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DRAFT HASIL TECHNICAL MEETING 

VOLUNTEER WEEK AND YOUTH VOLUNTEER COMPETITION 3  

KSR PMI UNIT UNS 

SABTU, 7 DESEMBER 2013 

RUANG SIDANG LPPM LANTAI 4 UNS 

Ketentuan Umum 

 

1. Sertifikat tahun lalu belum ada legalisirnya, mohon untuk VW3 ini dilampiri fotocopian 

beserta legalisirnya supaya bisa dipakai untuk mendaftar sekolah. Karena untuk sekolah 

yang jauh sulit untuk meminta ke Surakarta. Minimal legalisir PMI Provinsi 

Jawab : Untuk tahun ini akan dilampirkan fotocopian akan ada 3 lembar dilegalisir 

Komandan KSR PMI Unit UNS. Untuk legalisir PMI Provinsi Jawa Tengah dalam tahap 

konfirmasi. 

2. Urutan lomba diundi saja bagaimana? Untuk yang jauh datang lebih dari jam 15.00 WIB 

bagaimana? 

Jawab : Urutan lomba sesuai urutan daftar ulang. Diperbolehkan asalkan tetap 

menghubungi panitia. 

3. Jumat itu acaranya apa saja dan fix dimulainya jam berapa? 

Jawab : Ada opening ceremony, welcome celebration. Peserta wajib mengikuti acara 

tersebut. 

4. Transportasi bagi peserta yang ingin menginap di Hotel Orange maupun Asrama 

bagaimana? 

Jawab : Panitia tidak menyediakan transportasi, tetapi bila memang ada peserta yang 

menginap di hotel maupun asrama panitia akan menyediakan transportasi. 

5. Peserta dilarang makan di tempat istirahat. Akan ada tempat khusus untuk peserta makan. 

6. Tidak ada jam kunjung tetapi tidak boleh masuk ke ruang tidur peserta. 

 

Pelaksanaan dan Peraturan Umum Kegiatan 

 

1. Apabila ada peserta yang kondisi kesehatannya kurang fit apakah diizinkan malam 

pulang dan selanjutnya paginya datang lagi untuk mengikuti lomba? 

Jawab : Untuk kondisi khusus diperbolehkan pulang asalkan harus datang tepat waktu 

dan 15 menit sebelum lomba. 

2. Mohon untuk VW tahun depan untuk TM diberi handout 

Jawab : Hasil dari TM akan dipublikasikan di Media Sosial 
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3. Buku pedoman apakah sesuai dengan kurikulum lomba, mohon ditunjukkan buku 

Pedomannya yang apa? 

Jawab : Akan dijelaskan di sesi teknis tiap lomba. 

4. Di lomba PP maupun PK ada lomba teori, itu apakah sudah 15 menit itu dengan praktek? 

Jawab : Akan dijelaskan di sesi teknis tiap lomba. 

5. Apabila pada hari H ada hal yang tidak diinginkan itu bagaimana? 

Jawab : Akan dilihat kondisi kesehatan pada hari H bagaimana tingkat sakitnya peserta, 

ada toleransi apabila peserta memang tidak dapat mengikuti lomba. Namun peserta yang 

mengikuti lomba tetap peserta yang terdaftar.  

 

 

 

Deskripsi Kegiatan 

1. Apakah peserta boleh melakukan protes? 

Jawab : Untuk protes mengenai lomba diperbolehkan saat di ruangan lomba. 

Mengenai protes tentang ketidaknyamanan bisa disampaikan ke LO masing-masing. 

2. Apakah system lomba satu peserta satu juri? Juri di PRS apakah sama di Madya dan 

Wira? Bolehkah disebutkan nama juri? 

Jawab : Akan ada beberapa juri di setiap line lomba. Lomba PRS akan ada 1 juri untuk 

semua peserta. Akan ada simulasi masing-masing lomba untuk menyamakan persepsi 

perbedaan penilaian tiap juri.  

3. Hadiah lomba diberikan pada peserta dan sekolah atau peserta saja atau sekolah saja? 

Jawab : Medali diberikan kepada sekolah. Peserta mendapatkan sertifikat. 

