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TAHUN 2018
A. Ketentuan Tim dan Peserta
Tiap delegasi berhak mengirimkan timnya maksimal 2 tim. Masingmasing tim memiliki 1 orang fasilitator dan 10 orang peserta yang terdiri
dari:
a. Peserta Travelling adalah anggota PMR Madya dari SMP/MTs
sederajat yang terdaftar secara sah kepada panitia JAVAMERA VI
Tingkat Madya se-Malang Terbuka 2018.
- Jumlah peserta Travelling terdiri dari 8 orang, baik putra maupun
putri ataupun campuran
- Peserta Travelling hanya diperbolehkan bekerjasama dengan
peserta Travelling dalam 1 tim.
- Kegiatan Travelling dan ketentuannya sebagai berikut :
o Kegiatan Pertolongan Pertama (PP), terdiri dari 6 orang peserta
travelling baik putra maupun putri ataupun campuran dengan 5
penolong dan 1 korban
o Kegiatan Sanitasi Kesehatan (Sankes) terdiri dari 8 orang peserta
travelling baik putra maupun putri ataupun campuran dengan 2
orang presentasi dan 6 orang sebagai audience
o Kegiatan Kesehatan Remaja (KR) terdiri dari 8 orang peserta
travelling baik putra maupun putri ataupun campuran dengan 2
orang presentasi dan 6 orang sebagai audience
o Kegiatan Kesiapsiagaan Bencana (KB) terdiri dari 8 orang
peserta travelling baik putra maupun putri ataupun campuran
dengan 2 orang presentasi dan 6 orang sebagai audience
o Kegiatan Tes Kemampuan terdiri dari
8 orang peserta
travelling, yaitu 2 orang tes kemampuan PP, 2 orang tes

kemampuan sankes, 2 orang tes kemampuan KR, dan 2 orang tes
kemampuan KB
b.

Kegiatan nontravelling terdiri dari 2 kegiatan,
- Pentas Kreativitas
Terdiri dari 10 orang peserta, baik putra maupun putri ataupun
campuran, diikuti seluruh anggota tim baik peserta travelling
maupun non travelling .
- Album Persahabatan
Terdiri dari 2 orang, baik putra maupun putri ataupun campuran,
diikuti oleh peserta non travelling.
NB: Peserta yang mengikuti kegiatan travelling, tidak boleh mengikuti
kegiatan Album Persahabatan.
B. Technical Meeting Peserta (TM)
Technical meeting (TM) kegiatan JAVAMERA VI akan
dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018
Bertempat di AULA MAN I KOTA MALANG pukul 10.00 selesai yang akan dihadiri oleh perwakilan 1 peserta dan 1 fasilitator.
C. Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan JAVAMERA VI dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4
Februari 2018 bertempat di MAN I KOTA MALANG dan lingkungan
sekitarnya.
D. Lain –Lain
Ketentuan yang belum ditentukan akan ditentukan kemudian
berdasarkan kondisi.

PETUNJUK TEKNIS
KEGIATAN TRAVELLING
JAVAMERA VI TINGKAT MADYA
SE-MALANG TERBUKA

NO.
I
II
III

A. Tujuan
1. Mengetahui dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan
anggota PMR Madya dalam bidang Pertolongan Pertama (PP),
Sanitasi Kesehatan (Sankes), Kesehatan Remaja (KR),
Kesiapsiagaan Bencana (KB)
2. Sebagai wadah mengembangkan kemampuan dan keterampilan di
bidang Pertolongan Pertama (PP), Sanitasi Kesehatan (Sankes),
Kesehatan Remaja (KR), Kesiapsiagaan Bencana (KB)
B. Peserta Kegiatan
1. Peserta Travelling adalah anggota PMR Madya dari
SMP/MTs/sederajat yang terdaftar sebagai peserta kegiatan
JAVAMERA VI tingkat Madya se-Malang Terbuka tahun 2018
2. Peserta kegiatan Travelling terdiri dari 8 orang, baik putra maupun
putri ataupun campuran
3. Peserta kegiatan Travelling tidak boleh merangkap sebagai peserta
kegiatan non travelling kecuali kegiatan pentas kreativitas.
4. Peserta kegiatan Travelling hanya boleh bekerjasama dengan
anggota 1 tim tidak boleh bekerja sama dengan tim yang lain.
5. Untuk pergantian peserta kegiatan Travelling, fasilitator harus
melapor terlebih dahulu kepada panitia JAVAMERA VI paling
lambat 30 menit sebelum kegiatan Travelling.

