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“The First 1000 Days of Life:
Golden Age which Affecting the Child's Future”

Seribu hari pertama kehidupan adalah 270 hari selama masa di dalam kandungan dan 730 hari selama masa 2 
tahun pertama pasca lahir, yaitu pada ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan. Ini adalah masa pertumbuhan dan 
perkembangan seluruh organ dan sistem tubuh. Pada saat dilahirkan, bayi mempunyai organ yang hampir semuanya telah 
selesai dibentuk, diikuti dengan perkembangan pasca lahir. Pertumbuhan dan perkembangan ini memerlukan asupan gizi 
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dari ibu, baik yang dikonsumsi ibu maupun yang berasal dari mobilisasi simpanan ibu.

Bila pasokan gizi dari ibu ke bayi kurang, bayi akan melakukan penyesuaian, karena bayi bersifat plastis (mudah 
menyesuaikan diri). Penyesuaian tersebut bisa melalui pengurangan jumlah sel dan pengecilan ukuran organ dan tubuh 
yang lebih kecil, agar sesuai dengan terbatasnya asupan gizi. Sayangnya sekali berubah, bersifat permanen, artinya bila 
perbaikan gizi dilakukan setelah melewati kurun seribu pertama kehidupan, maka efek perbaikannya kecil, sebaliknya 
bila dilakukan pada masa 1000 Hari Pertama Kehidupan, terutama didalam kandungan, maka efek perbaikannya 

1bermakna.
Perubahan permanen inilah yang menimbulkan masalah jangka panjang. Mereka yang mengalami kekurangan 

gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, mempunyai tiga resiko: 1) resiko terjadinya penyakit tidak menular/ khronis, 
tergantung organ yang terkena. Bila ginjal, maka akan menderita hipertensi dan gangguan ginjal, bila pancreas maka akan 
beresiko penyakit diabetes tipe 2, bila jantung akan beresiko menderita penyakit jantung, dst; 2) bila otak yang terkena 
maka akan mengalami hambatan pertumbuhan kognitif, sehingga kurang cerdas dan kompetitif; dan 3) gangguan 
pertumbuhan tinggi badan, sehingga beresiko pendek/stunting.Kesemuanya itu akan menurunkan kualitas sumber daya 
manusia Indonesia, produktifitas, dan daya saing bangsa. Keadaan ini ternyata tidak hanya bersifat antar-generasi (dari 
ibu ke anak) tetapi bersifat trans-generasi (dari nenek ke cucunya). Sehingga diperkirakan dampaknya mempunyai kurun 
waktu 100 tahun, artinya resiko tersebut berasal dari masalah yang terjadi sekitar 100 tahun yang lalu, dan dampaknya 
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akan berkelanjutan pada 100 tahun berikutnya.  Sehingga, optimalisasi 1000 Hari Pertama Kehidupan sangatlah 
penting.

Namun, di Indonesia optimalisasi 1000 Hari Pertama Kehidupan masih belum maksimal. Hal ini dibuktikan 
berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas tahun 2010), persentase BBLR di Indonesia sebesar 8,8%, anak 
balita pendek sebesar 35,6%, anak balita kurus sebesar 13,3%, anak balita gizi kurang sebesar 17,9 %, dan anak balita gizi 

2lebih sebesar 12,2%.  Disisi lain, Asesmen terkini, yang dilakukan pada tahun 2012 oleh OECD PISA (the Organisation 
for Economic Co-operation and Development - Programme for International Student Assessment), suatu organisasi 
global yang bergengsi, terhadap kompetensi 510.000 pelajar usia 15 tahun di 65 negara, termasuk Indonesia, dalam 
bidang membaca, matematika dan science. Posisi Singapura, Vietnam, Thailand dan Malaysia berturut-turut adalah pada 
urutan ke 2, 17, 50 dan 52, sementara Indonesia berada di urutan ke 64 dari 65 negara tersebut. Sangat memprihatinkan. 
Penyakit jantung koroner merupakan penyebab kematian pertama di Indonesia, sementara kelainan pembuluh darah, 
diabetes mellitus dan darah tinggi termasuk dalam 10 penyebab utama kematian. Hasil survei nasional Riskesdas tahun 
2007, 2010 dan 2013 menunjukkan tingginya prevalensi berbagai penyakit kronis secara nasional. Prevalensi tersebut 
cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai Contoh hampir sepertiga penduduk dewasa Indonesia menderita 
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Hipertensi, dan sekitar 7 % menderita Penyakit Jantung.

