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A. LATAR BELAKANG
Henti jantung merupakan salah satu kasus kegawatdaruratan yang dapat
mengancam jiwa jika tidak mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Henti
jantung merupakan suatu kondisi dimana sirkulasi darah yang normal tiba-tiba berhenti
sebagai akibat dari kegagalan jantung untuk berkontraksi secara efektif (Ferianto, dkk.,
2016). Kejadian henti jantung yang terbanyak dialami oleh penderita jantung koroner
(Kemenkes, 2013).
Prevalensi jantung koroner berdasarkan data diagnosis dokter di Indonesia sebesar
0,5 persen, dan berdasarkan diagnosis dokter atau gejala sebesar 1,5 persen. Prevalensi
gagal jantung berdasarkan diagnosis dokter di Indonesia sebesar 0,13 persen, dan
berdasarkan diagnosis dokter atau gejala sebesar 0,3 persen (Riskesdas, 2013).
Bersasarkan data tersebut kejadian henti jantung masih menjadi ancaman yang
membahayakan. Pada korban dengan henti jantung kemampuan untuk bertahan akan
berkurang 7 – 10 % setiap menitnya, sedangkan kembalinya sirkulasi spontan dalam
jangka waktu kurang dari 20 menit setelah kolaps memiliki asosiasi positif terhadap
angka survival pada pasien henti jantung (Wibrandt et al., 2015).
Insiden henti jantung yang cukup tinggi mendasari pentingnya pengetahuan
tentang penatalaksanaan awal pasien henti jantung dengan penerapan Basic Life Support
atau Bantuan Hidup Dasar. Faktanya, masyarakat awam pun harus dapat melakukan
pertolongan pertama pada kejadian henti jantung. Basic Life Support adalah suatu
tindakan darurat, sebagai suatu usaha untuk mengembalikan keadaan henti nafas dan
atau henti jantung (yang dikenal dengan kematian klinis) ke fungsi optimal, guna
mencegah kematian biologis. Bantuan hidup dasar terdiri dari beberapa cara sederhana
yang dapat membantu mempertahankan hidup seseorang untuk sementara. Beberapa
cara sederhana tersebut adalah bagaimana menguasai dan membebaskan jalan nafas,
bagaimana memberikan bantuan penafasan dan bagaimana membantu mengalirkan
darah ke tempat yang penting dalam tubuh korban, sehingga pasokan oksigen ke otak
terjaga untuk mencegah matinya sel otak.
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Basic Life Support dapat diajarkan kepada siapa saja. Setiap orang dewasa
seharusnya memiliki keterampilan BLS, bahkan anak-anak juga dapat diajarkan sesuai
dengan kapasitasnya. Semua lapisan masyarakat seharusnya diajarkan tentang BLS,
terlebih bagi para siswa/i yang berkaitan dengan pemberian pertolongan pertama pada
henti jantung di sekolah. Namun, dalam kehidupan nyata masyarakat awam memiliki
pengetahuan dan keterampilan yang minim dalam memberikan pertolongan pada pasien
henti jantung. Berdasarkan studi kasus yang dilakukan oleh Dhyana (2015), didapatkan
data dari 20 orang masyarakat awam yang ditanya sebanyak 18 orang diantaranya
mengatakan tidak pernah mengikuti atau mendapatkan pelatihan mengenai bagaimana
melakukan Bantuan Hidup Dasar, sehingga mereka tidak memiliki dasar yang kuat
untuk melakukan pertolongan pertama dengan tepat. Pertolongan yang dilakukan hanya
berdasarkan rasa kasihan dan kemanusiaan dengan pengetahuan, keterampilan dan alat
yang seadanya. Padalah masyarakat awam biasanya menjadi penolong pertama karena
merekalah yang menemukan korban henti jantung pertama kali sebelum mendapatkan
pertolongan dari tenaga medis. Masyarakat awam juga menjadi penolong yang utama
karena tindakan pertolongan apapun yang diberikan akan menentukan tingkat
keberhasilan penanganan medis.
Berdasarkan permasalahan diatas, maka Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
(STIKES) Bali sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang bergerak di bidang kesehatan
yang ada di Bali ikut berkontribusi kepada masyarakat untuk mengadakan lomba “Basic
Life Support Competition Tingkat SMA/SMK Kesehatan” untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang penanganan henti jantung dengan
melakukan Basic Life Support atau Bantuan Hidup Dasar.

