BAB I
DASAR PEMIKIRAN

PETUNJUK PELAKSANAAN

Di era globalisasi yang penuh tantangan ini, menuntut kita untuk
dapat lebih maju, berwawasan luas, dan berprestasi dalam berbagai
macam hal. Di era ini pula, telah nampak lunturnya budaya lokal yang
merupakan identitas diri. Kehidupan bangsa yang pada akhir-akhir ini
semakin tidak menentu membuat semua warga bangsa merasa prihatin
terhadap kondisi tersebut. Keadaan bangsa yang semula tentram dan
tenang tanpa gangguan apapun dari pihak luar pada kenyataannya
sekarang terjadi degradasi besar-besaran.
Untuk itu, mereka harus dipersiapkan untuk membentuk pribadipribadi yang berwawasan, berprestasi, dan memiliki jiwa
kepemimpinan dengan tidak mengesampingkan budaya lokal yang
mulai luntur di kalangan pemuda. Karena tantangan dan rintangan yang
akan mereka hadapi kelak akan lebih besar dan semakin sulit. Selain itu
mereka juga harus dipersiapkan untuk menjadi generasi penerus bangsa
yang dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Serta menjadi contoh
yang baik bagi generasi-generasi selanjutnya.
Salah satu upaya untuk mewujudkan kembali adalah dengan
mempertemukan seluruh komponen anak bangsa. Dalam rangka
menunjang tuntutan-tuntutan tersebut, maka JAVAMERA mencoba
menjadi media aktualisasi dan revitalisasi dengan sebuah kegiatan yang
syarat dengan nilai-nilai persatuan dan kepalangmerahan yaitu Ajang
Kreativitas Palang Merah yang bertemakan “Aksi dan Silaturahmi
Wujudkan Generasi Aktif Kreatif dan Inofatif”

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

4.

Mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai wujud nyata
kepedulian terhadap persoalan bangsa.
Meningkatkan kualitas sumber daya anak bangsa dalam menunjang
konstruk Indonesia baru yang berperadaban.
Mengembangkan daya pikir anak bangsa supaya dapat membentuk
mental bangsa yang berperadaban.
Menumbuhkan jiwa kepemimpinan pada setiap individu anak
bangsa sehingga di masa yang akan datang dapat menjadi
pemimpin yang disegani.
Meningkatkan kemampuan anggota PMR Madya dalam bidang
kepalangmerahan.
Menumbuhkan kreativitas anak bangsa, khususnya dalam bidang
kepalangmerahan.
Meningkatkan dan menjalin silaturrahmi anak bangsa dalam
menyikapi kondisi bangsa yang tidak intregited.
Mempererat tali persaudaraan antar anggota Palang Merah Remaja.
Mengevaluasi sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh anggota
PMR Madya dalam bidang kepalangmerahan.

BAB IV
BENTUK KEGIATAN
Bentuk kegiatan adalah sebagai berikut :
 Travelling yang terdiri dari:
Pertolongan Pertama (PP), Sanitasi Kesehatan (Sankes),
Kesehatan Remaja (KR), Kesiapsiagaan Bencana (KB), Tes
Kemampuan yang terdiri dari: Pertolongan Pertama (PP), Sanitasi
Kesehatan (Sankes), Kesehatan Remaja (KR), Kesiapsiagaan
Bencana (KB)

Non Travelling yang terdiri dari:
Pentas Kreativitas dan Album Persahabatan
BAB V
PELAKSANA

BAB III
NAMA, TEMA, WAKTU DAN TEMPAT

1.

2.
3.

JAVAMERA VI tingkat madya Se-Malang Terbuka 2018
dilaksanakan di lingkungan MAN I KOTA MALANG dan
sekitarnya.

Kegiatan ini dinamakan Ajang Kreativitas Palang Merah Remaja
disingkat dengan nama JAVAMERA VI Tingkat Madya SeMalang Terbuka 2018
Tema kegiatan JAVAMERA VI ini adalah “Aksi dan Silaturahmi
Wujudkan Generasi Aktif, Kreatif, Inovatif ”
Minggu, 4 Februari 2018 pukul 06.00 WIB, peserta harus sudah
ada di lokasi kegiatan.
.