Oleh karena itu, kegiatan Midwifery Intelligence Competition (MIC) 2016 mengangkat tema “The First 1000 
Days of Life: Golden Period which Affecting the Child's Future”. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi 
wadah untuk lahirnya pemikiran dan karya yang inovatif agar masyarakat dapat  memaksimalkan 1000 Hari Pertama 
Kehidupan, khususnya mahasiswa kebidanan yang menjadi ranahnya sehingga dapat  mengembangkan keterampilan 
dan meningkatkan pengetahuan dari mahasiswa kebidanan untuk mempertahankan eksistensi kebidanan dalam 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, termasuk anak-anak  ke depannya, juga meningkatkan 
produktivitas anak-anak bangsa sehingga meningkatkan daya saing bangsa.
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PEDOMAN TEKNIS
I-MIDS CHALLENGE

A. PENDAHULUAN
I-Mids Challenge Midwifery Intelligence Competition (MIC) adalah sebuah lomba adu kecerdasan tingkat 

Nasional untuk seluruh mahasiswa kebidanan di seluruh Indonesia. MIC adalah program kerja dari Himadan 
(Himpunan Mahasiswa Kebidanan) FK UNS yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Program ini bertujuan untuk 
meningkatkan kecerdasan mahasiswa kebidanan, baik pengetahuan maupun skill (keterampilan) sehingga 
menciptakan tenaga kebidanan yang berkualitas nantinya.

B. KETENTUAN UMUM
1. TEMA DAN SUBTEMA I-MIDS CHALLENGE MIC 2016

Untuk I-Mids Challenge MIC 2016 tidak ada tema khusus dan tidak sepenuhnya terkait dengan tema “The First 
1000 Days of Life: Golden Period which Affecting the Child's Future”, tetapi mencakup semua materi yang 
dipelajari di Kebidanan.

2. PESERTA
Peserta I-Mids Challenge MIC 2016 adalah, sebagai berikut:
a. Peserta adalah Mahasiswa Kebidanan dari jalur D3/D4/S1 reguler (bukan jalur transfer) 
b. Untuk peserta yang berasal dari vokasional/diploma minimal duduk di semester II dan maksimal duduk 

di semester IV, dan untuk peserta yang berasal dari S1 minimal duduk di semester II dan maksimal di 
semester VI, baik dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia yang 
dibuktikan dengan melampirkan Kartu Tanda Mahasiswa.

c. Setiap institusi boleh mengirimkan maksimal 2 regu.
d. Setiap regu terdiri dari 3 orang dengan angkatan yang berbeda (1 orang dari Semester II & 2 orang dari 

Semester IV untuk peserta dari vokasional/diploma) dan (1 orang dari semester II, 1 orang dari semester IV, 
& 1 orang dari semester VI untuk peserta dari S1)

e. Peserta merupakan mahasiswa yang telah terdaftar sebagai peserta I-MIDS Challenge MIC 2016 (sesuai poin 
3: Pendaftaran Peserta)

f. Peserta I-Mids Challenge tidak diperbolehkan mendaftar sebagai peserta Video Promkes
3. PENDAFTARAN PESERTA

a. Peserta mendaftarkan diri mulai 11 Maret 2016 dan selambat-lambatnya 22 Mei 2016
b. Peserta wajib melakukan registrasi dengan mengisi seluruh komponen yang ada di formulir pendaftaran. 
c. Peserta mengirimkan file dengan format:

a. Nama file: “IMCMIC_Nama Ketua Regu_Asal Institusi“
b. subjek: “IMCMIC_Nama Ketua Regu_Asal Institusi“
c. pengiriman formulir pendaftaran maksimal 24 jam setelah melakukan pembayaran biaya 

pendaftaran. 
d. Kirim berkas ke email imids2016@gmail.com 

d. Beberapa berkas dari komponen formulir yang perlu scan data yaitu:
1) Scan Bukti Pembayaran 
2) Scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 

e. Formulir pendaftaran dapat diunduh di www.himadan.fk.uns.ac.id 
f. Peserta membayar biaya pendaftaran Rp. 300.000 setiap tim ke rekening panitia MIC (Midwifery Intelligence 

Competition): BNI 0373026332 A.N. RIZKI TITAH ANGESTIss
g. Setelah melakukan pembayaran, masing-masing regu wajib melakukan konfirmasi via LINE/sms maksimal 