B. TUJUAN
Lomba Basic Life Support Competition ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan siswa/i SMA/SMK Kesehatan tentang Basic Life Support atau
Bantuan Hidup Dasar.
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LOMBA BASIC LIFE SUPPORT (BLS)
“Our Hands For Their Life”
A. JADWAL KEGIATAN
URAIAN

WAKTU

Batas akhir pendaftaran peserta

3 Desember 2018

Batas akhir pembayaran

3 Desember 2018

Registrasi Ulang

17 Desember 2018

Pembukaan dan Pelaksanaan Lomba

17 Desember 2018

Pengumuman pemenang (Penutupan)

18 Desember 2018

B. PENGHARGAAN
Tiga tim BLS sebagai pemenang I,II, dan III akan memperoleh trophy, piagam
penghargaan dan uang tunai sebagai berikut:
Juara I

: Rp 3.000.000,00 + Sertifikat + Trophy

Juara II

: Rp 2.000.000,00 + Sertifikat + Trophy

Juara III

: Rp 1.500.000,00 + Sertifikat + Trophy

Juara I, II, III juga mendapatkan bebas biaya pendaftaran masuk STIKES Bali (syarat
dan ketentuan berlaku).

C. PERSYARATAN PESERTA
1. Peserta Lomba BLS siswa SMA/SMK Kesehatan.
2. Peserta Lomba BLS terdiri dari 2 orang dalam 1 tim yang berasal dari kelas XII.
3. Setiap tim didampingi oleh 1 guru pendamping.
4. Selama mengikuti Lomba BLS STIKES Bali 2018 semua peserta wajib menaati
peraturan- peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia.

D. ALUR REGISTRASI PESERTA
1. Setiap tim Lomba BLS diwajibkan mengisi formulir registrasi melalui google form
https://goo.gl/forms/w1hBeEXLYGSfudex2
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2. Tim yang telah mengisi formulir registrasi di google form WAJIB melakukan:
a. Pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp. 250.000/tim ke rekening:
Nomor rekening: 011 02,02,42112-2
Atas Nama: KETUA STIKES BALI
Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD)
b. Setelah pembayaran WAJIB untuk melakukan konfirmasi via WA ke
083117306093 (Atika) dengan mencantumkan:
•

Foto Bukti Pembayaran

•

Nama Tim:

•

Nama Peserta:

•

Asal Sekolah:

c. Registrasi ulang akan dilakukan pada tanggal 17 Desember 2018 dimana
setiap peserta menunjukkan Kartu Pelajar (susunan acara terlampir).
d. Selama mengikuti rangkaian kegiatan lomba BLS STIKES Bali 2018, semua
peserta WAJIB mentaati aturan yang telah ditetapkan, disiplin, dan
bertanggung jawab.
CONTACT PERSON LOMBA
WA: 083117306093 (Atika)
Line : atikaparwatii
E. PROSEDUR LOMBA
Lomba BLS STIKES Bali 2018 merupakan

lomba

yang menggabungkan

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta. Kegiatan ini bertujuan untuk
meningkatkan daya pikir dan kemampuan psikomotor pelajar. Lomba ini diikuti oleh
pelajar SMA/SMK Kesehatan. Lomba akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu:

1. Sesi Ujian Tulis
a. Tujuan
Sesi ujian tulis beresensi bahwa pelajar harus memiliki wawasan dalam bidang
Basic Life Support atau Bantuan Hidup Dasar. Dalam babak ini, seluruh
peserta yang telah mendaftarkan diri akan melaksanakan ujian tulis. Dalam
babak seleksi tulis soal berbentuk soal pilihan ganda.
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b. Ketentuan Ujian Tulis
Pada babak ini semua peserta wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :
•

Peserta WAJIB datang 15 menit sebelum Ujian Tulis dimulai.