1.

Pelaksana Kegiatan JAVAMERA VI Tingkat Madya se-Malang
Terbuka 2018 ini adalah kepanitiaan yang telah dibentuk oleh
pengurus PMR Unit MAN 1 KOTA MALANG periode 2017

2.

Sekretariat panitia JAVAMERA VI Tingkat Madya se-Malang
Terbuka ini bertempat di markas PMR Unit MAN 1 Kota Malang,
Jl. Baiduri Bulan No. 40 dan lingkungan sekitar.

BAB VI
PESERTA
Peserta JAVAMERA VI :
 Siswa-siswi SMP/MTs sederajat yang masih aktif belajar,
dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah yang
bersangkutan.
 Peserta terdiri atas utusan-utusan PMR Madya yang tergabung
dalam Palang Merah Indonesia.
 Peserta yang berhak mengikuti kegiatan adalah peserta yang telah
terdaftar secara sah di panitia.
 Peserta kegiatan melengkapi seluruh persyaratan dan ketentuan
pendaftaran kegiatan JAVAMERA VI Tingkat Madya se-Malang
Terbuka 2018 selambat-lambatnya tanggal 7 Januari 2018

Technical Meeting dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7
Januari 2018 Bertempat di AULA MAN I KOTA MALANG
Pukul 08.00 - selesai yang akan dihadiri oleh perwakilan 1 peserta
dan 1 fasilitator.
Ketentuan peserta JAVAMERA VI Tingkat Madya se-Malang Terbuka
2018 :
1. Setiap sekolah dapat mengirim maksimal 2 Tim. Dalam satu Tim
berjumlah 10 orang putra/ putri/ campuran.
2. Seluruh keperluan peserta ditanggung oleh peserta sendiri.
3. Peserta diwajibkan menjunjung tinggi nilai persahabatan,
persaudaraan, sportivitas antar peserta, panitia, maupun dengan
masyarakat sekitar.
4. Apabila salah satu anggota Tim pada hari pelaksanaan tidak dapat
hadir maka, dapat diganti dengan melaporkan kepada sekretariat
selambat-lambatnya 30 menit sebelum pelaksanaan kegiatan
berlangsung dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan
sebagai peserta.
5. Apabila diketahui suatu Tim dalam mengikuti kegiatan
menggunakan peserta dari luar (tidak sesuai dengan ketentuan dan

persyaratan diatas), maka tim tersebut dianggap gugur
(diskualifikasi).
6. Apabila pada hari akhir pendaftaran peserta kurang dari batas
minimal yang ditentukan yaitu 15 tim, maka panitia berhak
meninjau kembali atau mengundur batas akhir pendaftaran maupun
mengundur kegiatan dengan waktu yang ditentukan kemudian, dan
apabila sebelum hari akhir pendaftaran peserta sudah melebihi
batas minimal atau memenuhi kuota yaitu mencapai 20 tim, maka
panitia akan menutup pendaftaran pada hari itu juga.
7. Apabila setelah batas akhir pendaftaran kuota peserta tetap belum
mencapai 15 tim, maka waktu kegiatan JAVAMERA VI akan
diundur.
8. Komposisi peserta dengan rincian:
a. 10 orang peserta putra atau putri boleh campur.
b. 1 orang fasilitator
9. Setiap Tim didampingi satu orang fasilitator yang tercantum
dalam formulir pendaftaran.
10. Jumlah peserta dari tiap-tiap Tim.
Jumlah
No.
Kegiatan
Peserta
1.
Travelling
a. Pertolongan Pertama (PP)
6
b. Sanitasi Kesehatan
2
(Sankes)
c. Kesehatan Remaja (KR)
2
d. Kesiapsiagaan Bencana
2
(KB)

2.