24 jam setelah pengiriman dengan format: “IMCMIC_DAFTAR_tanggal dan waktu bayar_rekening 
Atas nama siapa_Nama Ketua Regu_Asal Institusi” ke LINE@ I-MIDS dengan user @pxj1590d / 
081327110339 (cintya)
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4. TINDAK LANJUT PENDAFTARAN PESERTA
a. Masing-masing regu yang terdaftar sebagai peserta MIC, wajib mengisi Travel Plan dan membayar biaya 

hidup selama di Surakarta selambat-lambatnya tanggal 26 Mei 2016
b. Peserta dari luar kota akan kami sediakan akomodasi dengan ketentuan membayar biaya akomodasi yang 

t e l a h  d i t e n t u k a n  o l e h  p a n i t i a  I - M I D S .
Formulir Travel Plan dan rinciannya dapat diunduh di www.himadan.fk.uns.ac.id 

c. Peserta wajib mengirim pemberitahuan awal ingin menggunakan paket apa dengan format “Nama 
Ketua_Asal Institusi_Kategori Lomba_Paket Yang Dipilih” ke LINE@ I-MIDS dengan user @pxj1590d 
/ 081327110339 (cintya) selambat-lambatnya 23 MEI 2016 

d. Masing-masing regu mengirimkan Travel Plan dan scan bukti pembayaran yang dimasukkan pada kolom 
scan bukti pembayaran di formulir travel plan dengan format nama file: “IMCMIC_TP_Nama Ketua 
Regu_Asal Institusi” ke imids2016@gmaill.com dengan subjek: “IMCMIC_TP_Nama Ketua 
Regu_Asal Institusi”.

e. Peserta membayar biaya Travel Plan secara kolektif (tiap tim) ke rekening panitia MIC (Midwifery 
Intelligence Competition): BNI 0373026332 A.N. RIZKI TITAH ANGESTI

f. Setelah melakukan pembayaran, masing-masing regu wajib melakukan konfirmasi via LINE/sms maksimal 
24 jam setelah pengiriman dengan format: “IMCMIC_TP_tanggal dan waktu bayar_rekening Atas 
nama siapa_Nama Ketua Regu_Asal Institusi” ke LINE@ I-MIDS dengan user @pxj1590d / 
081327110339 (cintya)

g. Apabila peserta telah mendaftar tetapi belum mengisi Travel Plan dan belum melakukan pembayaran biaya 
hidup sampai batas waktu yang ditentukan, maka peserta dianggap gugur.

5. MEKANISME LOMBA
I-Mids Challenge MIC dibagi atas 5 BABAK.
a. BABAK I

1) Tahap I
a) Setiap regu akan mendapatkan 40 soal singkat pilihan ganda yang harus dikerjakan dalam waktu 50 

menit dengan menyilang pada lembar jawab yang telah tersedia.
b) Soal terdiri dari Kesehatan Reproduksi, Askeb Hamil, Askeb Persalinan dan BBL
c) Diambil 30 regu dengan nilai tertinggi untuk lolos ke Babak I Tahap II.

2) Tahap II
a) Setiap regu akan mendapatkan 40 soal pilihan ganda, yang terdiri dari soal singkat dan soal analisis 

kasus yang harus dikerjakan selama 50 menit dengan menyilang pada lembar jawab yang telah 
tersedia. 

b) Soal terdiri dari soal Pelayanan KB, Askeb Nifas dan Menyusui, Askeb Neonatus, Bayi, Balita 
dan Anak Pra Sekolah 

c) Diambil 15 regu dengan nilai tertinggi untuk lolos ke Babak II

Dengan ketentuan:
1) Peserta wajib meneliti semua soal terlebih dahulu sebelum mengerjakan.
2) Bagi peserta yang menemukan kecacatan pada soal (misal : cetakan yang kurang jelas, jumlah soal 

kurang) diharap segera menghubungi panitia sebelum waktu untuk mengerjakan soal dimulai. Komplain 
setelah waktu untuk mengerjakan soal dimulai tidak akan dilayani dan bukan kesalahan panitia. 