•

Peserta WAJIB melakukan registrasi sebelum pelaksanaan ujian tulis.

•

Materi ujian tulis: Basic Life Support atau Bantuan Hidup Dasar.

•

Soal untuk Lomba BLS STIKES Bali 2018, terdiri dari 30 soal pilihan ganda
dengan waktu mengerjakan soal selama 30 menit.

•

Peserta yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu 30 menit
berakhir tidak diperkenankan meninggalkan ruangan.

•

Apabila waktu 30 menit telah habis dan peserta belum menyelesaikan
soal tersebut, maka peserta tidak diperkenankan melanjutkan pekerjaanya.

•

Masing-masing anggota dalam 1 tim wajib melakukan ujian tulis dengan
kode soal yang berbeda.

•

Semua peserta wajib memakai tanda pengenal dan seragam selama ujian
berlangsung.

•

Tidak ada penambahan waktu pengerjaan soal bagi peserta yang datang
terlambat.

•

Tidak diperkenankan membawa catatan atau buku dalam bentuk apapun
selama ujian seleksi berlangsung.

•

Semua

barang

elektronik

peserta

harus

dimatikan

saat

ujian

berlangsung (Handphone, Ipad, Tablet, dan lain-lain) kecuali jam tangan.
•

Peserta yang melakukan tindak kecurangan dalam bentuk apapun langsung
di – diskualifikasi.

•

Nilai ujian tulis dari setiap anggota tim akan diakumulasi.

•

Lima puluh persen dari nilai total tim akan dihitung sebagai nilai akhir ujian
tulis.

c. Penilaian ujian tulis
Jawaban BENAR bernilai 1
Jawaban SALAH dan KOSONG bernilai 0
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2. Sesi Ujian Praktikum
a. Tujuan
Babak praktikum ini memiliki esensi bahwa masyarakat dalam melakukan
pertolongan pada pasien yang henti jantung harus percaya diri, dapat bertindak
mandiri dengan tepat sesuai standar prosedur, cepat, dan skillful.
b. Alur ujian praktikum
Sesi praktikum ini diikuti oleh seluruh anggota tim, yang mana 1 (satu)
anggota berperan sebagai leader dan anggota tim yang lain berperan mengikuti
arahan leader
•

Pembagian tersebut tidak ditentukan oleh panitia, akan tetapi tim tersebut
yang menentukan.

•

Waktu praktikum masing-masing tim adalah maksimal 20 menit.

•

Tim peserta akan dipanggil berdasarkan hasil undian.

•

Tim yang melakukan praktikum masuk di ruang sesuai undian urutan
praktikum.

•

Bel akan dibunyikan ketika waktu praktikum selesai.

•

Tidak ada penambahan waktu bagi peserta yang belum selesai melakukan
ujian praktikum.

•

Penilaian akan dilakukan oleh juri dan 50% nilai akhir babak praktikum
dihitung sebagai nilai akhir ujian praktikum

•

Nilai akhir ujian tulis akan diakumulasi dengan nilai akhir ujian praktikum
sehingga diperoleh NILAI AKHIR TIM.

