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1. PETUNJUK PELAKSANAAN KSR 

TERMIN I 

a. KSR Markas Jakarta Barat 

Semisal dari kita membawa pengurus atau supporter gitu, nanti aksesnya bagaimana? 

Jawab : Panitia hanya menyediakan fasilitas untuk peserta saja. Jika ingin mengajak 

pengurus ataupun supporter, diperbolehkan. Dengan catatan untuk mengkonfirmasi 

terlebih dahulu kepada panitia. Panitia akan memberikan rekomendasi tempat 

penginapan dan biayanya ditanggung sendiri. 

b. KSR IAIN Purwokerto 

Saya mau bertanya mengenai pembagian peserta lomba. Dari kami ada l lomba yang 

tidak mengikuti yaitu pemetaan. Nah, apabila LKTI tidak lolos 10 besar apakah 

diperbolehkan orang tersebut masuk ke pemetaan? 

Jawab : Peserta LKTI yang tidak lolos diperbolehkan untuk mengikuti lomba 

pemetaan, akan tetapi nama dari sertifikat merupakan nama peserta awal, serta 

kontingen yang bersangkutan tetap tidak dapat memperoleh juara umum. 

c. KSR Universitas Airlangga 

Daftar ulang nanti diperbolehkan hanya perwakilan saja apa semua harus datang? 

Jawab : Daftar ulang boleh diwakilkan, tetapi diharapkan semua peserta hadir saat 

daftar ulang, karena pada saat Opening Ceremony semua peserta diwajibkan hadir. 

Penambahan sertifikat itu maksudnya gimana? 

Jawab : Penambahan sertifikat yang dimaksud ialah penambahan sertifikat untuk 

pembina, pelatih, ataupun official. Dimana pemesanan sertifikat ini bisa dilakukan 

mulai hari ini tanggal 23 November 2019 dan maksimal 30 November 2019. Untuk 

pembayaran bisa dilakukan saat daftar ulang pada tanggal 12 Desember 2019. 
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TERMIN II 

a. KSR IAIN Purwokerto 

Dari kita tidak ikut salah satu lomba yaitu pemetaan. Tapi semisal kita juara satu 

semua di luar lomba pemetaan, kita udah dapat 70%. Nah, apakah ada kemungkinan 

kita bisa memperoleh juara umum? 

Jawab: Juara umum hanya berhak diperoleh kontingen yang mengikuti seluruh 

lomba dan itu merupakan kebijakan dari panitia. Maka apabila ada kontingen yang 

tidak mengikuti salah satu mata lomba maka tidak berhak memperoleh juara umum. 

b. KSR Stikes Surakarta 

Apakah cendera mata setiap peserta wajib membawanya ? 

Jawab: Cendera mata diwajibkan untuk seluruh kontingen, dimana setiap kontingen 

membawa satu cendera mata yang nantinya akan ditukarkan ke kontingen lainya 

sebagai bentuk kenang-kenangan. 

c. KSR Keperawatan Poltekes Surakarta 

Dari kami peserta infografis diambilkan dari peserta desain filtrasi air. Tapi misal 

kami mau mengubah peserta infografis dengan diambilkan dari PPKB gitu masih bisa 

apa tidak? 

Jawab : Pengubahan nama peserta maksimal hari ini tanggal 23 November  

2019. 

TERMIN III 

a. KSR Universitas Jember 

Apabila salah satu peserta ada yang sakit boleh digantikan apa tidak? 

Jawab : Apabila ada peserta yang sakit di hari H maka boleh digantikan oleh peserta 

lain yang berasal dari kontingen yang sama dan nama yang tertera di dalam sertifikat 

adalah nama dari peserta awal. 

Feedback : Kalau sakitnya H-1/H-2 gimana? 

Jawab : Pergantian peserta H-1, H-2 diperbolehkan, serta harus mengkonfirmasi 

kepada panitia dan harus ada bukti surat keterangan dari dokter. 

b. KSR Universitas Jember 

Sosialisasi UU kepalangmerahan itu nanti yang mengisi siapa? Diperuntukkan siapa? 
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Jawab : Sosialisasi UU Kepalangmerahan disampaikan oleh perwakilan dari PMI 

Jawa Tengah yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 14 Desember 2019 dan ditujukan 

untuk pendamping tim seperti pembina, pelatih, ataupun official. 

c. KSR Stikes Surakarta 

Apa semua anggota kontingen ikut ke griya PMI? 

Jawab : Tidak semua anggota kontingen berkunjung ke Griya PMI. Hanya satu 

perwakilan dari setiap kontingen. Dimana pada hari minggu setiap kontingen 

mengirimkan 1 orang untuk ke Griya PMI, 2 orang untuk evaluasi besar, dan 5 orang 

outbound. 