3) Skor berdasarkan dari jawaban yang benar dikalikan 2 dan jawaban salah diberi nilai 0.
4) Setelah selesai mengerjakan, salah satu perwakilan tim menunggu untuk menyaksikan penilaian oleh juri.
5) Apabila terdapat poin yang sama pada regu yang akan maju ke babak selanjutnya diberikan soal rebutan 

(soal umum berkaitan dengan kebidanan).
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b. BABAK II
1) Babak II adalah babak Smart Puzzle dimana terdapat 3 gambar, yang masing-masing gambar ditutup 

oleh 15 kotak-kotak kecil. 
2) Pada setiap gambar akan diberikan 2 klu.
3) Setiap regu berhak menebak gambar setelah klu dibacakan dengan mengangkat papan nomor regu. Regu 

yang paling cepat mengangkat papan berhak menebak gambar setelah dipersilahkan oleh MC. 
4) Bila tidak ada regu yang benar menebak gambar (1 kali salah), akan diberikan soal pertanyaan untuk 

membuka 1 kotak kecil.
5) Soal pertanyaan dibacakan 1x.
6) Setiap regu berhak menjawab pertanyaan setelah soal dibacakan dengan mengangkat papan nomor regu. 

Regu yang paling cepat mengangkat papan berhak memilih kotak kecil yang akan dibuka dan menjawab 
pertanyaan setelah dipersilahkan oleh MC.

7) Kotak kecil yang telah dipilih akan membuka jika jawaban benar dan regu tersebut berhak menebak 
gambar.

8) Jika regu tersebut tidak dapat menjawab soal yang diberikan dengan benar maka soal akan dilempar 
kepada regu lain.

9) Regu lain yang akan menjawab soal yang dilempar boleh mengangkat papan nomor regu setelah MC 
menyatakan jawaban salah.

10) Kotak kecil akan terbuka satu persatu apabila jawaban benar.
11) Peserta tidak dapat merubah atau menambah jawaban yang diberikan, jawaban pertama dianggap 

jawaban final.
12) Apabila dalam 1 kotak kecil sudah tiga regu yang menjawab namun jawaban salah maka soal dianggap 

hangus dan kotak kecil tidak bisa membuka.
13) Nilai : 

a) 1 kotak kecil bernilai 20
b) Jika 0 kotak terbuka dan peserta dapat menebak gambar dengan benar nilai 100    
c) Jika 1 kotak terbuka dan peserta dapat menebak gambar dengan benar nilai 90 
d) Jika 2 kotak terbuka dan atau hangus, dan peserta dapat menebak gambar dengan benar nilai 80 
e) Dan seterusnya setelah 9-15 kotak terbuka dan atau hangus, dan peserta dapat menebak gambar 

dengan benar nilai 10
a)  Diambil 10 regu dengan nilai tertinggi untuk lolos ke Babak III

14) Apabila terdapat poin yang sama pada regu yang akan maju ke babak selanjutnya, diberikan soal rebutan 
(soal umum berkaitan dengan kebidanan)

c. BABAK III
Babak ini terdiri dari 2 tahap:
1) Tahap I : Team Work

a) Peserta dari masing-masing regu mengambil 1 undian yang berisi soal pengetahuan umum seputar 
kesehatan yang mengasah soft skills.

b) Soal yang dipilih oleh masing-masing regu akan dibacakan oleh MC.
c) Jawaban wajib disampaikan secara lisan kepada juri oleh salah satu perwakilan regu
d) Setiap regu diberikan waktu 30 detik untuk berfikir dan 1 menit untuk menyampaikan jawaban.
e) Nilai jawaban masing-masing tim diberikan oleh juri dan ditunjukkan melalui papan skor dengan 

interval nilai 0-100.
2) Tahap II : Quality test

a) Masing-masing regu memilih satu orang perwakilan regunya untuk maju dalam babak ini.
b) Perwakilan regu tetap berada di podium dan yang lainnya duduk di tempat yang sudah disediakan.
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c) Semua regu akan diberikan 10 soal essay singkat yang sama tentang kegawatdaruratan dalam 
kebidanan. Masing-masing perwakilan regu akan maju secara bergantian dan menjawab soal yang 
akan dibacakan oleh MC.

d) Perwakilan regu yang belum maju berdiri di belakang podium dan telinganya ditutup menggunakan 
headphone.

e) Perwakilan regu yang mendapat giliran maju akan diberikan waktu 1 menit 30 detik untuk menjawab 
10 soal.

f) Perwakilan regu dapat menjawab “PASS” untuk berlanjut ke soal selanjutnya dan soal yang belum 
terjawab akan diulang kembali jika masih terdapat sisa waktu.

