KETENTUAN LOMBA MADING PEKAN JURNALISTIK 2018
Kategori: a. SMP/MTs/se-derajat (Mading 2 Dimensi)

A. Tema
Tema lomba mading Pekan Jurnalistik 2018 adalah “The Impact of Technology
Towards Health and Medicine”. Tema tersebut akan dibagi menjadi tiga sub tema,
yaitu:
1. Pemanfaatan Teknologi bagi Kemajuan Dunia Kesehatan dan ObatObatan
2. Tren Kesehatan Era Globalisasi
3. Penyimpangan Teknologi dalam Dunia Kesehatan dan Obat-Obatan

B. Peserta Lomba
1. Peserta adalah siswa SMP/MTS/sederajat se-Bali.
2. Peserta merupakan kelompok yang terdiri atas 4 – 5 orang.
3. Masing-masing sekolah boleh mengirimkan peserta maksimal sebanyak 2 (dua)
tim.
4. Peserta

melakukan

pendaftaran

dengan

melampirkan

formulir

pendaftaran,

fotokopi kartu pelajar, serta melunasi biaya pendaftaran.

C. Pendaftaran dan Administrasi Pendaftaran
1. Pendaftaran dan pembayaran biaya pendaftaran dibagi ke dalam 2 gelombang
yakni:
Gelombang I

: 15 Agustus – 22 September 2018

Gelombang II

: 23 September – 26 Oktober 2018

2. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang terlampir pada
surat dan/atau dengan mengunduh formulir di injeksionline.com.
3. Formulir diisi secara lengkap, terutama bagian nama siswa ditulis dengan jelas.
4. Melampirkan fotokopi kartu pelajar dari masing- masing anggota tim.
5. Formulir pendaftaran diperbanyak 2 rangkap per tim.
6. Setiap tim dikenakan biaya pendaftaran sebesar :

Gelombang I

: Rp 130.000,-

Gelombang II

: Rp 145.000,-

7. Pendaftaran dan pembayaran biaya pendaftaran dapat dilaksanakan dengan cara :
a. Pendaftaran dan Pembayaran Langsung
Peserta membawa formulir beserta biaya pendaftaran tunai ke Sekretariat
BEM Fakultas Kedokteran Universitas Udayana bertempat di Jl. P. B.
Sudirman, Denpasar, pukul 13.00 – 17.00 WITA pada tanggal 15 Agustus
– 26 Oktober 2018.
Peserta diwajibkan untuk menghubungi contact person sehari sebelum
mendaftar dan di hari saat ingin mendaftar.
Setelah

mendaftar dan membayar biaya pendaftaran,

peserta akan

mendapatkan kwitansi pembayaran yang WAJIB dibawa saat technical
meeting dan saat lomba.
b. Pendaftaran Online dan Pembayaran Via Transfer
Peserta membayar biaya pendaftaran terlebih dahulu melalui transfer ke:

Setelah

Bank

: Mandiri

No. Rek

: 900-00-4230204-3

A.n.

: Ni Kadek Meri Wahyuni

melakukan

transfer

biaya

pendaftaran,

peserta

WAJIB

mengunggah bukti pembayaran beserta hasil scan formulir pendaftaran
yang sudah diisi dengan lengkap (termasuk pas foto) beserta lampirannya
ke

e-mail

PENDAFTARAN

pekanjurnalistik2018@gmail.com
ONLINE

LOMBA

Perwakilan Tim]_[Asal Sekolah]

dengan

MADING

subjek
2D_[Nama

dan peserta WAJIB melakukan

konfirmasi maksimal 12 jam setelah mengirim bukti pembayaran dan
formulir pendaftaran dengan menghubungi contact person.
Saat technical meeting, peserta WAJIB membawa formulir pendaftaran
asli dan bukti pembayaran asli sebagai syarat registrasi yang nantinya akan
ditukar dengan kwitansi pembayaran saat technical meeting. Kwitansi
pembayaran tersebut WAJIB dibawa saat lomba.

D. Pelaksanaan Kegiatan
1. Lomba terbagi menjadi 2 (dua) kategori:
a. Lomba

Mading

2D

(dua

dimensi),

diikuti oleh peserta siswa/siswi

(tiga

dimensi),

diikuti oleh peserta siswa/siswi

SMP/MTs/Se-derajat.
b. Lomba

Mading

3D

SMA/SMK/Se-derajat.
2. Tema yang diangkat pada lomba mading Pekan Jurnalistik 2018 adalah “The
Impact of Technology Towards Health and Medicine”.
3. Lomba dilaksanakan pada Minggu, 4 November 2018 bertempat di Park 23 Mall,
Tuban, Badung.
4. Sebelum lomba dimulai, peserta WAJIB melakukan Registrasi Ulang yang
dimulai pukul 08.00 – 09.30 WITA, dengan menunjukkan kwitansi bukti
pembayaran
5. Waktu pengerjaan mading adalah 6 (enam) jam terhitung pada pukul 10.00 –
16.30 WITA dengan istirahat 30 menit pada pukul 12.00 – 12.30 WITA. Peserta
tidak diberikan penambahan waktu dengan alasan apapun.
6.

