PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
VOLUNTEER WEEK V
LOMBA KATEGORI PMR MULA (SD/MI)
A. PESERTA
1. Peserta tiap tim terdiri dari 5 orang (2 orang untuk lomba PP, 2 orang untuk lomba Kesehatan
dan Sanitasi, 1 orang untuk Pembacaan 7 Prinsip Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah
Internasional serta Tribakti PMR, dan lomba yel-yel yang dikuti oleh seluruh peserta tiap tim)
2. Penentuan nomer urut sesuai dengan urutan daftar ulang
3. Tidak boleh ada orang tambahan atau official yang membantu peserta saat lomba berlangsung.
B. KETENTUAN – KETENTUAN LOMBA
1. PERTOLONGAN PERTAMA
a. Lomba Pertolongan Pertama diikuti oleh 2 orang, dengan rincian 1 orang sebagai penolong
dan 1 orang sebagai korban
b. Penentuan peserta yang berperan sebagai korban akan diundi oleh panitia
c. Peserta yang berperan sebagai korban mengerjakan soal teori yang hasilnya akan dijumlah
dengan nilai praktik
d. Waktu keseluruhan lomba PP adalah 11 menit, terdiri dari: 1 menit pembacaan soal, 3 menit
pengerjaaan soal teori, dan 7 menit untuk melakukan praktik
e. Soal teori berupa penyebutan alat-alat pertolongan pertama beserta fungsinya
f. Praktik pertolongan pertama dilakukan langsung ke tahap penanganan tanpa melakukan
assesmen awal. Kasus yang diujikan adalah kasus pertolongan pertama sederhana
g. Waktu dimulai ketika PENOLONG mengatakan “SIAP” dan diakhiri ketika PENOLONG
mengatakan “SELESAI” atau ketika waktu telah habis
h. Buku Panduan yang digunakan adalah Buku Pedoman Pertolongan Pertama edisi kedua
cetakan tahun 2009 penerbit Markas Pusat Palang Merah Indonesia, disesuaikan dengan
kurikulum PMR Mula
i. Penilaian menggunakan sistem grid dengan penilaian sempurna, tidak sempurna, dan tidak
dilakukan
j. Seluruh peralatan PP disediakan oleh panitia, kecuali APD
k. Komplain tidak dilayani setelah peserta meninggalkan area lomba.
2. Lomba Kesehatan dan Sanitasi
a. Diikuti oleh 2 orang d e n g a n r i n c i a n 1 o r a n g sebagai pelaku dan 1 orang sebagai
narator
b. Peserta mengerjakan soal teori yang hasilnya akan dijumlah dengan nilai praktik
c. Soal teori terdiri dari 10 soal pilihan berganda, dikerjakan dalam waktu 5 menit
d. Waktu keseluruhan Lomba Kesehatan dan Sanitasi selama 10 menit terdiri dari 2 menit
persiapan alat, 5 menit peragaan, dan 3 menit evaluasi
e. Waktu dimulai ketika peserta mengatakan “SIAP” dan diakhiri ketika peserta mengatakan
“SELESAI”
f. Penilaian menggunakan sistem grid dengan penilaian sempurna, tidak sempurna, dan tidak
dilakukan
g. Buku Panduan yang digunakan adalah buku Panduan Perawatan Kedaruratan di Rumah yang
diterbitkan oleh Kantor Pusat Palang Merah Indonesia tahun 2011, disesuaikan dengan
kurikulum PMR Mula
h. Komplain tidak dilayani setelah peserta menandatangani grid nilai.
3. Lomba Pembacaan 7 PRINSIP GERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH
INTERNASIONAL SERTA TRIBAKTI PMR
a. Pembacaan 7 Prinsip Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta Tribakti PMR
diikuti oleh 1 orang
b. Peserta menyebutkan 7 Prinsip Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta Tribakti
PMR tanpa teks