g) Begitu seterusnya hingga perwakilan regu maju semuanya.
h) Nilai jawaban masing-masing regu diberikan oleh juri dan ditunjukkan melalui papan skor dengan 

interval nilai 0-100 dengan ketentuan 10 poin untuk 1 soal benar.
i) Diambil 5 regu dengan poin tertinggi dari akumulasi poin di Babak III Tahap I (Team Work) dan Tahap 

II (Quality Test) untuk lolos ke Babak IV.

d. BABAK IV 
Babak ini merupakan babak Phantom Skills (keterampilan dalam praktik kebidanan) dan 3 regu yang 
memiliki poin tertinggi akan masuk ke babak grand final.

a) Pada babak ini terdapat tiga buah stasi yang masing-masing stasi terdapat 3 skills kebidanan.
b) Masing-masing regu mengambil undian nomor urut bermain.
c) Setiap anggota dalam satu regu menempati masing-masing satu stasi.
d) Di setiap stasi terdapat satu juri yang telah diberikan checklist untuk penilaian.
e) Pada tiap stasi akan diujikan 3 tindakan kebidanan sesuai skills kebidanan yang didapatkan dalam 

waktu 15 menit.
f) Regu yang belum mendapatkan giliran bermain diarahkan panitia meninggalkan area perlombaan.
g) Satu regu yang bermain masuk kemudian masing-masing anggota yang sudah menempatkan diri 

menghadap membelakangi stasi.
h) Peserta boleh melakukan tindakan setelah tanda bel berbunyi.
i) Setiap regu diberi waktu 15 menit untuk menyelesaikan 3 tindakan.
j) Saat terdengar bel tanda selesainya tindakan, semua anggota harus menyudahi tindakan.

i. 1x bel berbunyi : tanda dimulai
ii. 2x bel berbunyi : tanda selesai

k) Nilai masing-masing anggota akan dijumlahkan dengan anggota yang lain dalam satu regu.
l) 3 regu yang memiliki poin tertinggi akan masuk ke Babak V (Grand Final)

e. BABAK V (Grand Final) 
Babak ini merupakan babak cerdas cermat yang dibagi dalam 2 tahap.
1) Tahap 1 : Cermat Kasus.

a. Tiap regu akan diberikan kesempatan untuk memilih kategori yang telah tersedia di layar (terdapat 6 
kategori yaitu 2 kategori Askeb Kehamilan, 2 Kategori Askeb Persalinan dan BBL, dan 2 
Kategori Askeb Nifas dan Menyusui). Di balik kategori yang dipilih akan muncul gambar dan 
deskripsi singkat mengenai kasus dalam kebidanan.

b. MC akan membacakan soal kemudian peserta wajib menjawab tindakan/implementasi dari kasus 
yang telah diberikan.

c. Peserta diberi waktu 3 menit untuk berfikir dan 1 menit untuk meng utarakan jawaban.
d. Jawaban akan dinilai oleh juri dengan skala 10-100 poin
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2) Tahap 2 : Soal Rebutan
a) Ada 10 soal rebutan dengan jawaban singkat,
b) Soal terdiri dari Konsep Kebidanan, Kesehatan Reproduksi dan KB, Askeb Kehamilan, Askeb 

Persalinan dan BBL, Askeb Nifas dan Menyusui, Askeb Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra 
Sekolah.

c) Setelah soal selesai dibacakan, peserta dapat menjawab dengan memencet bel dan MC menyebut 
nama regu yang berhak menjawab soal. Apabila dalam waktu 10 detik, tidak ada regu yang memencet 
bel, atau tidak dapat menjawab dengan benar maka soal dianggap hangus.

d) Regu yang berhak menjawab soal adalah regu yang disebut namanya oleh MC, apabila terdapat regu 
yang memencet bel sebelum soal selesai dibaca maka regu tersebut boleh menjawab namun soal tidak 
dilanjutkan pembacaannya dan jika jawaban salah ataupun tidak menjawab dalam waktu 10 detik nilai 
akan dikurangi dan pembacaan soal dilanjutkan, regu lain mempunyai kesempatan untuk menjawab 
dengan terlebih dahulu memencet bel.

e) Apabila terdapat regu yang menjawab sebelum dipersilahkan MC maka regu tersebut didiskualifikasi 
untuk menjawab, dan jawaban dilemparkan kepada group lain.

f) Bagi regu yang tidak menjawab setelah memencet bel maka jawaban dari regu tersebut dianggap salah 
dan soal dilemparkan pada regu lain yang didahului dengan memencet bel segera setelah MC 
menyatakan jawaban regu sebelumnya salah.

g) Apabila kurang dari 10 detik peserta sudah dapat menjawab dengan benar maka akan langsung dapat 
diberikan nilai.

h) Nilai jawaban benar 20
i) Salah/tidak menjawab -10.

