAMAMEDFAIR 7 pada tanggal 

10-12 Mei 2013. 

c)  10 finalis akan mempresentasikan karyanya di hadapan juri pada tanggal 11 Mei 2013 di Gedung 

Fakultas Kedokteran UGM. 

d) Akan diputuskan tiga pemenang yang masing-masing akan memperoleh hadiah sebagai berikut: 

Juara 1   : Uang tunai Rp 3.000.000,00 + sertifikat + trofi 

Juara 2   : Uang tunai Rp 1.500.000,00 + sertifikat + trofi 

Juara 3   : Uang tunai Rp 1.000.000,00 + sertifikat + trofi 

4. Time Table LKIM PEPTON 2013 

No Uraian Waktu 

1. Pendaftaran dan pembayaran uang pendaftaran  

 First call 11 Februari- 10 Maret 2013 

 Second call 11 Maret – 24 Maret 2013 

2. Batas Pengumpulan Karya  

 First call 13 Maret 2013 

 Second call 27 Maret 2013 

3. Pengumuman 10 besar finalis 21 April  2013 

4. Presentasi LKIM 11 Mei 2013 

5.  Shortcourse, Tour de’Jogja dan pengumuman pemenang 12 Mei 2013 

C.  KETENTUAN KHUSUS 

1.  Sistematika Penulisan Karya Ilmiah 

a)  Halaman Judul  

- Judul diketik dengan huruf kapital.  

- Nama penulis, nomor induk mahasiswa, asal perguruan tinggi, dan tahun penulisan 

dicantumkan dengan jelas. Logo universitas dapat dicantumkan jika diperlukan. 

- Kulit muka luar menggunakan kertas buffalo polos warna putih.  

b)  Lembar Pengesahan  

 - Lembar pengesahan memuat judul, nama penulis, dan nomor induk mahasiswa. 

 - Lembar pengesahan ditandatangani oleh Ketua Tim, Dosen Pembimbing, dan Pembantu 

Dekan/Ketua/Direktur Bidang Kemahasiswaan lengkap dengan stempel fakultas.  

mailto:daftar.gamamedfair@gmail.com
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 - Lembar pengesahan diberi tanggal sesuai dengan tanggal pengesahan.  

c)  Abstrak, maksimal 2 halaman dengan spasi 1. Disertakan keyword (kata kunci)  

d)  Kata Pengantar dari Penulis 

e)  Daftar Isi 

f)  Daftar tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran (jika ada)  

g)  Pendahuluan  

 Berisikan hal-hal sebagai berikut. 

- Latar belakang 

- Perumusan masalah 

- Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan 

h)  Tinjauan Pustaka  

 Berisikan hal-hal: 

- uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah 

yang dikaji,  

- uraian mengenai pendapat terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dikaji,  

 - uraian mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan.  

i)  Metode Penulisan  

 Penulisan dilakukan mengikuti metode yang benar dengan menguraikan secara cermat 

cara/prosedur pengumpulan data dan/atau informasi, pengolahan data dan/atau informasi, serta 

analisis-sintesis.  

j)  Analisis dan Sintesis  

 - Analisis permasalahan didasarkan pada data dan/atau informasi serta telaah pustaka. 

 - Sintesis untuk menghasilkan alternatif model pemecahan masalah atau gagasan yang kreatif.  

k)  Simpulan dan Saran  

 - Simpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan dan menjawab tujuan.  

 - Saran disampaikan berupa kemungkinan atau prediksi transfer gagasan dan adopsi teknologi.  

l)  Daftar Pustaka  

 Cara penulisan menggunakan sistem Harvard Style.  

m)  Lampiran (jika ada)  

 Lampiran jika diperlukan, seperti: foto/dukumentasi, data dan informasi lainnya yang mendukung isi 

tulisan.  

n)  Daftar Riwayat Hidup Singkat  

 Daftar Riwayat Hidup (curriculum vitae) peserta minimal mencakup nama lengkap, tempat dan 

tanggal lahir, riwayat pendidikan, karya-karya ilmiah yang pernah dibuat, dan penghargaan-

penghargaan ilmiah yang pernah diraih.  