c. Waktu yang diberikan keseluruhan selama 1.5 menit
d. Waktu dimulai ketika JURI mengatakan “MULAI” dan berhenti ketika JURI mengatakan
“STOP”
e. Komplain tidak dilayani setelah peserta meninggalkan ruangan lomba
f. Penilaian terdiri dari:
1) Kelengkapan penyampaian 7 Prinsip Gerakan Palangmerah dan Bulan Sabit Merah
Internasional serta Tribakti PMR
2) Artikulasi (pengucapan yang benar)
3) Penjedaan dan intonasi (cepat lambatnya dan tinggi rendahnya suara)
4) Penampilan dan sikap peserta
4. Lomba yel-yel
a. Lomba yel-yel diikuti oleh seluruh peserta pada tiap tim
b. Peserta tidak diperkenankan menggunakan media apapun sebagai alat musik
c. Waktu yang diberikan selama 5 menit, dimulai ketika PESERTA mengatakan “SIAP” dan
diakhiri ketika peserta mengatakan “SELESAI” atau waktu telah HABIS
d. Peserta melakukan lomba yel-yel, di hadapan JURI dan AUDIENCE
e. Panitia hanya menyediakan microphone untuk peserta
f. Komplain tidak dilayani setelah peserta meninggalkan ruangan lomba
g. Penilaian terdiri dari :
1) Kreativitas pengolahan yel-yel
2) Penampilan dan penjiwaan
3) Koreografi
4) Kekompakan
C. KEJUARAAN
1. Traveling Mula Memperebutkan Juara I, II, dan III yang akan memperoleh piala dan sertifikat
2. Penentuan juara menggunakan akumulasi dari point PP, Kesehatan dan Sanitasi, pembacaan 7
Prinsip Gerakan Palangmerah dan Bulan Sabit Merah Internasional serta Tribakti PMR, Yel-Yel,
dengan Persebaran Poin Sebagai Berikut:
a) PP
: 25 %
c) Kesehatan dan Sanitasi
: 25%
b) Yel-Yel
: 25 %
d) Pembacaan 7 prinsip & tribakti : 25%
3. PP (Pertolongan Pertama)
Lomba pertolongan pertama memperebutkan juara I, II, dan III ; masing-masing akan
memperoleh medali dan sertifikat juara
4. Kesehatan dan Sanitasi
Lomba Kesehatan dan Sanitasi memperebutkan juara I, II, dan III ; masing-masing akan
memperoleh medali dan sertifikat juara
5. Pembacaan 7 prinsip dan tribakti
Lomba Pembacaan 7 prinsip dan tribakti memperebutkan juara I, II, dan III ; masing-masing akan
memperoleh medali dan sertifikat juara
6. Yel-yel
Lomba Yel-yel memperebutkan juara I, II, dan III ; masing-masing akan memperoleh medali dan
sertifikat juara
7. Tim yang dinyatakan diskualifikasi pada sublomba tidak berhak mendapatkan juara.
D. KONTRIBUSI DAN FASILITAS
Kontribusi
Rp 180.000,00
Fasilitas:
1. Sertifikat
2. Co-card
3. Souvenir untuk sekolah
4. Stiker
5. Makan siang

E. PENDAFTARAN
1. Pendaftaran dibuka 2 November 2015 dan ditutup tanggal 28 November 2015 pukul 10.00 WIB
2. Peserta melakukan Pembayaran yang dapat dilakukan di Markas KSR PMI Unit UNS (Graha UKM
Lt. 1 Jl. Ir. Sutami 36A Kentingan, Surakarta) atau melalui rekening: BANK BRI a.n. KSR PMI Unit
UNS NO. REK. 1298-01-001351-53-3
3. Selanjutnya melakukan transfer biaya pendaftaran sebesar Rp 180.000,00 per tim ke rekening
panitia dengan cara menambahkan 3 digit terakhir nomor HP Pembina misal nomor HP
08*******321, maka ditransfer Rp 180.321,00. Setelah itu melakukan konfirmasi pembayaran
dengan sms ke Contact Person yang tersedia
4. Peserta wajib mengisi formulir online di www.ksrpmi.uns.ac.id untuk keperluan pembuatan
sertifikat maksimal H-1 TM
5. Peserta wajib mengirimkan KTA/surat keterangan kepala sekolah serta bukti transfer ke email
vwyvc.ksruns@gmail.com
6. Foto peserta dan surat tugas dikumpulkan saat daftar ulang pada tanggal 20 desember 2015
F. PELAKSANAAN
1. Lomba dilaksanakan pada tanggal 20 Desember2015 di UNS
2. Technical Meeting dilaksanakan pada 28 November 2015. Tempat: Ruang Seminar LPPM
Kampus UNS Kentingan Surakarta pukul 08.00 WIB. Penyerahan daftar nama peserta lomba
terakhir dikumpulkan saat Technical Meeting
G. PENUTUP
1. Formulir pendaftaran dan rundown acara dapat didownload di www.ksrpmi.uns.ac.id
2. Hal – hal yang belum ditentukan akan diatur dalam Technical Meeting
3. Info lebih lanjut:
a. Social media
Blog
: www.ksrpmi.uns.ac.id
Facebook
: Volunteer Week V
Twitter
: @vw_ksruns
E-mail
: vwyvc.ksruns@gmail.com
b. Panitia
Shara (085336773810)
Aji (089673228752)

FORMULIR PENDAFTARAN VOLUNTEERS WEEK
KATEGORI PMR MULA (SD/MI)
KONTINGEN : ______________________________

NO

NAMA

TANGGAL LAHIR

L/P

CABANG LOMBA

Dilampirkan dengan :
Fotokopi Kartu Tanda Anggota PMR
Foto 3 X 4 masing – masing peserta (diberi nama di balik foto)
Pembina PMR,

(

)