Setiap tim sudah disediakan area lomba masing-masing dan tidak diperbolehkan
untuk melewati area tersebut dan mengganggu tim lain.

7.

Setiap tim wajib didampingi oleh 1 (satu) orang pembina. Pembina tidak
diperkenankan untuk berkomunikasi dan membantu peserta dalam bentuk apapun
selama kegiatan lomba berlangsung.

8.

Peralatan dan perlengkapan mading dibawa sendiri oleh peserta, panitia tidak
menyediakan bahan atau alat apa pun. Peserta tidak diperbolehkan membeli dan
meminjam alat dan bahan apapun saat lomba berlangsung.

9.

Setiap tim WAJIB membawa hanya 1 (satu) buah laptop dan 1 (buah) flashdisk
untuk membuat profil dengan topik yang telah ditentukan oleh panitia, dengan
ketentuan laptop tidak tersambung dengan jaringan internet dan tidak ada
tambahan aksesoris lain selain charger.

10. Kebersihan area lomba merupakan tanggung jawab peserta. Panitia tidak
menyediakan kantung plastik (polybag).
11. Penentuan Juara Favorit :

•

Juara favorit diperoleh berdasarkan likers pada Instagram dan live voting.

•

Pihak panitia akan mengambil foto dari hasil mading yang telah dibuat,
lalu mengupload pada Instagram @pcycofkunud, dan akan diberikan
waktu 1 (satu) jam untuk memberikan like pada masing-masing hasil
karya mading setiap sekolah.

•

Setelah pengerjaan mading selesai, mading dari masing-masing sekolah
juga akan dipamerkan kepada audience. Kemudian seluruh audience
diberikan kesempatan untuk memberikan vote, satu audience hanya dapat
memberikan satu vote kepada salah satu sekolah.

•

1 like pada Instagram terhitung 1, dan 1 live voting dihitung 3.

12. Keputusan dewan juri dan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

E. Ketentuan Teknis Mading 2 Dimensi (kategori SMP/MTs/se-derajat)
1. Ukuran mading 2D (dua dimensi) kategori SMP/MTs/se-derajat adalah maksimal
berukuran lebar 1.25 meter dan tinggi 1 meter.
2. Bentuk mading bebas dan dibuat se-kreatif mungkin namun tidak melebihi ukuran
maksimum yang ditentukan.
3. Bahan yang digunakan sebagai kerangka mading WAJIB terbuat dari bahan yang
dapat didaur ulang, tidak diperkenankan menggunakan styrofoam atau gabus.
4. Bahan yang digunakan untuk menghias mading diwajibkan mengandung bahan
daur ulang minimal 30%. Peserta boleh menggunakan atau menambahkan bahan
lain selain bahan daur ulang. Semakin banyak bahan daur ulang yang digunakan,
maka akan meningkatkan poin penilaian. Pada saat lomba, peserta menuliskan
bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan mading pada formulir yang telah
disiapkan panitia.
5. Peserta diperbolehkan membawa bahan yang sudah diwarnai (dengan cat atau
pewarna lain). Selain itu, segala kegiatan perakitan (ditempel, dihias, dirakit, dll)
dilaksanakan pada saat lomba.
6. Keputusan dewan juri dan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
7. Tidak

diperbolehkan

menggunakan

gambar/tulisan yang dicetak,

potongan artikel koran/ majalah, dan lain-lain.

difotokopi,

8. Mading harus mencantumkan judul mading dan redaksi (no. tim, asal sekolah dan
nama anggota tim).
9. Setelah penjurian, mading yang dilombakan menjadi hak dan tanggung jawab
peserta dan WAJIB dibawa pulang oleh setiap tim.