2. Peraturan Penulisan Karya Ilmiah 

a) Tulisan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan.  

b) Naskah, mulai dari Pendahuluan sampai dengan Simpulan dan Saran, ditulis minimal 15 halaman 

dan maksimal 30 halaman.  

c) Naskah diketik 1,5 spasi (kecuali untuk abstrak diketik 1 spasi) pada kertas berukuran A4 dengan 

tipe font Times New Roman ukuran 12 poin, jarak pengetikan 4 cm dari samping kiri, 3 cm dari 

samping kanan, 3 cm dari batas atas, dan 3 cm dari batas bawah. 

d) Cara penulisan Bab dan Subbab menggunakan sistem numeral. Penulisan bab baru mengikuti bab 

sebelumnya dengan jarak 3 spasi antara judul bab dengan baris terakhir bab sebelumnya (tidak 

berganti halaman baru). 

e) Judul karya dengan ukuran font 14 diketik menggunakan huruf besar (kapital) dengan font style 

bold (cetak tebal) dengan posisi di tengah tanpa digarisbawahi. 



f) Judul Bab dengan ukuran font 12 diketik menggunakan huruf besar (kapital) dengan font style bold 

(cetak tebal) dimulai dari sebelah kiri tanpa digaris-bawahi. 

g) Judul Subbab dengan ukuran font 12 ditulis dengan font style bold (cetak tebal), dimulai dari 

sebelah kiri, huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf besar (kapital), kecuali kata-kata tugas, 

seperti preposisi (“di”, “ke”, “dari”, “yang”, “antara”, “pada”, “untuk”, “tentang”, “dengan”); kata 

sambung (“dan”, “atau”, “sejak”, “setelah”, “karena”). 

h) Judul Anak Subbab ditulis dengan font style italic (cetak miring) dimulai dari sebelah kiri, huruf 

pertama setiap kata ditulis dengan huruf besar (kapital), kecuali kata-kata tugas, seperti preposisi 

(“di”, “ke”, “dari”, “yang”, “antara”, “pada”, “untuk”, “tentang”, “dengan”); kata sambung (“dan”, “atau”, 

“sejak”, “setelah”, “karena”). 

i) Jarak pengetikan antara Bab dan Subbab 2,5 spasi, antara Subbab dan kalimat di bawahnya 1,5 

spasi. 

j) Alinea baru diketik menjorok ke dalam (diberi indentation) sebanyak 7-8 karakter (sekitar 1,25 cm) 

dengan jarak 1,5 spasi dari alinea di atasnya. Pengetikan kutipan langsung yang lebih dari 3 baris 

diketik 1 spasi, menjorok ke dalam dan semuanya tanpa diberi tanda petik. 

k) Bagian kelengkapan administratif yang meliputi halaman judul, nama/daftar anggota kelompok, 

halaman pengesahan serta kata pengantar apabila ada, diberi nomor halaman menggunakan 

angka romawi kecil dan diketik di sebelah kanan bawah (i, ii, dan seterusnya). 

l) Bagian utama (naskah artikel) diberi nomor halaman menggunakan angka arab yang dimulai 

dengan nomor halaman 1 (satu) dan diketik di sebelah kanan atas dengan jarak 3 cm dari tepi 

kanan dan 1,5 cm dari tepi atas. Bagian awal Bab tidak diberi penomoran namun tetap 

diperhitungkan. 

m) Tabel diberi judul dengan penomoran tabel sesuai dengan urutan kemunculannya dalam naskah. 

Judul tabel ditulis di atas tabel dengan nomor tabel menggunakan angka arab. 

n) Gambar baik dalam bentuk grafik maupun foto diberi judul dengan penomoran gambar sesuai 

dengan urutan kemunculannya dalam naskah. Judul gambar ditulis di bawah gambar dengan 

nomor gambar menggunakan angka arab. 

o) Hindari penggunaan warna dalam gambar, gunakan teknik grey-scale untuk mengemulasi warna 

dalam foto atau diagram, dan gunakan pattern/pola untuk menggantikan warna dalam grafik garis 

ataupun diagram. 