NB : Untuk Technical Meeting ke-2 bersifat incidental, tergantung juri menghendaki 

ada tidaknya Technical Meeting ke-2. 

 

2. PETUNJUK TEKNIS 

1) PPKB 

TERMIN I 

a. KSR IAIN Purwokerto 

- Pemakaian APD dilakukan setelah apa sebelum lomba dimulai? 

- Ekspos dilakukan secara nyata atau improvisasi? 

- Pelaporan dilakukan dengan menyerahkan form pelaporan atau tidak? 

- Kartu luka sudah termasuk kartu triage atau tidak? 

- Peraturannya nanti dibacakan atau tertulis? 

- Juri komunikatif atau tidak? 

- Ambulance nanti hanya improvisasi atau disediakan? Jika ada nanti yang akan 

menghubungi siapa? Dan alat komunikasi untuk menghubungi Ambulance 

dilakukan secara nyata atau improvisasi? 

- Apakah panitia menyediakan form greenzone apa tidak? 

Jawab: 

- APD dipakai sebelum pelaksanaan lomba. 

- Ekspos saat perlombaan nanti dilakukan secukupnya. 

- Pelaporan dilakukan secara langsung tanpa penyerahan form pelaporan. 

- Kartu luka sudah termasuk kartu triage. 
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- Nanti akan disampaikan gambaran umum kasusnya saat lomba. 

- Juri bersifat komunikatif, sehingga peserta akan berkomunikasi dengan juri bukan 

dengan korban. 

- Secara umum waktu 20 menit sudah melakukan penilaian secara umum, triage. 

Terkait ada tidaknya evakuasi, peserta diharapkan untuk mempersiapkan 

kemungkinan yang ada. Untuk lomba PPKB masih konfirmasi dengan juri 

mengenai ada tidaknya TM ke-2. 

- Semua form dan alat penanganan akan disediakan panitia kecuali APD. 

b. KSR Universitas Jember 

Pertolongannya termasuk konteks bencana apa kecelakaan? 

Jawab: Maaf tidak bisa kami beritahu karena sudah masuk ke teknis lomba. 

c. KSR Universitas Airlangga 

- Ring 1,2,3 nanti ditentukan sendiri apa dari juri? 

- Triage dilakukan pada ring berapa? 

- Bisa ditunjukkan kartu triagenya? karena terdapat perbedaan untuk masing-masing 

daerah. 

- Area lombanya nanti seluas apa? 

- Perlengkapan yang disediakan apa saja? Ada listnya atau tidak? 

- Apa diperbolehkan membawa alat sendiri? 

- Apakah artu triage disediakan apa tidak? 

- Ada berapa jumlah korban? 

Jawab: 

- Untuk area tugas nanti disesuaikan dengan buku pedoman. Dan nanti akan ada 

gambaran kasusnya bagaimana. 

- Nanti akan diberi tahu mengenai daerah amannya dan informasi lain yang 

dibutuhkan oleh juri. 

- Kartu triage bisa dilihat di buku Pedoman Pertolongan Pertama terbitan PMI Pusat 

Edisi ke-2 Cetakan ke-4 tahun 2009, serta nanti akan diupload ke laman resmi 

Volunteer Week 7. 

- Area lomba masih dirahasiakan. 

- Semua alat sudah disediakan kecuali APD. 

- Peserta tidak diperbolehkan membawa alat sendiri. 

- Kartu triage sudah kami sediakan. 

- Jumlah korban minimal 5 orang. 

mailto:ksr.pmi.uns@gmail.com


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 

UKM KSR PMI UNIT UNS 
Markas : Lantai I GRHA UKM UNS Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 

Telp. 082114555115 E-mail :ksr.pmi.uns@gmail.com Website ksrpmi.uns.ac.id 

 

 

TERMIN III 

a. KSR IAIN Purwokerto 

Apabila ada alat yang ketinggalan boleh diambil lagi apa tidak? 

Jawab: Alat yang tertinggal boleh diambil lagi oleh peserta. 

b. KSR Universitas Jember 

- Sistem penilaiannya 1 jalur apa 2 jalur? 

- Evakuasi dinyatakan selesai itu kapan? 

Jawab: 

- Lomba PPKB dilaksanakan dalam 2 line 

- Evakuasi selesai apabila peserta menyatakan “selesai”. Dan apabila waktu sudah 20 

menit, maka akan diberhentikan oleh panitia. Komplain hanya dilayani saat 

evaluasi dengan juri. 

c. KSR IAIN Surakarta 

- Briefing dengan juri ditentukan berapa waktunya? Apa diberi kebebasan 

berkomunikasi dengan juri? 