F. Ketentuan Artikel
1. Peserta diperbolehkan mengembangkan ide dari tema yang sudah ditentukan.

Isi

artikel tidak boleh menyimpang dari tema.
2. Artikel harus bersifat orisinil. Apabila isi artikel merupakan hasil suntingan,
maka peserta wajib mencantumkan sumber artikel.
3. Mading harus mencantumkan judul mading dan redaksi (no. tim, asal sekolah dan
nama anggota tim).
4. Artikel yang diwajibkan:
1. Laporan Utama
2. Laporan Khusus
3. Tajuk Rencana
4. Artikel Kesehatan
5. Profil (mekanisme diberitahukan selanjutnya)
*Untuk laporan utama dan laporan khusus, akan diberi nilai tambahan apabila
melakukan wawancara dengan narasumber yang relevan.
*Untuk Artikel Kesehatan, topik yang dibahas dapat dipilih dari salah satu pilihan
di bawah ini disesuaikan dengan tema utama, yaitu:
- Fakta-fakta
- Intervensi
- Infografis
*Untuk pembuatan profil berdasar hasil wawancara / press conference, peserta
diperbolehkan untuk menggunakan laptop hanya pada saat itu untuk membuat
artikel hasil wawancara kemudian hasil disetorkan kepada panitia dalam bentuk
softcopy dalam flashdisk per tim.
5.

Selain artikel yang diwajibkan, peserta wajib menambahkan artikel lain minimal
1 (satu) buah artikel.

6.

Peserta WAJIB mengirimkan softcopy artikel (kecuali profil) yang diikutsertakan
dalam lomba mading ke email pekanjurnalistik2018@gmail.com dalam kurun
waktu setelah technical meeting hingga paling lambat tanggal 30 Oktober 2018
maksimal pukul 23.59 WITA.
Format pengiriman email:
Subject : ArtikelMadingSMP_Nama Sekolah_Nama Tim
Peserta WAJIB memberikan konfirmasi dengan menghubungi contact person
setelah mengirimkan artikel via email.

7. Semua artikel WAJIB ditulis tangan dan peserta WAJIB menulis artikel saat
lomba berlangsung. Tidak diperkenankan membawa artikel yang sudah ditulis
tangan sebelum lomba dimulai.
8. Isi artikel menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta tidak
mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan), pornografi,
diskriminasi dan tidak boleh menyinggung pihak manapun.

G. Kriteria Penilaian
1. Kualitas isi (per artikel)
a. Laporan Utama
b. Laporan Khusus
c. Tajuk Rencana
d. Artikel Kesehatan
e. Profil LPM PCYCO
f.

Artikel Tambahan

2. Penampilan
a. Bentuk mading dan desain
b. Tata letak
c. Penggunaan bahan (minimal 30% bahan daur ulang)
3. Penilaian tambahan
a. Kebersihan dan kerapian

H. Ketentuan Diskualifikasi
1. Karya mading yang dibuat tidak orisinil atau pernah diperlombakan sebelumnya.
2. Terbukti berbuat curang, seperti sengaja merusak karya mading tim lain atau
membuat kerusakan.
3. Panitia pengawas akan memberi teguran maksimal 2 (dua) kali kepada tim yang
tertangkap basah meminjam alat dan bahan tim lain atau panitia, berkomunikasi
dengan tim lain dan pembina, serta membuat keributan. Apabila tim tersebut telah
ditegur lebih dari 2 (dua) kali dan tetap tidak mengindahkan teguran panitia
pengawas, maka peserta didiskualifikasi.

I. Ketentuan Juara
Pemenang berdasarkan kategori akan diumumkan secara langsung pada akhir acara.
Juara I

: Piala + Piagam + uang sebesar Rp1.000.000,-

Juara II

: Piala + Piagam + uang sebesar Rp750.000,-

Juara III

: Piala + Piagam + uang sebesar Rp500.000,-

Juara Favorit : Piala + Piagam + uang sebesar Rp200.000,Catatan : Tidak ada peserta yang mendapat 2 juara, artinya peserta yang telah
mendapat juara I, II, dan III tidak dapat meraih juara favorit walaupun mendapat
jumlah like terbanyak. Juara favorit akan diberikan pada peserta yang perolehan likenya menempati urutan dibawahnya.

J. Technical Meeting
1. Technical meeting WAJIB dihadiri oleh perwakilan anggota tim (maksimal 2
orang) dan didampingi oleh 1 (satu) orang pembina.
2. Technical meeting akan dilaksanakan pada :
hari, tanggal

: Jumat, 26 Oktober 2018

waktu

: Pukul 16.00 WITA - selesai

tempat

: R.K 3.02 Gedung Barat Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana

Peserta WAJIB membawa kwitansi pembayaran untuk peserta yang mendaftar
secara

langsung,

atau

dengan

membawa

formulir

pendaftaran

dan

bukti

pembayaran yang asli untuk peserta yang mendaftar secara online.
3. Peraturan yang berlaku adalah yang terlampir dalam surat ini. Jika terdapat
kekurangan atau informasi lebih lanjut, akan dibahas dan/atau diberitahukan pada
saat technical meeting.
4. Peraturan dapat berubah bila terjadi force majeure atau kebutuhan panitia.
Perubahan peraturan hanya boleh dilakukan oleh panitia dan akan disosialisasikan
kepada peserta saat technical meeting.
5. Hasil keputusan technical meeting merupakan keputusan terakhir (final) mengenai
peraturan lomba dan tidak dapat diganggu gugat.