C. Ketentuan Kegiatan
Dalam kegiatan Travelling terdapat 5 pos, yakni:

IV
V

URAIAN
Pos Pertolongan
Pertama
Pos Sanitasi Kesehatan
(Sankes)
Pos Kesehatan Remaja
(KR)
Pos Kesiapsiagaan
Bencana (KB)
Tes Kemampuan

PESERTA

KET.

6 orang

Praktek

2 orang
2 orang

Sosialisasi dan
Studi Kasus
Studi Kasus

2 orang

Studi Kasus

8 orang

Setiap bidang
mendapat 1
paket soal

D. Aturan Kegiatan
1. Peserta diharapkan hadir selambat-lambatnya 15 menit lebih awal
sebelum kegiatan dimulai di tempat karantina seperti yang telah
ditentukan dan melakukan check-in.
2. Setiap peserta harus memakai tanda peserta
3. Peserta yang tidak hadir di tempat karantina 15 menit sebelum
kegiatan maka akan dipangil sebanyak 3 kali dan jika tetap tidak
hadir maka dinyatakan gugur
4. Adapun waktu kegiatan dalam setiap pos:
KEGIATAN
WAKTU
KETERANGAN
Pelaksanaan
10 menit
Memasuki pos,
penghormatan dan
laporan, Menyiapkan,
melaksanakan, dan
merapikan peralatan
Tanya Jawab dan 3 menit
Juri mengevaluasi dan
Evaluasi
komandan tim
menandatangani forpen
Pindah Pos
2 menit
Pindah pos dan laporan
5. Tanda-tanda yang akan dibunyikan:

- Peluit 1x : Pelaksanaan dimulai
- Peluit 2x : Pelaksanaan selesai dan Evaluasi dimulai
- Peluit 3x : Pindah Pos
E. Perlengkapan
1. Peserta memakai seragam berinisialkan Palang Merah Indonesia
dan tanda peserta
2. Peserta membawa alat tulis
3. Peralatan praktek Pertolongan Pertama (PP) dibawa sendiri oleh
peserta yang terdiri dari : 1 tas PP beserta isinya ( isi tas PP tidak
ditentukan oleh panitia), 1 set bidai, dan tandu siap pakai
4. Kartu Luka akan diberikan saat technical meeting.
5. Media sosialisasi Kesehatan Remaja (KR), Kesiapsiagaan Bencana
(KB), dan Sanitasi Kesehatan (Sankes) disiapkan sendiri oleh
masing-masing tim dengan kreativitas tim tanpa menggunakan
media elektronik.
F. Materi Kegiatan dan Teknis Pelaksanaan
1. Pertolongan Pertama (PP):
a. Materi Pertolongan Pertama mengacu pada Buku Pertolongan
Pertama Edisi tahun 2008
b. Peserta melakukan praktek penanganan
c. Juri Pertolongan Pertama (PP) bersifat aktif
d. Praktek dilakukan oleh 6 orang (5 penolong dan 1 korban) yang
komposisi timnya dipilih oleh tim masing-masing.
e. Pelaksanaan kegiatan PP yakni:
- Pindah Pos
 Tim memasuki pos
 Penghormatan dan Laporan
- Pelaksanaan Praktek Pertolongan pertama
 Penilaian Keadaan
 Penilaian Dini
 Pemeriksaan Fisik