 

Form Penilaian Karya Ilmiah LKIM PEPTON GAMAMEDFAIR 7 

No Kriteria Penilaian Bobot Skor (1-5) Nilai (Bobot x Skor) 

1 Format Penulisan  

- Tata tulis, ukuran kertas, kerapian ketik, tata letak, jumlah 
halaman.  

- Pengungkapan sistematika tulisan, ketepatan dan 
kejelasan ungkapan bahasa baku yang baik dan benar  

5 

  

2 Judul dan Abstraksi  

- Kesesuaian judul dengan isi  

- Kualitas penggambaran isi abstrak  

10 

  

3 Kekritisan dan Inovasi Gagasan / Ide  

- Komprehensivitas pemikiran kritis (mengamati, 
mengklasifikasi, menganalisis, mengaplikasikan, dan 
mengomunikasikan) 

- Struktur gagasan (gagasan muncul didukung oleh 
argumentasi ilmiah yang ditulis secara runtut)  

20 

  

4 Manfaat  

- Pentingnya manfaat yang disampaikan oleh penulis  
5 

  



5 Dasar Keilmuan Dalam Mensolusikan Masalah  

- Relevansi data dan informasi yang diacu dengan uraian 
tulisan 

- Keakuratan dan integritas data dan informasi,kemampuan 
menghubungkan berbagai data dan informasi 

20 

  

6 Pembahasan sampai transfer gagasan  

- Kemampuan menganalisis dan mensintesis masalah, 
menghubungkan antara tujuan dengan simpulan 

- Kemampuan memberikan rekomendasi atas 
permasalahan 

25 

  

7 Simpulan dan Saran  

- Kemampuan menghubungkan tujuan dan simpulan 

- Kemampuan merumuskan saran 

10 

  

8 Daftar Pustaka  

- Ditulis dengan model Harvard, kesesuaian dengan uraian 
sitasi, kemutakhiran data 

5 

  

NILAI TOTAL  

3. Peraturan Presentasi 

a) Peserta mengumpulkan soft copy presentasi dalam format Microsoft Power Point (*.pptx / *.ppt) 

yang dimasukkan dalam bentuk CD pada saat registrasi LKIM PEPTON. 

b) Pengambilan nomor urut presentasi dilakukan pada saat registrasi LKIM PEPTON. 

c) Peserta mengenakan jas almamater, rapi, dan memakai sepatu. 

d) Presentasi dilakukan selama 10 menit dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab oleh juri selama 10 

menit. 

e) Peserta wajib berada dalam ruang presentasi dan menjaga ketenangan selama presentasi 

berlangsung. 

f) Audiens diperkenankan bertanya kepada peserta yang sedang melakukan presentasi jika waktu 

masih tersedia. 

g) Akan diberikan konsekuensi tegas bagi yang melanggar peraturan-peraturan di atas. 

Form Penilaian Presentasi Karya Ilmiah LKIM PEPTON GAMAMEDFAIR 7 

No Kriteria Penilaian Bobot Skor Nilai (Bobot X Skor) 

1 

Karya 
- Isi (Kreatif, inovatif) dan sistematika 
- Kontribusi bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan 
- Penulisan dan ketajaman analisis 

40 

  

2 

Teknik Pemaparan  

- Sistematika penyajian isi 

- Penggunaan alat bantu presentasi 

- Pengunaan bahasa dan sikap 

- Cara presentasi (sikap dan kesopanan) 

- Ketepatan waktu  

30 

  

3 

Tanya-Jawab dan Diskusi  
- Cara menjawab 
- Ketepatan menjawab 
- Kemampuan mempertahankan argumen 
- Kerja sama kelompok 

30 

  

NILAI TOTAL  



GUIDELINE VIDEO COMPETITION PEPTON GAMAMEDFAIR 7 

CP: Wahyu Nitari (085339900189) 

  Mochamad Ali Rosadi (085786073520) 

       

A. KETENTUAN UMUM 

1. Peserta lomba video adalah siswa SMA/sederajat dan Mahasiswa Fakultas Kesehatan (fakultas 

kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, kesehatan masyarakat, kebidanan, dan Sekolah Tinggi Ilmu 

Kesehatan) se-Indonesia. 