Ketentuan teknis ini disusun sedemikian rupa guna mempermudah peserta, dewan juri, dan
pendukung dalam mengikuti jalannya perlombaan.

Hal-hal yang belum diatur dalam

ketentuan ini akan diatur kemudian oleh panitia pelaksana.
Contact Person :
-

Nurhayati (087788901309 | LINE : nurhay.)

-

Tiffani Paramitha (087880022689 | LINE : tiffaniparamitha)

FORMAT PENILAIAN LOMBA MADING PEKAN JURNALISTIK 2018

Kategori

: SMP/MTs/se-derajat (mading 2 Dimensi)

Nomor Tim/Nama Sekolah

:

Judul Mading

:

Aspek yang dinilai

:

KOMPONEN

KRITERIA

PENILAIAN

POIN

1. KUALITAS ISI
a. Laporan Utama

 Artikel sesuai dengan tema (1 poin)
 Artikel

menggunakan

bahasa

yang

informatif,

komunikatif, dan pemilihan kata yang tepat (1 poin)
 Artikel mengandung unsur 5W + 1H (1 poin)
 Artikel orisinil. Jika merupakan artikel suntingan,
sumber dicantumkan (1 poin)
 Salah

satu

wawancara

sumber

artikel berasal dari hasil

dengan

narasumber

yang

relevan

dengan tema (1 poin)
 Artikel menarik untuk dibaca* (1-5 poin)

*poin diberikan menurut penilaian juri apakah artikel
menarik baik dari segi topik yang dipilih, kerapihan, dan
kemudahan artikel untuk dimengerti.
b. Laporan Khusus

 Artikel sesuai dengan laporan utama dan tema (1
poin)
 Artikel

menggunakan

bahasa

yang

informatif,

komunikatif, dan pemilihan kata yang tepat (1 poin)
 Artikel mengandung unsur 5W + 1H (1 poin)
 Artikel orisinil. Jika merupakan artikel suntingan,
sumber dicantumkan (1 poin)

 Salah

satu

wawancara

sumber

artikel berasal dari hasil

dengan

narasumber

yang

relevan

dengan tema (1 poin)
 Artikel menarik untuk dibaca* (1-5 poin)

*poin diberikan menurut penilaian juri apakah artikel
menarik baik dari segi topik yang dipilih, kerapihan, dan
kemudahan artikel untuk dimengerti.
c. Tajuk Rencana

 Tajuk rencana memiliki kesesuaian dengan laporan
utama, laporan khusus, dan tema (1-2 poin)
 Tajuk

rencana

menggunakan

bahasa

yang

informatif, komunikatif, dan pemilihan kata yang
tepat (1 poin)
 Tajuk rencana mengandung unsur 5W + 1H (1
poin)
 Tajuk rencana orisinil. (1 poin)
 Tajuk rencana menarik untuk dibaca* (1-5 poin)

*poin
rencana

diberikan

menurut

menarik

baik

penilaian juri apakah tajuk

dari segi topik

yang dipilih,

kerapihan, dan kemudahan artikel untuk dimengerti.
d. Artikel
Kesehatan

 Artikel sesuai dengan laporan utama dan tema (1-3
poin)
 Artikel

menggunakan

bahasa

yang

informatif,

komunikatif, dan pemilihan kata yang tepat (1 poin)
 Artikel orisinil. Jika merupakan artikel suntingan,
sumber dicantumkan (1 poin)
 Artikel menarik untuk dibaca* (1-5 poin)

*poin diberikan menurut penilaian juri apakah artikel

menarik baik dari segi topik yang dipilih, kerapihan, dan
kemudahan artikel untuk dimengerti.
e. Profil LPM Pcyco

 Artikel sesuai dengan hasil press conference (1-2
poin)
 Artikel

menggunakan

bahasa

yang

informatif,

komunikatif, dan pemilihan kata yang tepat (1-2
poin)
 Artikel mengandung unsur 5W + 1H (1 poin)
 Artikel menarik untuk dibaca* (1-5 poin)