•

Pengumuman Juara diumumkan saat acara penutupan

F. PERATURAN PESERTA LOMBA
1. Peserta tetap

menjaga

ketenangan,

mendengarkan,

dan

sportifitas

saat

mengikuti lomba.
2. Semua peserta mengikuti sesi ujian tulis kemudian dilanjutkan dengan ujian
praktikum untuk memperebutkan juara I, II, dan III.
3. Lomba terdiri dari 2 Babak, yaitu ujian tulis, dan praktikum.
4. Pada saat ujian tulis dan praktikum, timer akan disampaikan panitia secara
langsung pada sisa waktu 10 menit dan pada waktu telah habis.
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5. Pada saat perlombaan, peserta dilarang :
a. Memberi atau menerima jawaban dari peserta lain.
b. Membuka text book, handout, dan segala sumber informasi yang lain
dalam bentuk apapun.
c. Mengaktifkan dan menggunakan alat elektronik.
d. Meninggalkan ruangan sebelum waktu lomba selesai
e. Meninggalkan ruangan sebelum diinstruksikan oleh panitia.
6. Pada babak praktikum :
a. Peserta akan diberikan waktu selama maksimal 20 menit untuk melakukan
praktikum.
b. Timer akan disampaikan panitia secara langsung pada saat waktu telah habis.
c. Setelah melaksanakan praktikum, peserta dilarang berinteraksi dengan
peserta dalam tim lain dan harus menuju ruang istirahat yang telah ditentukan
panitia.
d. Penentuan juara I, II, III ditentukan dari akumulasi nilai uji tulis dan praktikum
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Format Evaluasi Peserta
Resusitasi Jantung dan Paru (RJP)
No

Langkah-langkah RJP

Penilaian
Ya (1)

1

Proyeksi Diri / 3 A
Aman diri-Aman lingkungan-Aman pasien

2

Cek Respon
Panggil dan tepuk punggung korban

3

Panggil Bantuan Medis dan Minta AED
Berteriak dengan meminta bantuan orang sekitar untuk
membawakan AED dan menghubungi Ambulans/Rumah sakit

4

Cek Nadi Karotis dan Cek Pernafasan
Raba nadi pada bagian leher dan lihat pergerakan dada selama
5-10 detik

5

Resusitasi Jantung Paru/ RJP 30:2
Tindakan kompresi dada sebanyak 30 kali dalam waktu 15-18
detik ( kecepatan 100-120 x/menit dan kedalaman 5-6 cm)
Tiupan 2 kali sampai dada mengembang (tidak lebih dari 10
detik)

6

Cek Nadi Karotis dan Pernapasan (RSOC)
Raba nadi karotis sambil melihat pergerakan dada jika pasien
sudah ada respon atau pergerakan spontan, selama 5-10 detik

7

Posisi Pemulihan (recovery position)
Atur posisi pasien menjadi posisi pemulihan jika pernafasan
sudah adekuat
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Tidak (0)

LOMBA POSTER POPULAR
BASIC LIFE SUPPORT (BLS)
“Our Hands For Their Life”
A. TUJUAN LOMBA POSTER POPULAR
a. Menyalurkan bakat dan kemampuan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan dalam bidang desain dan
pembuatan poster popular.
b. Menggerakkan partisipasi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) untuk menghasilkan poster mengenai Basic Life
Support atau Bantuan Hidup Dasar yang ditujukan kepada masyarakat umum.
c. Memberikan informasi terkait mekanisme Basic Life Support atau Bantuan Hidup
Dasar dan inovasi pendidikan kesehatan secara umum maupun khusus melalui
media poster.

B. TEMA DAN SUB TEMA LOMBA POSTER POPULAR
1.

TEMA: Our Hands for Their Life
Sosialisai Tentang Basic Life Support (BLS) Pada Masyarakat Awam Untuk
Mengurangi Risiko Kecacatan dan Angka Kematian.
Merupakan inovasi dalam pemberian pendidikan kesehatan mengenai mekanisme
Basic Life Support yang diberikan kepada masyarakat awam untuk meningkatkan
pengetahuannya, hal tersebut ditujukan secara khusus pada masyarakat awam yang
memiliki peran untuk memberikan pertolongan terhadap anggota keluarganya
ataupun masyarakat lainnya agar dapat mengurangi risiko kecacatan dan angka
kematian akibat salah pertolongan ataupun terlambat mendapatkan pertolongan
pertama.

