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I. TEMA LOMBA VIDEO PROMOSI KESEHATAN 

Tema Umum :“ Healthy Student for Healthy Indonesia”  

 

Adapun Sub tema yang dapat dipilih yaitu:  

1. Rokok dan alkohol 

2. Narkotika 

3. HIV/AIDS 

 

II. KETENTUAN PESERTA  

Peserta lomba video Highschool Health Competition 2019 harus memenuhi kriteria 

sebagai berikut : 

1. Peserta adalah pelajar SMA/SMK/sederajat (dibuktikan dengan kartu pelajar) 

2. Peserta dapat individu maupun tim dengan maksimal 5 orang dalam 1 tim 

3. Anggota tim harus berasal dari sekolah yang sama 

4. Setiap peserta yang terdaftar dapat mengirimkan lebih dari 1 karya video, dengan 

mendaftar kembali sesuai persyaratan 

5. Karya video bersifat orisinal yang belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan 

sejenis, belum pernah dipublikasikan dengan menyertakan surat keterangan 

orisinalitas (dapat didownload di http://www.perinkes.fkm.univetbantara.ac.id) 

6. Peserta melakukan pendaftaran paling lambat tanggal 29 Desember 2018 dengan 

cara : 

a. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 225.000 ke rek BNI a.n Prita Devy 

Igiany (0168158885) 

7. Mengisi formulir pendaftaran yang tersedia dalam lembaran akhir ketentuan dan 

persyaratan (dapat didownload di http://www.perinkes.fkm.univetbantara.ac.id) 

a. Mengirim seluruh persyaratan pendaftaran ke email 

hhcmedicalrecordunivet@gmail.com dengan subjek DaftarVK_Nama 

peserta_Asal Sekolah meliputi : 

 Scan Kartu Pelajar 

http://www.perinkes.fkm.univetbantara.ac.id/
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 Scan bukti pembayaran biaya pendaftaran lomba 

 Scan formulir pendaftaran 

 Scan surat pernyataan orisinalitas video kesehatan 

 Hasil karya video kesehatan, berupa link video yang sudah diupload ke 

youtube 

b. Setelah pengiriman email, harap melakukan konfirmasi WA Bima Yunus 

(085700091930) dengan format VK_Nama peserta_Asal Sekolah 

c. Panitia akan mengirimkan email konfirmasi setelah berkas diterima dalam 

waktu 2x24 jam 

 

III. KETENTUAN LOMBA VIDEO PROMOSI KESEHATAN 

1. Semua karya yang telah terdaftar dan terkirim ke email panitia akan dinilai oleh dewan 

juri dan diseleksi untuk menentukan 10 finalis yang akan diundang untuk melakukan 

presentasi dan voting hasil karya video (like di youtube) 

2. Setiap finalis akan diberitahu oleh panitia melaui email atau WA ke alamat atau nomor 

yang tercantum di formulir pendaftaran 

3. Pemenang akhir terdiri dari juara I, II dan III serta juara favorit (penghargaan yang 

diberikan sesuai dengan ketentuan panitia).  

4. Penilaian akhir (final) meliputi 100% dari karya video dan presentasi  

5. Panitia diberi hak dan wewenang untuk mempublikasikan setiap video peserta dan tetap 

menyantumkan nama penulis serta asal sekolah  

6. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.  

 

 

IV. SISTEMATIKA PEMBUATAN VIDEO PROMOSI KESEHATAN 

A. Kriteria Umum  

Video tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia; Kesusilaan, moral, perdukunan/mistik dan SARA 

(Suku, Agama, dan RAS) tertentu, kekerasan, promosi produk komersial, serta tidak 

mengandung unsur pornografi.  

B. Format Video 

1. Video merupakan video promosi kesehatan sesuai dengan tema dan sub tema yang 

ditentukan 



2.  Video memuat judul, nama penulis dan asal sekolah serta logo kegiatan ini  

3.  Isi video harus dapat dimengerti oleh masyarakat luas (dengan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar) 

4. Durasi video 3 – 5 menit 

5. Menggunakan kamera jenis apapun dengan minimum resolusi 800 x 600 px.  

6. Materi video yang diikutkan lomba diupload ke youtube 

7. Peserta harus mempunyai master video dengan kualitas baik (HD/ Full HD) untuk 

penayangan penjurian saat presentasi. Format hasil karya berupa MOV, AVI, 

MPEG atau MP4.  

8. Link youtube beserta scan lembar orisinalitas dikirimkan dalam bentuk pdf melalui 

email hhcmedicalrecordunivet@gmail.com  

 

 

V. JADWAL 

No Waktu Kegiatan Tempat 

1 3-29 Desember 2018 Pendaftaran peserta dan pengumpulan karya Online 

2 1-12 Januari 2019 Seleksi karya video promosi kesehatan Prodi 

3 13 Januari 2019 Pengumuman hasil seleksi 10 besar video 

(persiapan presentasi) 

Online 

4 14-19 Januari 2019 Vote hasil karya video di youtube Online 

5 21 Januari 2019 Presentasi video promosi kesehatan 

Pengumuman pemenang seluruh kategori 

Ruang FKM 

& Gedung H 

Lt 2 

UNIVET 
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VI. INFORMASI UMUM 

Sekretariat :  

Prodi Perekam dan Informasi Kesehatan 

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Veteran Bangun Nusantara 

Jl. Letjend S. Humardani No. 1 Kampus Jombor, Sukoharjo 57521 

Telp. (0271) 593516 Fax. (0271) 591065 

Web:  http://www.perinkes.fkm.univetbantara.ac.id  

Email : d3perinfokesunivet@gmail.com  

Instagram : @d3perinfokesunivet @hhcmedicalrecordunivet 

 

Contact Person :  

Bima Yunus D, Amd. Kes (085726699921) 
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