 Riwayat Penderita
 Pemeriksaan Berkala
 Pengevakuasian pasien ke tandu
- Evaluasi Juri
f. Waktu di Pos Pertolongan pertama Pertama (PP) adalah 13
menit:
- 10 menit
: Praktek
- 3 menit
: Membereskan Peralatan dan Evaluasi Juri
- 2 menit
: Perpindahan pos
g. Peralatan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
- Membawa tas PP beserta isinya (isi tidak ditentukan oleh
panitia dan tidak berpengaruh pada penilaian)
- 1 set Bidai
- Alat Pelindung Diri (APD)
- Bendera PMI dan tongkat
- Tandu siap pakai dibawa sendiri oleh masing-masing tim
- Kartu Riwayat Penderita Pertolongan Pertama disediakan
panitia pada saat pelaksanaan TM
h. Jika terdapat tim yang tidak membawa tandu, maka panitia
akan menyediakan tandu dengan syarat telah konfirmasi
sebelumnya.
Tes kemampuan Pertolongan Pertama
a. Tes kemampuan dilakukan oleh 2 orang peserta kegiatan
Travelling.
b. Materi Tes Kemampuan Pertolongan Pertama mengacu pada
Buku Pertolongan Pertama Edisi tahun 2008.
c. Terdiri dari 20 butir soal dalam bentuk multiple choice
(pilihan ganda).
d. Waktu untuk mengerjakan Tes Kemampuan adalah :
13 menit
: Pengerjaan Soal
2 menit
: Pengumpulan dan perpindahan pos

e. Tes kemampuan dilakukan di pos yang berbeda dengan pos
praktik pertolongan pertama.
f. Peserta membawa alat tulis dan papan dada.
g. Panitia akan menyediakan 1 Lembar Jawaban.
2.

Sanitasi Kesehatan (Sankes)
a. Materi Sanitasi Kesehatan mengacu pada Buku Remaja Sehat
Peduli Sesama Edisi Pertama tahun 2008 (Buku Paket).
b. Tema sosialisasi yakni indikasi Pola Hidup Bersih dan Sehat.
c. Peserta melakukan sosialisasi dalam bentuk studi kasus dan
tanya jawab sesuai tema yang didapatkan.
d. Sosialisasi dan studi kasus dilakukan oleh 2 orang peserta
e. Peserta akan diberi amplop masing-masing berisi kasus yang
berkaitan dengan tema. Peserta memilih salah satu dari amplop
tersebut.
f. Peserta memecahkan kasus yang ada dalam amplop terpilih dan
mensosialisasikannya.
g. Media sosialisasi disiapkan oleh masing-masing peserta dengan
kreatifitasnya. (tidak menggunakan media elektronik)
h. Media akan dibawa kembali oleh peserta.
i. Audience berasal dari peserta dalam 1 tim tersebut yang tidak
menjadi presentator.
j. Waktu di Pos Sanitasi Kesehatan (Sankes) ini adalah 13 menit :
- 10 menit
- 3 menit
- 2 menit

: Studi kasus
: Tanya jawab dan evaluasi
: Perpindahan pos

Tes Kemampuan Sanitasi Kesehatan
a. Tes kemampuan dilakukan oleh 2 orang peserta kegiatan
Travelling.
b. Materi Sanitasi Kesehatan mengacu pada Buku Remaja Sehat
Peduli Sesama tahun 2008.

c. Terdiri dari 20 butir soal dalam bentuk multiple choice
(pilihan ganda).
d. Waktu untuk mengerjakan Tes Kemampuan adalah :
13 menit
: Pengerjaan Soal
2 menit
: Pengumpulan dan perpindahan pos
e. Tes kemampuan dilakukan di pos yang berbeda dengan pos
Sanitasi Kesehatan.
f. Peserta membawa alat tulis dan papan dada.
g. Panitia akan menyediakan 1 Lembar Jawaban.
3.