Tes Kemapuan:
a. Tes Kemampuan
Pertolongan Pertama (PP)
b. Tes Kemampuan Sanitasi
Kesehatan (Sankes)

2
2

c. Tes Kemampuan
Kesehatan Remaja (KR)
d. Tes Kemampuan
Kesiapsiagaan Bencana
(KB)

2
2

3.
Pentas Kreativitas
10
4.
Album Persahabatan
2
11. Apabila ternyata pada hari pelaksanaan peserta tidak hadir,
maka peserta dinyatakan gugur.
BAB VII
PENDAFTARAN
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Mengisi formulir pendaftaran dan fakta integritas yang dapat
diperoleh pada saat pendaftaran secara langsung atau dapat
didownload melalui website resmi kami www.manmalang1.sch.id

10.

Pendaftaran sah apabila telah melakukan pembayaran biaya
administrasi di sekretariatan JAVAMERA VI atau melalui
rekening 0454253375 a.n. Fira Hapsari .

11.

Bukti pembayaran secara online dapat dikirim kepada pemilik
rekening tersebut via WA dengan nomor 081232575320.
Melunasi biaya pendaftaran JAVAMERA VI Tingkat Madya seMalang Terbuka dengan ketentuan biaya sebesar Rp.250,000,(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap tim.
Menyerahkan syarat pendaftaran selambat – lambatnya pada
tanggal 14 Januari 2018 di sekretariat JAVAMERA VI Tingkat
Madya se-Malang Terbuka, sebagai berikut :

Bukti pembayaran

Surat keterangan sekolah

Surat rekomendasi dari kantor PMI setempat bagi
peserta dari luar daerah Kota Malang.

KTA (Kartu Tanda Anggota).

Formulir pendaftaran tim dan peserta.

12.
13.


Pakta integritas.

Surat izin orang tua.

Pas foto 3x4 terbaru 3 lembar background merah.
Nomor urut tim akan didapatkan saat Techinical Meeting
Pendaftaran dibuka tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan 4
Januari 2018. Mulai pukul 07.00 sampai pukul 14.00.
Apabila pada hari akhir pendaftaran peserta kurang dari 20 tim,
maka panitia berhak meninjau kembali atau mengundur batas akhir
pendaftaran maupun mengundur kegiatan dengan waktu yang
ditentukan kemudian, dan apabila sebelum hari akhir pendaftaran
peserta sudah mencapai 20 tim, maka panitia akan menutup
pendaftaran pada hari itu juga.
Jika setelah tanggal 4 Januari 2018 kuota tim belum terpenuhi
maka waktu pendaftaran dibuka kembali sampai tanggal 6 Januari
2018.
Apabila setelah batas akhir pendaftaran kuota peserta tetap belum
mencapai 20 tim, maka kegiatan JAVAMERA VI akan
dilaksanakan dengan jumlah tim yang telah terdaftar.
Untuk pendaftaran secara langsung dapat dilakukan di MAN I
KOTA MALANG tepatnya di sekretariatan JAVAMERA VI yang
bertempat di markas PMR Unit MAN 1 KOTA MALANG atau
Seluruh syarat pendaftaran dijadikan satu dalam satu amplop kertas
berukuran folio.
CP :
 Grenada Tri Kardiana 085855981774 (via WA)
 M Rafi Dwi Ananda G 082335377359 (via WA)
 M Fikri Pratama 081334594872 (via telpon)

Pembatalan pendaftaran :
1. Jika pembatalan pendaftaran dilakukan sebelum waktu
pendaftraran ditutup atau berakhir, maka uang pendaftaran
dikembalikan 35 % dari uang pendaftaran.

2.

1.

2.
3.
4.

Jika pembatalan pendaftaran dilakukan setelah waktu
pendaftaran ditutup atau berakhir, maka uang pendaftaran 100%
akan menjadi hak panitia.
BAB VIII
PENENTUAN PERINGKAT
Penilaian kegiatan secara umum berdasar pada :
a. Ketrampilan dan bentuk kerjasama yang terlihat sewaktu
melaksanakan kegiatan.
b. Orientasi pelaksanaan kegiatan dengan cepat,tepat,rapi,tertib
c. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan
d. Kedisiplinan dalam melaksanakan kegiatan
Penilaian diberikan atas hasil -hasil yang dicapai tim dan terbukti
dalam kegiatan ini.
Sistem penilaian untuk setiap kegiatan diatur tersendiri pada
ketentuan teknis masing – masing
Peringkat umum JAVAMERA VI Tingkat Madya se – Malang
terbuka adalah tim dan bukan unit, dengan akumulasi poin sebagai
berikut :
PERINGKAT
1
2
3
Harapan 1
Harapan 2

POIN
10
7
5
3
2

5. Jika terdapat total poin yang sama, maka penentuan peringkat umum
berdasar nilai pertolongan pertama (PP)
BAB IX
PERINGKAT
1.