C. PERSYARATAN PESERTA LOMBA POSTER POPULAR
1. Peserta merupakan siswa kelas XII SMA dan SMK Kesehatan yang berasal dari
Institusi Negeri atau Swasta.
2. Peserta mengikuti lomba poster secara individu.
3. Peserta wajib melengkapi semua syarat administrasi lomba.
a. Untuk Biaya Registrasi Peserta sebesar Rp 100.000
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b. Seluruh biaya registrasi dikirimkan melalui rekening:
Nomor rekening: 011 02,02,42112-2
Atas Nama: KETUA STIKES BALI
Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD)
4. Selama mengikuti rangkaian perlombaan, semua peserta wajib menaati peraturanperaturan yang telah ditetapkan oleh panitia.
D. PERSYARATAN KARYA POSTER POPULAR
1. Ketentuan Karya :
a) Jenis poster yang dilombakan adalah Poster Popular.
b) Poster popular merupakan hasil karya orisinil peserta yang belum pernah
dipublikasikan sebelumnya di media manapun, belum pernah diikutsertakan
dalam perlombaan sejenis, dan/atau tidak pernah digunakan untuk media
komunikasi.
c) Topik/judul harus sesuai dengan ketentuan tema karya poster popular.
d) Isi poster harus sesuai dengan tema.
e) Arti dan isi desain yang dibuat memiliki makna sesuai dengan tema.
f) Kalimat pada poster harus jelas, padat, tidak mengandung SARA, unsur-unsur
pornografi, dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku.
g) Kalimat penjelas poster ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
h) Poster boleh dilengkapi dengan slogan atau frase menarik sesuai dengan
kreativitas peserta.
i) Kalimat slogan maksimal terdiri dari 20 kata. Slogan dapat dibuat sekreatif dan
semenarik mungkin, serta diperbolehkan menggunakan singkatan atau bahasa
diluar bahasa baku Indonesia.
j) Tidak diperkenankan terdapat tempelan-tempelan kertas/sejenisnya pada karya
poster tersebut.
k) Teknis dan gaya visualisasi bebas, orisinil, dan tidak memakai elemen yang
melanggar hak cipta dan etika pembuatan karya cipta (bukan tiruan atau
jiplakan).
l) Sasaran peserta lomba poster popular adalah masyarakat awam.
m) Dibuat dengan menggunakan aplikasi umum (corel draw, adobe photoshop,
ataupun aplikasi desain lainnya).
n) Desain dibuat menarik dan berwarna, jenis dan jumlah warna bebas.
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o) Bahasa bersifat komunikatif dan mudah dimengerti.
p) Poster harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1) Visible

: mudah dilihat

2) Interesting : menarik
3) Useful

: berguna, informatif

4) Legitimate : mengikuti persyaratan

2. Format Karya :
a) Dibuat dengan format JPG, PNG, BMP, TIFF, atau GIF.
b) Dibuat dalam kertas poster ukuran A3 (29,7 x 42 cm) sebanyak 1 rangkap dan
kertas HVS ukuran A4 (21 x 29,7 cm) sebanyak 1 rangkap dengan bentuk
portrait atau landscape, metode gambar bebas. Di bagian kanan atas poster
mencantumkam nama dan lambang sekolah dan dibagian kiri atas poster
mencantumkan nama dan lambang STIKES Bali.
Contoh:
Nama dan
Lambang
Sekolah

STIKES
BALI

E. REGISTRASI DAN PENGUMPULAN KARYA
1. Peserta wajib melakukan registrasi dengan mengirimkan:
a. Curiculum vitae peserta dalam bentuk PDF (contoh pada lampiran 1)
b. Scan Bukti Transfer
c. Scan Kartu Pelajar
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d. Karya Poster
e. Scan lembar pernyataan orisinalitas karya (contoh pada lampiran 2)
dengan materai 6000 dalam bentuk PDF
dalam bentuk soft file dan dikirim ke alamat email bls.stikesbali@gmail.com
dengan format subjek: “BLS2018_Nama peserta_Asal Institusi_Judul Karya”
paling lambat tanggal 8 Desember 2018.
4. Poster yang ikut serta akan diunggah ke akun instagram stikesbaliofficial dan akan
dilakukan voting like untuk menentukan juara favorit.
5. Peserta lomba Poster wajib mempresentasikan karyanya (peserta menyiapkan
poster yang akan dipresentasikan) di hadapan juri pada tanggal 17 Desember 2018
untuk menentukan juara I, II, dan III
6. Keputusan juri bersifat mutlak, mengikat, dan tidak bisa diganggu gugat.
7. Apabila ada pembuktian tentang pelanggaran, karya akan didiskualifikasi dan/atau
dibatalkan penghargaannya.
8. Karya yang sudah dikirimkan menjadi hak panitia dan tidak dikembalikan.
9. Panitia memiliki hak dan wewenang untuk mempublikasikan poster popular dengan
tetap mencantumkan nama pembuatnya.
10. Revisi karya hanya dapat dilakukan 1x dengan memberikan konfirmasi kepada CP
lomba poster popular paling lambat tanggal 7 Desember 2018