*poin diberikan menurut penilaian juri apakah artikel
menarik baik dari segi diksi, kerapihan, dan kemudahan
artikel untuk dimengerti.
 Artikel

f. Artikel
Tambahan

menggunakan

bahasa

yang

informatif,

komunikatif, dan pemilihan kata yang tepat (1-2
poin)
 Artikel mengandung unsur 5W + 1H (1 poin)
 Artikel orisinil. Jika merupakan artikel suntingan,
sumber dicantumkan (1 poin)
 Artikel

tidak

mengandung

unsur

provokatif,

pornografi, SARA, dan diskriminatif (1 poin)
 Artikel menarik untuk dibaca* (1-5 poin)

*poin diberikan menurut penilaian juri apakah artikel
menarik baik dari segi topik yang dipilih, kerapihan, dan
kemudahan artikel untuk dimengerti.
2. PENAMPILAN
a. Bentuk

Mading

dan Desain

 Bentuk dan desain mading sesuai dengan tema* (12 poin)
 Bentuk dan desain mading rapi dan menarik* (1-2

poin)
 Bentuk dan desain mading tidak mengandung unsur
provokatif, pornografi, SARA, dan diskriminatif (1
poin)
*poin yang diberikan kepada peserta sesuai dengan
pertimbangan juri dan sesuai dengan kisaran poin yang
ditentukan panitia yang ada di dalam tanda kurung ( )
 Tata letak artikel rapi dan teratur sehingga mudah

b. Tata Letak

dibaca dan dipahami* (1-5 poin)
*poin yang diberikan kepada peserta sesuai dengan
pertimbangan juri dan sesuai dengan kisaran poin yang
ditentukan panitia yang ada di dalam tanda kurung ( )
 Menggunakan

c. Penggunaan
Bahan

bahan

bekas

sesuai

dengan

ketentuan lomba* (1-3 poin)
 Memanfaatkan

bahan-bahan

yang

ada

dengan

efektif* (1-2 poin)

*poin yang diberikan kepada peserta sesuai dengan
pertimbangan juri dan sesuai dengan kisaran poin yang
ditentukan panitia yang ada di dalam tanda kurung ( )
3. PENILAIAN
TAMBAHAN
a. Kebersihan
Kerapihan

dan

 Area yang digunakan untuk mengerjakan mading
bersih,

rapi,

tidak

ada

sampah-sampah

yang

tergeletak* (1-5 poin)

*poin yang diberikan kepada peserta sesuai dengan
pertimbangan juri dan sesuai dengan kisaran poin yang
ditentukan panitia yang ada di dalam tanda kurung ( )
TOTAL POIN

LEMBAR PENGURANGAN POIN

Kategori

:

Nomor Tim/Nama Sekolah

:

No.

Hal-hal Terkait Pengurangan Poin
Artikel

1.

jiplakan.

harus

ditulis

tangan

dan

original,

Jika merupakan artikel suntingan,

Jumlah Pengurangan
bukan
sumber

1 poin per artikel

harus dicantumkan.
2.

SMA: Karikatur yang dibawa sudah diwarnai atau tidak
sesuai dengan kriteria yang telah diberikan.

1 poin

Barang-barang elektronik yang tetap ingin digunakan
3.

saat lomba (misal: HP, tablet, printer, dll.) kecuali yang

1 poin per gadget

telah ditentukan panitia (laptop).
SMP: Bahan

yang

digunakan

hanya

yang sudah

diwarnai, tidak diijinkan digunakan jika sudah dipotong,
4.

dibentuk, ditempel, dihias, dirakit.
SMA: Boleh menggunakan bahan yang sudah diwarnai

2 poin per bahan

dan dibentuk/dipotong. Tidak diizinkan menggunakan
bahan yang sudah ditempel, dirakit, dan/atau dihias.
5.
6.
7.

Pembina berkomunikasi dan membantu peserta dalam
mengerjakan mading.
Peserta meminjam peralatan lomba kepada peserta lain.
Peserta terbukti atau sengaja merusak karya mading
tim lain.

8.

Kerangka mading terbuat dari styrofoam/gabus.

9.

Ukuran mading melebihi ketentuan (SMP dan SMA).

1 poin
1 poin
3 poin

3 poin
1 poin per-panjang
1 poin per-lebar

Pengurangan
Poin

1 per-tinggi
Mading
10.

fotocopy,

berisikan

gambar/tulisan

atau sejenisnya,

yang

dicetak,

di

(misal: potongan koran,

1 poin per gambar

majalah, dll.)
11.

Kebersihan area lomba setiap tim saat selesai lomba.

3 poin

12.

Terlambat mengumpulkan mading.

1 poin
Total Pengurangan Poin