Fasilitas peserta, fasilitator/, dan tim berupa id-card, sertifikat,
cinderamata , juklak, juknis, jadwal acara, dan vandel.

2.

3.

Klasifikasi penghargaan pemenang adalah sebagai berikut:
 Piala tetap + piagam peringkat I, II, III, Harapan I, II
Pertolongan Pertama (PP)
 Piala tetap + piagam peringkat I, II, III, Harapan I, II Sanitasi
Kesehatan (Sankes)
 Piala tetap + piagam peringkat I, II, III, Harapan I, II Kesehatan
Remaja (KR)
 Piala tetap + piagam peringkat I, II, III, Harapan I, II
Kesiapsiagaan Bencana (KB)
 Piala tetap + piagam peringkat I, II, III Pentas Kreativitas
 Piala tetap + piagam peringkat I, II, III Album Persahabatan
Untuk Peringkat Umum berhak untuk mendapat piala bergilir
BAB X
TEKNIS KEGIATAN

Ketentuan teknis kegiatan yang digunakan dalam JAVAMERA VI
Tingkat Madya Se-Malang Terbuka 2018 adalah mengacu pada:
 Buku Pedoman Pertolongan Pertama Edisi kedua cetakan Keempat
tahun 2008 yang diterbitkan oleh Markas Pusat Palang Merah
Indonesia,
 Buku Remaja Sehat Peduli Sesama Edisi Pertama tahun 2008
(Buku Paket) yang diterbitkan oleh Markas Pusat Palang Merah
Indonesia
 Buku Modul Pendidikan Remaja Sebaya Edisi Pertama tahun 2008
(Buku Paket) yang diterbitkan oleh Markas Pusat Palang Merah
Indonesia.
 Buku Ayo Siaga Bencana PMR Madya Edisi Pertama tahun 2008
(Buku Paket) yang diterbitkan oleh Markas Pusat Palang Merah
Indonesia.
BAB XI
TATA TERTIB KEGIATAN

4.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Kegiatan dimulai pada pukul 06.00 s.d. selesai
Kegiatan peserta dilakukan dengan cara panggilan sesuai dengan
nomor urut peserta yang telah diundi pada saat Technical Meeting
dalam bentuk kloter yang setiap kloter terdiri dari 5 tim.
fasilitator diperkenankan untuk mengambil dokumentasi dari area
steril kecuali pentas kreativitas
Jika ingin mengambil dokumentasi saat kegiatan travelling dan
album persahabatan, fasilitator harus menitipkan alat dokumentasi
kepada pihak panitia.
Yang diperbolehkan mengikuti tim yang sedang melakukan
kegiatan hanya Fasilitator tim yang bersangkutan dengan ketentuan
sebagai berikut :
 Dilarang bekerja sama dengan tim yang sedang
melaksanakan kegiatan, hanya diperbolehkan mengambil
dokumentasi dari area steril
 Memakai tanda pengenal yang telah ditentukan oleh panitia
Tim lain diperbolehkan melihat travelling yang sedang berlangsung
dari area steril tanpa mengganggu tim yang sedang melaksanakan
kegitan
Segala sesuatu yang belum tercantumkan akan ditinjau kembali
sesuai dengan kondisi.

8.
BAB XII
DISKUALIFIKASI

1.
2.
3.

Diskualifikasi dikenakan jika :
Peserta atau fasilitator yang tidak menaati atau melanggar peraturan
yang ada.
Selama kegiatan berlangsung,bekerja sama dengan pihak ketika atau
selain anggota tim lain.
Peserta bertindak merugikan orang atau tim atau panitia.