F. PENJURIAN DAN PRESENTASI
Seluruh karya yang telah dikirim dan lolos ke babak semi final harus dicetak oleh peserta
untuk diserahkan dan mendapat kesempatan dinilai oleh juri.
Hal yang dijadikan dasar penilaian juri adalah :
1. Orisinalitas karya yang berarti bukan hasil penjiplakan.
2. Kesesuaian antara tema: lingkup eksplorasi tema dengan konsep desain
3. Kualitas penyampaian pesan/komunikasi
4. Inovasi serta kualitas artistik penyajian visual
5. Presentasi poster

G. PENGHARGAAN
Poster Favorit

: Rp 1.000.000,00 + Sertifikat

Juara I

: Rp 1.000.000,00 + Sertifikat + Trophy
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Juara II

: Rp 750.000,00 +

Juara III

: Rp

Sertifikat + Trophy

500.000,00 + Sertifikat + Trophy

Juara I, II, III juga mendapatkan bebas biaya pendaftaran masuk STIKES Bali (syarat dan
ketentuan berlaku).
CONTACT PERSON LOMBA
WA: 087756283828
Line : @lusianadevi1234
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H.

KRITERIA PENILAIAN LOMBA POSTER POPULAR

FORMAT PENILAIAN LOMBA POSTER POPULAR

:
Nama Juri
Subtema

:

Judul Poster

:

Nama Peserta

:

15

KRITERIA PENILAIAN POSTER
Juri …………………………………………..
NO
1.

KRITERIA PENILAIAN

BOBOT

Sistematika dan Konten Poster
a. Kesesuaian judul dan isi poster dengan

25

tema dan sub tema yang dipilih
b. Pola piker atau ide peserta yang

30

disalurkan melalui poster
c. Keunikan dan kreativitas karya

30

d. Penjelasan abstrak

10

e. Orisinilitas karya

2.

5

TOTAL

100

NILAI

50%

Komunikatif, informatif, edukatif, dan
provokatif
a. Poster yang dibuat mudah dimengerti

15

oleh masyarakat awam dan masyarakat
awam terlatih
b. Poster memberikan informasi yang

15

berguna bagi masyarakat
c. Mampu mempengaruhi pembaca

5

(persuasi/provokatif)
d. Penggunaan kata-kata yang baik dan

5

benar
Desain
a. Kreativitas desain

20

b. Proporsionalitas penempatan desain,

20

tulisan, dan warna
c. Desain menarik, namun tidak berlebihan

20

TOTAL

100

NILAI

50%
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SKOR

KRITERIA PENILAIAN PRESENTASI POSTER
Juri …………………………………………………………….
NO
1.

KRITERIA PENILAIAN

BOBOT

Presentasi
a. Isi (Kreatif, inovatif) dan

15

sistematis
b. Penjelasan latar belakang

15

pembuatan dan pemilihan judul
dan isi poster
Penyajian
a. Cara dan sikap presentasi

15

b. Tingkat pemahaman konten

15

poster (orisinalitas)
c. Ketepatan waktu

10

Diskusi
a. Cara menjawab

10

b. Ketepatan menjawab dan

10

kemampuan mempertahankan
pendapat
c. Kerjasama kelompok

10

TOTAL

100

NILAI

100%
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SKOR

LOMBA SUPPORTER
“Our Hands For Their Life”
A. TUJUAN
1. Memberi motivasi pada peserta lain yang mengikuti lomba BLS dan Poster Popular.
2. Menggerakkan partisipasi siswa/i untuk meningkatkan inovasi dan kreatifitasnya.