Kesehatan Remaja (KR)
a. Materi Kesehatan Remaja mengacu pada Buku Pendidikan
Remaja Sebaya Edisi Pertama tahun 2008 (Buku Paket).
b. Materi wajib yang harus dibawakan saat presentasi yakni
Pendidikan Remaja Sebaya
c. Tema akan diundi pada saat TM, adapun tema meliputi:
- Norma Sosial dan Perilaku Beresiko
- Pacaran dan senggama
- NAPZA
d. Peserta melakukan presentasi dalam bentuk studi kasus dan tanya
jawab sesuai tema yang telah didapatkan.
e. Kasus yang dipresentasikan berkaitan dengan tema yang didapat
ketika TM
f. Terdapat sesi tanya jawab oleh audience (maksimal 2).
g. Media presentasi dipersiapkan sendiri oleh peserta dengan
kreativitasnya (tidak menggunakan media elektronik).
h. Media akan dibawa kembali oleh peserta.
i. Audience berasal dari peserta dalam 1 tim tersebut yang tidak
menjadi presentator.
j. Waktu di Pos Kesehatan Remaja (KR) ini adalah 13 menit:
- 10 menit
: Presentasi
- 3 menit
: Tanya jawab dan evaluasi
- 2 menit
: Perpindahan pos

Tes Kemampuan Kesehatan Remaja (KR)
a. Tes kemampuan dilakukan oleh 2 orang peserta kegiatan
Travelling.
b. Materi Kesehatan Remaja mengacu pada Buku Pendidikan
Remaja Sebaya Edisi Pertama tahun 2008 (Buku Paket)
c. Terdiri dari 20 butir soal dalam bentuk multiple choice
(pilihan ganda).
d. Waktu untuk mengerjakan Tes Kemampuan adalah :
13 menit
: Pengerjaan soal
2 menit
: Pengumpulan dan Perpindahan pos
e. Tes kemampuan dilakukan di pos yang berbeda dengan
Kesehatan Remaja.
f. Peserta membawa alat tulis dan papan dada.
g. Panitia akan menyediakan 1 Lembar Jawaban.
4. Kesia psiagaan Bencana (KB)
a. Materi Ayo Siaga Bencana mengacu pada Buku Ayo Siaga
Bencana PMR Madya Edisi Pertama tahun 2008 (Buku Paket).
b. Materi wajib yang harus dibawakan saat presentasi yakni
Kesiapsiagaan Bencana.
c. Tema akan diundi pada saat TM, adapun tema meliputi:
- Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi
- Kesiapsiagaan Bencana Konflik Sosial
- Kesiapsiagaan Bencana Gunung Api
- Kesiapsiagaan Bencana Tanah Longsor
d. Peserta melakukan presentasi dalam bentuk studi kasus dan tanya
jawab sesuai tema yang telah didapatkan.
e. Kasus yang dipresentasikan berkaitan dengan tema yang didapat
ketika TM
f. Terdapat sesi tanya jawab oleh audience (maksimal 2).
g. Media presentasi dipersiapkan sendiri oleh peserta (tidak
menggunakan media elektronik).
h. Media akan dibawa kembali oleh peserta.

i. Audience berasal dari peserta dalam 1 tim tersebut yang tidak
menjadi presentator.
j. Waktu di Pos Kesiapsiagaan Bencana (KB) ini adalah 13 menit:
- 10 menit
: Presentasi
- 3 menit
: Tanya jawab dan evaluasi
- 2 menit
: Perpindahan pos
Tes Kemampuan Kesiapsiagaan Bencana (KB)
a. Tes kemampuan dilakukan oleh 2 orang peserta kegiatan
Travelling.
b. Materi Kesiapsiagaan Bencana
mengacu pada Buku
Kesiapsiagaan Bencana PMR Madya Edisi Pertama tahun
2008.
c. Terdiri dari 20 butir soal dalam bentuk multiple choice
(pilihan ganda).
d. Waktu untuk mengerjakan Tes Kemampuan adalah :
13 menit
: Pengerjaan Soal
2 menit
: Pengumpulan dan Perpindahan pos
e. Tes kemampuan dilakukan di pos yang berbeda dengan
Kesehatan Remaja.
f. Peserta membawa alat tulis dan papan dada.
g. Panitia akan menyediakan 1 Lembar Jawaban.
G. Lain-Lain
1. Pengambilan dokumentasi hanya boleh dilakukan dibatas area
steril dengan seijin panitia dan dilarang melakukan kecurangan
serta kerjasama dengan tim Travelling yang bersangkutan.
2. Hal-hal yang belum diatur akan diatur kemudian.