2. Peserta mengikuti lomba secara tim terdiri dari 2-3 orang (dalam satu instansi yang sama). 

3. Peserta diperbolehkan mengajak orang diluar tim sebagai penunjang pembuatan video.. 

4. Kategori video yang dilombakan hanya video iklan layanan masyarakat yang bersifat edukatif dan 

komunikatif. 

B. KETENTUAN KHUSUS 

1. Tema: “Safe motherhood”. 

2. Subtema: 

 Upaya pencegahan masalah kesehatan ibu hamil 

 Keluarga Berencana (KB) 

 Gizi untuk ibu hamil. 

 Perilaku dan pola hidup sehat pada ibu hamil. 

 Prevensi morbiditas dan mortalitas ibu hamil 

 Upaya peningkatan harapan hidup ibu hamil 

3. Persyaratan video 

Video harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

a) Video yang diikutkan dalam lomba harus berisikan edukasi kesehatan sesuai subtema yang dipilih. 

Sehingga dapat diaplikasikan di masyarakat sebagai media promosi kesehatan. 

b) Judul video bebas sesuai dengan subtema yang dipilih, komunikatif dan menampilkan isi dari video 

tersebut dengan tetap memperhatikan nilai edukasinya.  

c) Panitia diberikan hak dan wewenang untuk mempublikasikan setiap video yang terdaftar dengan tetap 

mencantumkan nama pembuatnya. 

4. Ketentuan pembuatan video : 

 Pada putaran awal pembukaan video hendaknya dicantumkan judul video, logo instansi, logo UGM, dan 

logo Gamamedfair 7 (dapat didownload di website www.gamamedfair.net). 

 Video dibuat dengan tetap memperhatikan tatanan dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar 

menurut EYD yang disempurnakan. 

 Nama anggota tim dicantumkan di akhir video (tampilkan dengan jelas) 

 Jika terdapat kata medis (sulit dimengerti oleh orang awam) hendaknya dicantumkan subtitle. 

 Video dibuat dengan durasi selama 2-5 menit. 

 Video dibuat dengan format mp4, avi, atau flv. 

 Jika perlu gunakan juga kalimat ajakan/slogan sebagai pendukung video. 

 Video yang dikirimkan maksimal berukuran 20Mb. 

 Audiovisual harus tersampaikan dengan jelas (suara & gambar  jelas). 

 Video dibuat tidak boleh mengandung SARA, pornografi dan mitos. 

C. TEKNIS PENDAFTARAN 

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website GAMAMEDFAIR 7 di: www.gamamedfair.net 

2. Pembayaran pendaftaran sebesar Rp 75.000,00 via transfer ke rekening Bank Mandiri 

Atas nama  : Ardhina Ramania 

No. Rekening  : 137-00-0690570-3 

3. Setiap satu bukti transfer hanya dapat digunakan oleh satu tim pendaftar. 
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4. Jika sudah mendaftar dan mengirimkan bukti pembayaran melalui situs www.gamamedfair.com. Silahkan 

konfirmasi ulang dengan mengirimkan sms ke Tiara (087839303119) dengan format: 

(JENISLOMBA)_(NAMA1, NAMA2, NAMA3)_(NAMAINSTANSI)_(SUDAHBAYAR) 

contoh:  VIDEO_DINI, RANI, HERU_UGM_SUDAHBAYAR  

D. PENGUMPULAN 

6. Berkas dikirimkan maksimal First call : 13 Maret 2013, Second call : 27 Maret 2013 (cap pos) kepada 

panitia yang terdiri dari: 

 Softcopy video dalam bentuk CD 

 Fotokopi kartu pelajar atau kartu mahasiswa (masing-masing 1 lembar) 

 Surat pernyataan orisinalitas (ada di halaman belakang guideline) 

7. Berkas ditutup rapat dan dikirimkan ke: Panitia GAMAMEDFAIR 7, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 

Fakultas Kedokteran UGM, Jalan Farmako, Sekip Utara Yogyakarta, 52281. Di sudut kiri atas amplop 

ditulis “VIDEO COMPETITION PEPTON GAMAMEDFAIR 7”.  