Jawab: Briefing dengan juri hanya sekedar memberikan informasi terkait dengan 

kasus yang ada dalam lomba PPKB, sehingga waktu untuk briefing dibuat sesingkat 

mungkin.  

TERMIN III 

a. KSR Jakarta Barat 

- Kasus akan diberi tahu secara lisan atau tertulis disamping korban? 

- Waktu sisa apakah digunakan sebagai tambahan nilai dan apabila 

waktu lebih apakah ada pengurangan?  

Jawab: 

- Untuk gambaran kasus besarnya akan dinarasikan, akan tetapi untuk kasus tiap 

korban harus dicari tahu sendiri oleh peserta dengan berkomunikasi pada juri (juri 

komunikatif). 

- Jika waktu penanganan kurang dari 20 menit tidak ada penambahan poin, tetapi 

dapat digunakan sebagai pertimbangan juara apabila terdapat kontingen dengan 

hasil nilai yang sama. 

 

 

 

mailto:ksr.pmi.uns@gmail.com


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 

UKM KSR PMI UNIT UNS 
Markas : Lantai I GRHA UKM UNS Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 

Telp. 082114555115 E-mail :ksr.pmi.uns@gmail.com Website ksrpmi.uns.ac.id 

 

 

b. KSR Universitas Jember 

- Pembagian tim ditentukan oleh kita apa dari juri? 

- Penilaiannya 2 line apa bisa dipastikan keadilan dari juri? 

Jawab: 

- Pembagian tim bebas ditentukan oleh peserta 

- Akan diadakan persamaan persepsi terlebih dahulu dengan juri agar tidak ada 

perbedaan dalam pemberian nilai pada kontingen di masing-masing line. 

 

2) Filtrasi Air 

TERMIN I 

a. KSR IAIN Purwokerto 

- Jenis pompa apa saja yang diperbolehkan? 

- Apakah perakitan 100%  dilakukan di tempat perlombaan? 

- Apakah saat presentasi nanti termasuk anggaran juga disampaikan? 

- Air disediakan panitia atau kita? 

- Jenis airnya apa? 

- Presentasi menggunakan PPT apa seperti public speaking? 

- Media presentasi mempengaruhi penilaian apa tidak? 

Jawab: 

- Kriteria pompa dibebaskan dan peserta dapat menyasuaikannya dengan alat filtrasi 

yang dibuat. 

- Perakitan 100% dilakukan di tempat perlombaan. 

- Saat presentasi format dibebaskan, bisa memakai PPT atau dilakukan secara lisan 

(public speaking). 

- Air disediakan oleh panitia dengan perlakuannya yang sudah disesuaikan. 

- Jenis airnya adalah air tawar yang telah panitia buat seperti air limbah rumah 

tangga. 

- Media tidak mempengaruhi penilaian, yang terpenting adalah cara penyampaian 

yang jelas dan informatif. 

b. KSR Universitas Airlangga 

Ini tujuan akhirnya menghasilkan air bersih saja atau air siap minum? 

Jawab: Tujuan akhir yang diharapkan adalah air bersih dengan ketentuan seperti yang 

ada di buku SPHERE  PROJECT edisi ke 4 tahun 2018. 
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c. KSR Universitas Jember 

- Perakitan dan pengujian dilakukan di satu tempat atau tidak? 

- Pengujian dan perakitan apakah terdapat waktu jeda?  

Jawab: 

- Pengujian dan perakitan dilakukan dalam satu tempat. 

- Pengujian dilakukan pada air yang dihasilkan dari alat filtrasi dan dilakukan secara 

serentak. 

TERMIN II 

a. KSR IAIN Purwokerto 

Persentase penilaian boleh dipaparkan apa tidak? 

Jawab: Persentase penilaian tidak diatur secara spesifik, tetapi aspek yang paling 

tinggi nilainya adalah dari air hasil filtrasi. 

b. KSR Universitas Jember 

Perakitan pipa dapat dilakukan secara manual atau dibantu oleh tenaga listrik? Dan 

apakah disediakan listrik? 

Jawab: Listrik disediakan oleh panitia, sehingga peserta dapat menggunakannya untuk 

proses perakitan. 

TERMIN III 

a. KSR Universitas Jember 

Proses perakitan apa boleh dibantu oleh anggota lain di kontingen? 