PETUNJUK TEKNIS
ALBUM PERSAHABATAN
JAVAMERA VI TINGKAT MADYA
SE-MALANG TERBUKA
A. Tujuan
1. Mengetahui kemampuan dan kreativitas anggota PMR Madya
2. Sebagai wadah mengembangkan kemampuan dan kreativitas
anggota PMR Madya dalam menciptakan karya.
B. Peserta Kegiatan
1. Peserta Kegiatan Album Persahabatan adalah anggota PMR Madya
dari SMP/MTs/sederajat yang terdaftar sebagai peserta kegiatan
JAVAMERA VI tingkat Madya se-Malang Terbuka tahun 2018.
2. Peserta Kegiatan Album Persahabatan terdiri atas 2 orang baik putra
maupun putri dan boleh campuran.
3. Peserta Kegiatan Album Persahabatan tidak boleh merangkap
sebagai peserta kegiatan yang lain (Travelling).
C. Ketentuan Kegiatan
1. Tema kegiatan Album Persahabatan ini adalah “Memori Palang
Merah dalam Kenangan Persahabatan”
2. Bahan yang digunakan bebas atau tidak ditentukan
3. Alat dan foto yang dibutuhkan disediakan oleh peserta sendiri
4. Isi Album Persahabatan meliputi foto - foto kegiatan PMR sekolah
masing – masing (kegiatan bebas) beserta keterangannya (bebas)
5. Peserta hanya boleh membawa bahan bahan mentah yang belum
dikerjakan sama sekali, termasuk belum dirakit.
6. Panitia hanya menyediakan listrik.
Nb: Apabila terdapat bahan yang menggunakan jenis tempelan
maka, ditempelkan pada saat kegiatan berlangsung.

D. Aturan Kegiatan
1. Peserta diharapkan hadir di tempat kegiatan selambat-lambatnya 10
menit sebelum kegiatan dimulai.
2. Setiap peserta harus memakai tanda peserta.
3. Setelah 5 menit peserta belum datang di tempat kegiatan, maka
kegiatan akan langsung dimulai dan ketika peserta telah datang saat
kegiatan sudah dimulai, maka peserta tidak mendapat tambahan
waktu.
4. Adapun waktu kegiatan adalah 90 menit.
5. Pembuatan Album Persahabatan dilakukan di tempat kegiatan.
6. Peserta hanya boleh bekerjasama dengan sesama anggota timnya
E. Lain- Lain
1. Kegiatan Album Persahabatan bersifat tertutup hanya diketahui oleh
peserta, juri dan panitia sehingga pendokumentasian hanya boleh
dilakukan panitia.
2. Hasil Kegiatan Album Persahabatan menjadi hak panitia
3. Hal-hal yang belum diatur akan diatur kemudian

PETUNJUK TEKNIS
PENTAS KREATIVITAS
JAVAMERA VI TINGKAT MADYA
SE-MALANG TERBUKA
A.
1.
2.
3.

Tujuan
Sebagai wadah penyaluran bakat dan keterampilan anggota PMR
Madya
Mengetahui kemampuan dan kreativitas anggota PMR Madya
Mengembangkan inovasi dalam melaksanakan Tri Bakti sebagai
anggota PMR Madya

B. Peserta

1.

2.
3.

C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Peserta Kegiatan Pentas Kreativitas adalah anggota PMR Madya
dari SMP/MTs/sederajat yang terdaftar sebagai peserta kegiatan
JAVAMERA VI tingkat Madya se-Malang Terbuka tahun 2018.
Peserta Kegiatan Pentas Kreativitas terdiri atas 10 orang baik putra
maupun putri dan boleh campuran.
Peserta Kegiatan Pentas Kreativitas adalah peserta kegiatan
JAVAMERA VI Tingkat Madya se-Malang Terbuka baik
travelling maupun non travelling.