B. WAKTU DAN REGISTRASI
1. Peserta wajib melakukan registrasi pada panitia saat registrasi acara.
2. Selama mengikuti rangkaian kegiatan, semua peserta wajib menaati aturan yang telah
ditetapkan, disiplin dan bertanggung jawab.
3. Tim kelompok lomba supporter terbaik akan dipilih sebagai juara 1, 2, 3, harapan 1,
dan harapan 2.
4. Keputusan juri bersifat mutlak, mengikat dan tidak bisa diganggu gugat.
5. Apabila ada pembuktian tentang pelanggaran, peserta yang bersangkutan akan
didiskualifikasi.

C. PERSYARATAN PESERTA
1. Peseta merupakan siswa kelas XII yang berasal dari SMA dan SMK Kesehatan baik
dari instansi negeri atau swasta.
2. Satu instansi dapat mengirimkan maksimal 2 peserta untuk lomba supporter.
3. Peserta lomba supporter diperkenankan mengikuti perlombaan apabila ada perserta
lomba BLS dan Poster Popular yang berasal dari sekolahnya mengikuti perlombaan di
STIKES Bali (Tidak diperkenankan mengikuti lomba supporter apabila tidak ada peserta
yang berasal dari sekolahnya mengikuti lomba yang tertera diatas).
4. Peserta wajib melengkapi semua syarat administrasi lomba.
5. Peserta wajib membawa alat tulis saat lomba berlangsung
6. Selama mengikuti rangkaian lomba supporter, semua peserta wajib menaati peraturanperaturan yang telah ditetapkan oleh panitia.

D. ALUR DAN PERSYARATAN LOMBA SUPPORTER
1. Peserta lomba supporter mencari informasi tentang STIKES Bali melalui media internet
atau boleh mengunjungi situs web http://stikes-bali.ac.id/
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2. Pada hari perlombaan yang telah ditentukan oleh panita, peserta lomba wajib
mengelilingi area Kampus II STIKES Bali yang merupakan lokasi lomba untuk
memperdalam informasi yang sudah diperoleh melalui media internet. Kemudian peserta
membuat karya tulis berupa “esay” yang ditulis tangan, minimal 1 kertas double folio
(Kertas disiapkan oleh panitia).
3. Peserta memaparkan secara lisan (maksimal 5 menit) mengenai informasi yang diketahui
melalui media internet dan pengamatan langsung dihadapan dewan juri.
4. Informasi yang wajib dipaparkan dihadapan dewan juri adalah tentang “Keunggulan
STIKES Bali” (tercantum dalam form kriteria lomba suporter).
5. Informasi yang didapatkan harus berasal dari sumber yang terpercaya.

E. Penilaian
Hal-hal yang menjadi dasar penilaian juri adalah sebagai berikut :
1. Ketepatan informasi yang dipaparkan mengenai STIKES Bali
2. Kesesuaian penyampaian pesan/komunikasi

F. Penghargaan
a. Juara I
b. Juara II
c. Juara III
d. Juara Harapan I
e. Juara Harapan II

: Rp. 600.000,00
: Rp. 500.000,00
: Rp. 400.000,00
: Rp. 300.000,00
: Rp. 200.000,00

CONTACT PERSON LOMBA
WA: 087850587197 (Kundari)
Line : @arikund
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G. KRITERIA PENILAIAN LOMBA SUPORTER

FORMAT PENILAIAN LOMBA SUPORTER

:
Nama Juri
Nama Tim

:

Nama Peserta

: 1)

2)

3)
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KRITERIA PENILAIAN LOMBA SUPPORTER
Juri …………………………………………………………….
NO
1.