Jawab: Proses perakitan hanya dapat dilakukan oleh peserta lomba desain alat filtrasi 

air dan tidak boleh dibantu oleh peserta lain, serta peralatan untuk merakit harus 

dibawa sendiri oleh peserta. 

 

3. LKTI 

TERMIN I 

a. KSR IAIN Purwokerto 

- Apakah halaman dibatasi? 

- Referensinya ada apa tidak? 

- Apa peserta boleh tanya ke presentator?  

Jawab: 

- Tidak ada batasan halaman untuk karya tulis ilmiah. 
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- Referensi sudah tercantum pada sistematika LKTI yang telah diupload  di web KSR 

PMI Unit UNS, yaitu di (ksrpmi.uns.ac.id). Untuk referensi sendiri disarankan 

menggunakan referensi yang jangka waktunya 5 tahun terakhir, agar datanya pun 

lebih valid. 

- Saat presentasi tidak ada audience, sehingga hanya juri saja yang akan bertanya 

kepada presentator. 

b. KSR Universitas Jember 

- Pembimbing ada ketentuan apa bebas? 

Jawab: Untuk pembimbing dibebaskan. Boleh dari dosen, pembina, atau yang lainnya. 

c. KSR Universitas Jember 

- Kenapa pengumpulan hardfile dan softfile dalam waktu yang berbeda? Apa 

pertimbangnnya? Kan bisa saja setelah dikumpulkan yang hardfile terus yang 

softfile diganti. 

- Kalau pembimbing 2 tim sama diperbolehkan apa tidak? 

Jawab: 

- Pertimbangnnya hanya untuk memudahkan panitia. Akan tetapi yang akan dinilai 

adalah hardfile yang sudah dikirimkan terlebih dahulu. Sedangkan softfile 

digunakan untuk mengecek tingkat plagiarismenya. Namun, softfile yang 

dikumpulkan tetap tidak boleh berbeda dari hardfilenya, dengan kata lain jika 

hardfile sudah dikumpulkan maka sudah tidak diperbolehkan ada perubahan lagi 

dalam karya tulis ilmiahnya. 

- Diperbolehkan. 

 

TERMIN II 

a. KSR Universitas Jember 

- Pada saat presentasi apa produk yang dibuat harus dibawa? 

- Sample penelitian dibatasi apa tidak? 

Jawab: 

- Kami bebaskan. Produk boleh dibawa dan boleh hanya berupa foto.  

- Untuk sample penelitian juga dibebaskan, hanya saja silakan dijelaskan serinci 

mungkin jenis penelitian dan metode penelitian yang digunakan. 
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4. Pemetaan 

TERMIN I 

a. KSR Universitas Airlangga 

- Informasi dan konten yang dimasukkan bebas atau ada ketentuan dari panitia? 

- Perlombaan pemetaan ini apa hanya satu putaran saja? Atau ada babak 

final? 

Jawab: 

- Saat workshop nanti akan dijelaskan mengenai data apa saja yang diperlukan untuk 

pemetaan. Pengumpulan data tersebut akan dilakukan oleh peserta, oleh karena itu 

silakan mengumpulkan data selengkap mungkin. 

- Tidak ada babak final. Untuk lomba pemetaan hanya ada satu putaran saja.  

b. KSR UAD Yogyakarta 

Saat lomba harus pakai ketiga aplikasi apa boleh satu saja? 

Jawab: Disarankan untuk memakai ketiga aplikasi tersebut. Karena ketiga aplikasi 

tersebut akan saling berhubungan dalam pelaksanaan worshop dan lomba pemetaan. 

c. KSR Universitas Jember 

- Lokasi yang dipetakan mana? 

- Waktu pengerjaannya kapan? 

Jawab: 

- Lokasi yang dipetakan yaitu fakultas-fakultas yang ada di UNS. 

- Waktu pengerjaan lomba yaitu hari Sabtu, pukul 07.00 – 17.00 WIB 

TERMIN II 

a. KSR UAD Yogyakarta 

- Aplikasi disediakan apa download sendiri? Satu kontingen membuat 2 peta apa 1 

saja? 

- Proses penilaiannya dari workshop apa hanya hasilnya? 

- Hasilnya peta apa ada analisisnya juga? 

Jawab: 

- Untuk aplikasi yang digunakan peserta bisa mendownload sendiri, nanti akan 

kami sediakan linknya. Sedangkan untuk outputnya nanti satu kontingen hanya 

menghasilkan satu peta saja. 

- Penilaian dilakukan hanya saat lomba. Workshop tidak ada nilai. 

- Outputnya berupa peta dan analisis dari peta tersebut. 
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b. KSR Universitas Airlangga 

- Laptop hanya boleh 1 apa boleh 2? 