4. Handmade apakah harus berhubungan dengan kepalangmerahan atau bebas? 

Jawab : Bebas, boleh tentang daerahnya, ataupun yang mencirikan sekolahnya. 

5. Untuk waktu protes apabila telah habis namun belum selesai permasalahannya 

bagaimana? 

Jawab : Protes akan dilayani di dalam ruangan untuk mencari titik terang 

permasalahan. 

 

Pertolongan Pertama 

1. Akan dilakukan pengundian untuk menentukan korban, peserta terlebih dahulu 

melaksanakan praktek 15 menit (untuk Madya) dan 20 menit (untuk Wira). Kemudian 3 

orang (leader dan penolong) yang lain masuk ke dalam ruang isolasi akhir. Yang 1 masuk 

ke ruang tes untuk mengerjakan tes teori.  

2. Buku tahun berapa? Juri aktif atau pasif? 
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3. Jawab : Buku pedoman PP edisi kedua cetakan 2009. Yang dipakai kurikulum PMR 

tahun 2008. Juri aktif. 

4. Leader dan penolong dipilih panitia atau sendiri? Sistem pengundian bagaimana, dengan 

kertas atau gmn? 

5. Jawab : Tidak. Panitia hanya mengundi yang menjadi korban dengan media kertas yang 

bertuliskan nama peserta. 

6. Bagaimana konsekuensi panitia apabila ada soal yang melenceng dari buku Panduan? 

Jawab : Akan ada evaluasi besar apabila ada soal yang melenceng dari buku Panduan 

7. Buku pedoman apakah sudah disediakan? 

Jawab : Disharekan kurikulum dan buku panduan di blog dan facebook. 

8. Korban pakaian bebas atau sama dengan penolong? korban di make up apa bagaimana? 

Semisal PP kurang dari 15 menit apa ada nilai plus? Pelaporan bagaimana? 

Jawab : Sama, tidak di make up. Tidak ada evakuasi korban. Setelah selesai langsung 

lapor ke juri. Tidak ada poin plus untuk waktu yang tersisa namun akan ada 

pertimbangan untuk nilai yang sama. 

9. Lomba PP ada 2 line. Satu line ada berapa juri? 

Jawab : 1 line ada 1 juri utama dan 1 juri pendamping. Ada 3 orang dalam ruangan 

tersebut, 1 juri utama, 1 juri pendamping, 1 time keeper. 

10. Soal tahun lalu diupload apa tidak? 

Tidak. Akan disharekan kurikulum untuk panduan belajar peserta. 

11. Kondisi pada umumnya sebagai korban bagaimana? Sadar atau tidak? 

Jawab : Juri adalah pusat informasi, bisa ditanyakan kepada juri mengenai informasi 

tentang korban, pelaporan juga secara lisan langsung kepada juri. 

 

Perawatan Kedaruratan di Rumah 

1. Bagaimana rentang materi untuk PK Madya dan Wira? 

Jawab : BAK dan BAB, keramas, mandi, dan Imobilisasi masuk di Wira 

2. Buku yang digunakan yang mana? 

Jawab : Buku Panduan Perawatan Kedaruratan di Rumah yang diterbitkan oleh Kantor 

Pusat Palang Merah Indonesia diterbitkan oleh Markas Besar Palang Merah Indonesia 

tahun 2011.  

3. Bagaimana jika pembacaan soal dan persiapan alat waktunya dijadikan satu?  

Jawab : Usul diterima. Jadi waktu 2 menit untuk pembacaan soal dan peersiapan alat. 

4. Bagaimana jika kasusnya ditentukan saja misal untuk Madya apa saja, Wira apa saja. 

Jawab : Satu kasus untuk semua peserta masing-masing Madya dan Wira. Untuk lomba 

yang digunakan adalah materi Bab 3. 
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5. Narrator boleh membantu pelaku atau tidak? Bagaimana jika peralatan yang disediakan 

panitia tidak lengkap?  

Jawab : Untuk persiapan alat narrator boleh membantu. Panitia menyediakan alat-alat 

yang benar-benar dibutuhkan dalam praktek. 