KRITERIA PENILAIAN

BOBOT

Presentasi
a. Pemaparan tentang STIKES

50

Bali:
Jenis prodi
Fasilitas Kampus
BEM dan UKM
Dosen STIKES
b. Menarik tidaknya presentasi

10

Penyajian
a. Cara dan sikap presentasi

10

b. Tingkat pemahaman konten

20

c. Ketepatan waktu

10

TOTAL

100

NILAI

100%
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SKOR

Lampiran 1

Curriculum Vitae Peserta BLS
Ketua TIM
Nama

:

Tempat, tanggal Lahir

:

Jenis Kelamin

:

Alamat

:

Telepon/Hp

:

Email

:

Pas foto 3x4

Prestasi yang Pernah Diraih
Tahun

Prestasi
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Curriculum Vitae Peserta BLS

Anggota 1
Nama

:

Tempat, tanggal Lahir

:

Jenis Kelamin

:

Alamat

:

Telepon/Hp

:

Email

:

Pas foto 3x4

Prestasi yang Pernah Diraih
Tahun

Prestasi
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Curriculum Vitae Peserta BLS

Anggota 2
Nama

:

Tempat, tanggal Lahir

:

Jenis Kelamin

:

Alamat

:

Telepon/Hp

:

Email

:

Pas foto 3x4

Prestasi yang Pernah Diraih
Tahun

Prestasi
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Lampiran 2
Curriculum Vitae Peserta Poster Popular

Nama

:

Tempat, tanggal Lahir

:

Jenis Kelamin

:

Alamat

:

Telepon/Hp

:

Email

:

Pas foto 3x4

Prestasi yang Pernah Diraih
Tahun

Prestasi

Karya Poster yang Pernah Dibuat
Tahun

Judul Karya
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Lampiran 3
LEMBAR ORISINALITAS POSTER POPULAR
BASIC LIFE SUPPORT (BLS) COMPETITION
Judul Poster

:

Nama Peserta

:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya poster popular dengan judul
yang tersebut di atas merupakan karya orisinil dan belum pernah dipublikasikan dan/atau
dilombakan diluar kompetisi “Basic Life Support (BLS) Competition”.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila terbukti terdapat
pelanggaran didalamnya, maka saya siap untuk didiskualifikasi dari kompetisi ini sebagai bentuk
tanggung jawab kami.
Denpasar,.....................2018
Peserta

Materai

6000

(Nama Peserta)
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Lampiran 4

SUSUNAN ACARA LOMBA
BASIC LIFE SUPPORT STIKES BALI
No.

ACARA

WAKTU

1

Pembukaan
• Tari pembukaan
• Ketua STIKES Bali
sekaligus membuka
acara
Technical Meeting
• Lomba BLS
• Lomba Poster
• Lomba Suporter
Test Tulis Lomba BLS
Lomba Poster
(presentasi)
Lomba Suporter (keliling
kampus)
Lomba BLS ( skill )

08.00 – 09.00 WITA

Convention Hall

09.00 – 09.30 WITA

Ruang Kelas Lantai Kundari
3 Gedung Baru
(Tiga kelas)

09.30 – 10.00 WITA
09.30 – 10.30 WITA

Break
• Snack
• Makan siang
Lomba Suporter
(presentasi hasil)
Acara Hiburan dari BEM
dan IKM
Door prize
Lomba BLS ( skill )

12.00 – 13.00 WITA

Computer Lab.
Ruang Kelas Lantai
3 Gedung Lama
Area Kampus II
STIKES Bali
Emergency Lab.
STIKES Bali
-

Pengumuman Juara dan
Penutup

17.45 - Selesai

2

3
4
5
6
7

8
9

10
11

09.30 – 10.00 WITA
10.30 – 12.00 WITA

13.00 – 13.30 WITA
14.00 – 15.00 WITA
13.00 – 17.00 WITA
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TEMPAT

PENANGGUNG
JAWAB
Lusiana

Atika
Lusiana
Kundari
Atika
Pembantu Umum

Ruang Kelas Lantai Kundari
3 Gedung Lama
Area Parkir
Yuliantari

Emergency Lab.
STIKES Bali
Convention Hall

Atika
Yuliantari

28