8. Bagi yang sudah mengirimkan video, harap konfirmasi kepada Tiara (087839303119) 

E. PROSES PERLOMBAAN 

1. Seluruh hasil video akan melalui proses penjurian untuk menentukan 3 karya terbaik yang akan 

diumumkan pada tanggal 21 April 2013 dan bisa dilihat melalui website www.gamamedfair.net atau group 

facebook: GAMAMEDFAIR 7.  

2. Penentuan juara I, II, dan III langsung akan diumumkan pada farewell GAMAMEDFAIR 7. 

3. Pemenang I, II, dan III akan memperoleh penghargaan sebagai berikut :  

Juara I  : Piala + piagam penghargaan + uang tunai Rp. 2.000.000,00 

Juara II : Piala + piagam penghargaan + uang tunai Rp. 1.500.000,00 

Juara III : Piala + piagam penghargaan + uang tunai Rp. 1.000.000,00 

4. 10 tim terbaik akan diundang ke Fakultas Kedokteran UGM untuk mempresentasikan karyanya. 

Time table  

No Uraian Waktu 

1. Pendaftaran dan pembayaran uang pendaftaran  

 First call 11 Februari- 10 Maret 2013 

 Second call 11 Maret – 24 Maret 2013 

2. Batas Pengumpulan Karya  

 First call 13 Maret 2013 

 Second call 27 Maret 2013 

3. Pengumuman 10 besar finalis 21 April  2013 

4. Presentasi video 11 Mei 2013 

5.  Shortcourse, Tour de’Jogja dan pengumuman pemenang 12 Mei 2013 

F. PERIHAL PENJURIAN 

Kriteria Penilaian Seleksi 10 besar  

No Kriteria Penilaian Bobot Skor  NILAI (Bobot x skor) 

1 Segi Teknis 
- Durasi video tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan 
- Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar 
- Pemilihan diksi yang tepat 
-Kualitas gambar dan suara video 

25   

2 Segi Isi  
- Kesesuaian isi dengan tema  
- Orisinalitas ide  
- Kreativitas, keunikan dan kualitas konten video  
- Kejelasan pesan yang ingin disampaikan 
- Nilai edukasi  
- Komunikasi yang informatif dan ekspresif 

75   
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Kriteria Penilaian Presentasi video 

No Kriteria Penilaian Bobot Skor  NILAI (Bobot x skor) 

1 Karya  
-Isi (Kreatif, inovatif) dan sistematika  
-Kontribusi bagi perkembangan ilmu dan masyarakat 
-Ketajaman analisis  
-Pemaknaan isi video 

30   

2 Penyajian  
- Penggunaan bahasa  
- Cara presentasi (sikap dan kesopanan)  
- Penggunaan alat bantu  
-Ketepatan waktu  
-komunikasi interaktif 

40   

3. Diskusi 30   

 

  



PERNYATAAN ORISINALITAS 

 

Judul Karya :  

Nama Penulis  : 

1.  

2.  

3. 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa memang benar karya dengan judul yang tersebut di 

atas merupakan karya orisinal dan belum pernah dipublikasikan dan/atau dilombakan di luar kegiatan “PEPTON 

GAMAMEDFAIR 7”. 

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

maka kami siap untuk didiskualifikasi dari kompetisi ini sebagai bentuk tanggung jawab kami. 

 

 

..................,....................... 2013 

 

 

 

(Nama terang dan tanda tangan ketua) 

 

 

  

 

 