Ketentuan Kegiatan
Peserta Pentas Kreativitas terdiri dari seluruh anggota tim peserta
JAVAMERA VI Tingkat Madya se-Malang Terbuka
Peserta diperbolehkan membawa dan menggunakan property
Peserta diperbolehkan membawa dan menggunakan alat musik
Peserta bebas menampilkan apapun yang berkaitan dengan tema
Tema Pentas Kreatvitas adalah “Berinovasi dalam
melaksanakan Tri Bakti”
Panitia menyediakan panggung, 2 microphone, dan sound system
Peserta diperbolehkan mengenakan kostum bebas hanya pada saat
Pentas Kreativitas
Apabila tampilan memerlukan instrumen atau pengiring,
perwakilan tim wajib mengkonfirmasi kepada panitia terlebih
dahulu minimal 30 menit sebelum tampil

D. Aturan Kegiatan
1. Peserta hadir di tempat kegiatan selambat-lambatnya 5 menit sebelum
kegiatan dimulai
2. Apabila peserta tidak hadir pada saat akan pentas, maka akan
dilakukan pemanggilan sebanyak 3 kali
3. Apabila setelah pemanggilan sebanyak 3 kali, peserta belum hadir
ataupun terlambat maka acara akan tetap dimulai dan peserta yang
terlambat tidak mendapatkan penambahan waktu.
4. Apabila peserta terlambat saat penampilannya dimulai, maka panitia
berhak mengurangi nilai dengan ketentuan 1 poin setiap 30 detiknya
setelah penilaian akhir dari penilai
5. Peserta pentas kreativitas akan di briefing terlebih dahulu sebelum
dengan persiapan kurang lebih 15 menit

6. Peserta pentas kreativitas harus memakai tanda pengenal
JAVAMERA VI Tingkat Madya se-Malang Terbuka
7. Adapun waktu kegiatan ini adalah 10 menit dengan rician 7 menit
penampilan dan 3 menit persiapan
8. Peserta hanya boleh bekerjasama dengan sesama anggota timnya

PENENTUAN PERINGKAT DAN SISTEM
PENILAIAN
JAVAMERA VI TINGKAT MADYA
SE-MALANG TERBUKA
1.

2.

Peringkat Pertolongan Pertama (PP):
a. Peringkat PP adalah tim yang mendapatkan nilai tertinggi pada
praktek Pertolongan pertama ditambah dengan nilai tes
kemampuan,dengan komposisi 70% praktek dan 30% tes
kemampuan.
b. Apabila ada 2 tim atau lebih yang memiliki nilai total yang sama,
maka Peringkat ditentukan dari nilai praktek Pertolongan
pertama.
c. Kategori peringkat : Peringkat I, II, III, Harapan I, dan Harapan
II
d. Penilaian praktek bersifat terbuka.
Penilaian Pertolongan pertama Pertama (PP):
a. Ketanggapan dalam melakukan rangkaian praktek Pertolongan
pertama
b. Keterampilan dalam melakukan Pertolongan pertama pada
pasien
c. Ketepatan dalam penanganan
d. Penguasaan materi
e. Kerapian hasil Pertolongan pertama
f. Kerjasama dan kekompakan dalam tim
Peringkat Sanitasi Kesehatan (Sankes):

a.

Peringkat Sankes adalah tim yang mendapatkan nilai tertinggi
dalam sosialisasi ditambah dengan nilai tes kemampuan, dengan
komposisi 70% sosialisasi dan 30% tes kemampuan.
b. Apabila ada 2 tim atau lebih yang mendapatkan nilai total yang
sama, maka Peringkat ditentukan dari nilai sosialisasi.
c. Kategori peringkat : Peringkat I, II, III, Harapan I, dan Harapan
II
d. Penilaian bersifat terbuka
Penilaian Sanitasi Kesehatan (Sankes):
a. Kerjasama
b. Kekompakan dalam tim
c. Penguasaan materi
d. Orientasi kasus
e. Penampilan (Kelancaran)
f. Ketepatan dalam memecahkan kasus
g. Interaksi dengan audience
h. Kesimpulan
i. Media :
- Pemanfaatan
- Kesesuaian
j. Peran
k. Kedisiplinan
3.