6. EYD? Grid penilaian terbuka atau tertutup? Apakah ada pertanyaan tambahan dari juri?  

Jawab : EYD tidak ditentukan, namun peserta diusahakan menggunakan bahasa yang 

lebih diperumum. Setelah praktek selesai, grid rekapan nilai tetap ditunjukkan kepada 

peserta. Tidak ada pertanyaan tambahan dari juri.  

7. Cuci tangan berapa kali dimana saja? 

Jawab : Cuci tangan hanya di awal, yang akhir hanya disebutkan saja. 

8. Korban, narrator, pelaku diundi oleh panitia. 

9. APD dibawa peserta sendiri.  

 

Pendidikan Remaja Sebaya 

1. Juri PRS hanya 1 orang, diusahakan 2 line? 

Jawab : Usulan akan ditampung tetapi tidak diumumkan sekarang. 

2. Audiens tolong diusahakan sebaya. 

Jawab : Untuk PMR Wira menggunakan mahasiswa yang dikondisikan. Akan ada 

briefing terlebih dahulu terhadap audiens. Untuk PMR Madya menggunakan siswa 

SMP.  

3. Waktu lomba 15 menit apakah sudah dengan evaluasi? 

Jawab : Waktu 15 menit untuk PRS saja, protes hanya dilayani di dalam ruang lomba. 

4. Grid PRS ditunjukkan kepada peserta atau tidak? 

Jawab : Ditunjukkan dan dievaluasi di akhir 

 

Mading  

1. Berapa persen mading boleh dibawa dari rumah? 

Jawab : Mading dikerjakan di tempat lomba. Tidak diperkenankan untuk membuat 

struktur yang sudah jadi. 

2. Untuk artikel apakah harus ditulis tangan di tempat lomba? 

Jawab : Artikel ditulis tangan di tempat lomba, waktu yang diberikan sudah 

dikonsultasikan dengan juri dan sudah ada penambahan waktu yang diberikan dari yang 

sebelumnya 3 jam menjadi 4 jam. 

3. Untuk alat tambahan apakah benar tidak boleh bahan jadi? Ukuran madingnya? 

Jawab : Yang diperbolehkan dibawa bukan barang jadi. Ukuran mading tidak ditentukan. 

4. Bahan apa yang boleh dan apa yang tidak diperbolehkan? 
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Jawab : Plastik boleh, styrofoam tidak boleh. 

5. Mading 3D itu sepengetahuan saya bukan maket, bagaimana definisi mading 3D disini? 

Jawab : Maksud mading 3D adalah mading yang dapat dilihat lebih dari satu arah.  

 

Debat  

a. Penyisihan ada subyektifitas juri per line? Ada salah satu peserta yang tidak hadir itu 

bagaimana? 

Jawab : Tidak ada ruang isolasi dalam Lomba Debat. Akan ada briefing untuk 

menyamakan persepsi juri. Masing-masing line dipilih 2 tim terbaik di ruangannya untuk 

lolos ke babak selanjutnya. Untuk tim yang datang terlambat pertandingan ditangguhkan 

di akhir, selanjutnya poin tim yang datang terlambat dikurangi.  

b. Pembicara wajib urut atau tidak? 

Jawab : Tidak ada urutan berbicara. 

c. Penonton dibatasi atau tidak? Yang telah disepakati di TM mohon di upload di blog 

Jawab : Tata ruang akan dikondisikan. Untuk penonton yang mengganggu jalannya 

lomba akan diperingatkan oleh juri maupun time keeper.  

d. Print out mosi bagaimana? 

Jawab : Setelah TM peserta bisa mengambil mosi persiapan ke PJ Lomba Debat 

e. Hari Jumat acara dimulai jam berapa? 

Jawab : Pra penyisihan hari Jumat jam 19.00 WIB. 

f. Peserta yg tidak bisa datang bagaimana? 

Jawab : Bisa diganti sebelum hari H. Namun harus segera mengumpulkan berkas peserta. 

g. Siapa saja yang berhak menjadi peserta dan diumumkan kapan? 

Yang berhak menjadi peserta adalah peserta yang sudah melengkapi berkas. Sampai saat 

ini ada 32 Wira dan 15 Madya. Peserta tersebut diterima semua dengan konsekuensi 

melengkapi sampai H+5 
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