5.

1.
2.
3.

1.
2.

3.

Peserta bertengkar atau berselisih dengan peserta tim sendiri/peserta
lain/pihak panitia sebelum,saat,maupun sesudah acara berlangsung.
Peserta membawa membawa senjata api atau senjata tajam dengan
fungsi selain untuk kegiatan JAVAMERA VI.
BAB XIII
DISPENSASI TIM
Dispensasi tim diajukan pada saat check in peserta.
Dispensasi tim hanya berkenaan dengan komposisi tim.
Panitia berhak menolak atau menyetujui dispensasi yang telah
diajukan.
BAB XIV
PERATURAN PENGGANTI
Panitia berhak mengganti peraturan ini bila terjadi keadaan yang
memaksakan dan dianggap perlu
Hal-hal yang tidak atau yang belum diatur dalam peraturan
kegiatan ini akan diatur kemudian secara khusus oleh pihak
panitia.
Keputusan/peraturan tambahan dan perubahan akan diadakan
secara benar kepada peserta

BAB XV
JURI DAN DEWAN JURI
1. Juri dalam setiap kegiatan terdiri atas 2 (dua) orang, kecuali pentas
kreativitas juri terdiri dari 3 (tiga) orang
2. Dewan juri memegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan
jumlah nilai kegiatan.
3. Dewan juri ditetapkan oleh paitia dengan susunan 1 orang ketua
dan 4 orang anggota (5 orang).
4. Keputusan dewan juri bersifat mutlak.
5. Klarifikasi nilai hanya boleh diajukan oleh peserta dan fasilitator.
BAB XVI
GANGGUAN KEGIATAN
Yang dimaksud dengan gangguan kegiatan adalah gangguan dari luar
panitia yang memungkinkan suatu kegiatan tidak dapat
dilangsungkan/dilaksanakan/dilanjutkan baik bersifat sementara/tetap
dalam setiap kegiatan, dengan klasifikasi seperti :
1. Apabila gangguan bersifat sementara terjadi pada saat kegiatan
berlangsung, maka panitia akan memutuskan bahwa kegiatan
dilanjutkan atau tidak setelah mengadakan pertimbangan dan
menunggu gangguan itu berakhir selama 15 menit.
2. Apabila gangguan tersebut bersifat tetap seperti bencana alam dan
sebagainya sebelumm dan saat kegiatan berlangsung, maka
pelaksanaan kegiatan dibatalkan dan uang pendaftaran akan
dikembalikan setelah dipotong 70% sebagai biaya administrasi.

BAB XVII
LAIN-LAIN

1. Dengan mendaftarkan diri,peserta dianggap mengerti dan patuh
pada peratura yang termuat dalam peraturan JAVAMERA VI
tingkat Madya Se- Malang terbuka 2018.
2. Peserta bertanggung jawab sendiri atas semua yang dialaminya
selama mengikuti kegiatan dan akibat-akibatnya.
3. Peserta tidak dapat menuntut apapun kepada panitia terhadap segala
akibat yang berhubungan denga pelaksanaan kegiatan.
4. Panitia berhak menghentikan tim yang sedang melakukan kegiatan
jika tim tersebut merugikan tim itu sendiri atau tim lain ataupun
pihak panitia.
5. Peserta wajib menjaga kebersihan dan tidak merusak jalanya
kegiatan mulai dari sarana dan prasarana.
6. Technical Meeting (TM) akan diselenggarakan pada hari rabu
tanggal 10 Januari 2018 pukul 08.00 WIB s.d. selesai. Tim yang
tidak mengikuti TM maka dianggap mengerti dan menyetujui hasil
dari TM tersebut.
7. Peserta diwajibkan mengikuti upacara pembukaan dan penutupan
kegiatan JAVAMERA VI tingakt Madya se-Malang terbuka 2018
sesuai dengan tanggal,tempat,waktu yang telah ditetapkan.
Ditetapkan di Malang
Tanggal
2018
Ttd,
Panitia JAVAMERA VI
Tingkat Madya se-Malang terbuka 2018
PMR Unit MAN 1 KOTA MALANG