- Pengerjaan lomba apa hanya di indoor? 

Jawab: 

- Peserta diperbolehkan membawa lebih dari satu laptop sebagai cadangan apabila 

laptop yang digunakan mengalami eror. 

- Lomba akan dilaksanakan secara indoor. Akan tetapi, apabila peserta merasa 

masih ada data yang kurang diperbolehkan untuk keluar dan mengambil data lagi 

melalui observasi. 

TERMIN III 

a. KSR Universitas Jember 

- Untuk analisis formatnya gimana? 

- Peralatan yang dibawa apa saja saat workshop? Boleh menggunakan HP apa 

tidak? 

- Penilaiannya manual apa sudah ada terkomputerisasi? 

- Penilaian pakai sistem grid apa tidak? 

Jawab: 

- Format analisis dibebaskan, karena tidak ada pedomannya. Akan tetapi, saat 

workshop nanti akan dipelajari informasi apa saja yang perlu dicantumkan dalam 

analisis tersebut. 

- Peralatan yang dibutuhkan sudah dicantumkan pada juknis, yaitu laptop dengan 

spesifikasi minimal RAM 4 Gb beserta charger, modem, dan flashdisk. Saat 

workshop peserta diperbolehkan menggunakan HP untuk mendukung jalannya 

workshop tersebut. Tetapi, saat lomba peserta tidak diperbolehkan menggunakan 

HP. 

- Penilaian dilakukan secara manual tergantung juri terhadap output peta dan 

analisisnya. Jadi, selama pengerjaan peta melalui aplikasi yang digunakan tidak ada 

penilaiannya.  

- Penilaian menggunakan sistem grid. 
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b. KSR Universitas Airlangga 

Waktu untuk observasi saat lomba berapa menit? 

Jawab: Kami menyediakan waktu dari pukul 07.00 – 17.00 WIB untuk peserta. Untuk 

waktu observasi tidak kami atur berapa menit. Semuanya tergantung dari 

manajemen peserta terhadap waktu yang sudah disediakan tersebut. Selama peserta 

masih perlu melakukan observasi, maka silakan observasi, yang terpenting pukul 

17.00 WIB output peta dan analisisnya harus sudah dikumpulkan. 

 

5. Infografis Kepalangmerahaan 

TERMIN I 

a. KSR IAIN Purwokerto 

- Waktu 4 jam full untuk mengerjakan? 

- Kalau sudah selesai boleh keluar apa harus tetap stay? 

- Sasaran infografisnya siapa? 

Jawab: 

- Ya. Waktu 4 jam itu full untuk pengerjaan desain infografis kepalangmerahan. 

- Apabila peserta sudah selesai tetap tidak diperbolehkan keluar sampai waktu 4 

jam tersebut sudah habis. 

- Sasaran infografis yaitu orang-orang yang terlibat dalam bidang kepalangmerahan. 

b. KSR Universitas Airlangga 

Apa yang dimaksud konten dan materi tadi? 

Jawab: Konten dan materi adalah apa yang akan peserta muat dalam desain. Seperti 

bahan berupa foto, tulisan, dan materi yang akan dimuat dalam desain, misalnya sub 

tema corporate identity maka berupa materi tentang corporate identity tersebut dan apa 

saja yang akan dimuat/dijelaskan di dalamnya. 

c. KSR Universitas Jember 

Apa disediakan stopkontak? 

Jawab: Panitia menyediakan stopkontak. Peserta juga dianjurkan untuk membawa 

charger laptop atau charger lain guna mendukung kondisi baik alat milik peserta. 
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TERMIN II 

a. KSR IAIN Purwokerto 

Infografis dipresentasikan apa tidak? 

Jawab: Lomba desain infografis kepalangmerahan tidak perlu dipresentasikan. 

Penilaian hanya berdasarkan hasil desain yang telah dibuat selama lomba. 

b. KSR IAIN Suarakarta 

Lomba Infografis ini memakai laptop pribadi misal ketahuan ada bahan-bahan lain 

selain yang sudah dikumpulkan apa diperbolehkan? Dan apa konsekuensinya? 

Jawab: Laptop pribadi yang menyimpan konten di luar yang sudah dikumpulkan 

tidak diperbolehkan. Peserta boleh menambahkan konten di luar yang sudah 

dikumpulkan maksimal tanggal 11 Desember 2019 dengan mengkonfirmasi terlebih 

dahulu kepada panitia. Apabila terdapat konten dalam poster yang tidak dikumpulkan 

atau tidak dikonfirmasi dahulu kepada panitia maka akan didiskualifikasi. 
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