Peringkat Kesehatan Remaja (KR):
a. Peringkat KR adalah tim yang memperoleh nilai tertinggi dalam
presentasi ditambah dengan nilai tes kemampuan,dengan
komposisi 70% studi kasus dan 30% tes kemampuan.
b. Apabila ada 2 tim atau lebih yang mendapat nilai total yang sama,
maka Peringkat ditentukan dari penguasaan materi dalam studi
kasus.
c. Kategori peringkat : Peringkat I, II, III, Harapan I, dan Harapan
II.
d. Penilaian bersifat terbuka
Penilaian Kesehatan Remaja (KR):

a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.

i.
j.
k.
4.

Kerjasama dan kekompokan dalam tim
Penguasaan materi
Hasil diskusi studi kasus
Orientasi kasus
Penampilan :
- Kerjasama
- Kelancaran
- kreativitas
Kesesuaian media dan dalam menjawab pertanyaan
Interaksi dengan audience
Media :
- Pemanfaatan
- Kesesuaian
Kedisiplinan
Peran
Kesimpulan

Peringkat Kesiapsiagaan Bencana (KB):
a. Peringkat yang memperoleh nilai teringgi dalam presentasi
ditambah dengan nilai tes tulis dengan komposisi 70% studi
kasus dan 30% tes kemampuan.
b. Apabila ada 2 tim atau lebih yang mendapat nilai total yang sama,
maka Peringkat ditentukan dari penguasaan materi dalam studi
kasus.
c. Kategori peringkat : Peringkat I, II, III, Harapan I, dan Harapan
II
d. Penilaian bersifat terbuka
Penilaian Kesiapsiagaan Bencana (KB):
a. Kerjasama dan kekompakan dalam tim
b. Penguasaan materi
c. Orientasi kasus
d. Penampilan :
- Kerjasama
- Kelancaran

e.
f.
g.
h.
i.

j.

- Kreativitas
Ketepatan menjawab pertanyaan dalam memecahkan kasus
Interaksi dengan audience
Kesimpulan
Peran
Media :
- Pemanfaatan
- Kesesuaian
Kedisiplinan

5. Peringkat Kegiatan Album Persahabatan
a. Peserta yang mendapatkan nilai tertinggi.
b. Apabila ada 2 tim atau lebih yang memiliki nilai yang sama,
maka Peringkat ditentukan dari bahan yang digunakan.
c. Kategori peringkat : Peringkat I, II, III.
d. Penilaian bersifat tertutup.
Penilaian Kegiatan Album Persahabatan:
a. Kesesuaian dengan tema.
b. Konsep
c. Kreativitas.
d. Keunikan
e. Kebersihan dan Kerapian
f. Ketepatan waktu.
6. Peringkat Pentas Kreativitas
a. Peserta yang mendapatkan nilai tertinggi
b. Apabila ada 2 tim atau lebih yang memiliki nilai yang sama,
maka Peringkat ditentukan dari kesesuaian tema.
c. Kategori peringkat : Peringkat I, II, III.
d. Penilaian bersifat tertutup.
Penilaian Kegiatan Pentas Kreativitas:
a. Kedisplinan :
- Ketepatan waktu hadir
- Ketepatan waktu pementasan
- Memakai tanda peserta JAVAMERA VI Tingkat Madya

Se-Malang Terbuka
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Kreativitas
Penguasaan panggung
Kekompakan
Moralitas ( Sopan, menarik, membangun )
Kesesuaian tema
Properti dan Kreasi kostum

Penentuan Peringkat Umum JAVAMERA IV
Peringkat umum JAVAMERA VI Tingkat Madya se – Malang
terbuka adalah tim dan bukan unit, dengan akumulasi poin sebagai
berikut :
J
i
k
a

PERINGKAT
1
2
3
Harapan 1
Harapan 2

POIN
10
7
5
3
2

t
Jika terdapat total poin yang sama, maka penentuan peringkat umum
berdasar nilai pertolongan pertama (PP)

Ditetapkan di Malang
Tanggal
2018
Ttd,
Panitia JAVAMERA VI
Tingkat Madya se-Malang terbuka 2018
PMR Unit MAN 1 KOTA MALANG