Dengan ketentuan:
1) Soal hanya dibacakan 1x.
2) Peserta tidak dapat merubah atau menambah jawaban yang diberikan, jawaban pertama dianggap 

jawaban final.
3) Pemenang lomba MIC adalah yang memiliki 3 skor tertinggi. Apabila ada regu yang memiliki nilai yang 

sama akan diberikan soal rebutan untuk regu tersebut.
Notes :Untuk kejelasan maupun kisi-kisi soal, materi dan checklist yang digunakan dalam I-MIDS 
CHALLENGE ini akan diberikan dan dijelaskan oleh panitia kepada peserta jika telah terdaftar sebagai 
Peserta I-MIDS CHALLENGE 2016.

6. PENGHARGAAN
Juara I : Uang tunai Rp. 2.000.000 + Piagam juara + Piala Rektor + Vendel + Boneka icon MIC
Juara II : Uang tunai Rp. 1.500.000 + Piagam juara + Piala rektor + Vendel + Boneka icon MIC
Juara II : Uang tunai Rp. 1.000.000 + Piagam juara + Piala rektor + Vendel + Boneka icon MIC
Peserta Selain Juara : Piagam peserta + Vendel + Boneka icon MIC

C.   KETENTUAN KHUSUS
1. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
2. Peserta wajib mematuhi peratutan perlombaan yang berlaku  
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D. WAKTU PELAKSANAAN

Info lebih lanjut:
Sekretariat Himadan (Himpunan Mahasiswa Kebidanan) FK UNS, Jln. Kolonel Soetarto 150K, Surakarta, Jawa Tengah
Website : www.himadan.fk.uns.ac.id
Twitter : @IMIDS_2016
Facebook : facebook.com/micsimposiumnas2016
Instagram : IMIDS2016
Ask.fm : @micsimposiumnas2016
Line : @pxj1590d
Contact Person : 081327110339 (cintya)

Pendaftaran dan Pembayaran Biaya Pendaftran 11 Maret 2016 s/d 22 Mei 2016

Pemberitahuan Awal melalui Chat untuk pemilihan 
Travel Plan

11 Maret 2016 s/d 23 Mei 2016

Pengisian Formulir Travel Plan dan Pembayaran 
Travel Plan

11 Maret 2016 s/d 26 Mei 2016

Technical Meeting 27 Mei 2016
(pemberitahuan lebih lengkap menyusul)

Pelaksanaan Lomba 28 Mei 2016

Pengumuman Juara lomba 28 Mei 2016
(setelah babak grand final berakhir)

Penyerahan Penghargaan untuk pemenang lomba dan 
vandel untuk tiap institusi

28 & 29 Mei 2016
(Euforia kecil saat akhir perlombaan, Euforia 
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PEDOMAN TEKNIS
LOMBA VIDEO PROMOSI KESEHATAN

A. PENDAHULUAN
Lomba Video Promosi Kesehatan Midwifery Intelligence Competition (MIC) adalah sebuah lomba video tingkat 

nasional yang berisi promosi kesehatan, khususnya di bidang kebidanan untuk seluruh mahasiswa kebidanan di 
seluruh Indonesia. Program ini adalah program kerja dari Himadan (Himpunan Mahasiswa Kebidanan) FK UNS 
yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan mahasiswa kebidanan, 
baik pengetahuan maupun skill (keterampilan) sehingga menciptakan tenaga kebidanan yang berkualitas nantinya.

B. KETENTUAN UMUM
1. TEMA DAN SUBTEMA LOMBA VIDEO PROMKES MIC 2016

Tema :“The First 1000 Days of Life: Golden Period which Affecting the Child's Future”
Sub Tema :
a. Gizi pada 1000 Hari Pertama Kelahiran
b. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat untuk menunjang 1000 Hari Pertama Kelahiran
c. IMD (Inisiasi Menyusu Dini) untuk menunjang 1000 Hari Pertama Kelahiran
d. ASI Eksklusif untuk menunjang 1000 Hari Pertama Kelahiran
e. MP-ASI untuk menunjang 1000 Hari Pertama Kelahiran
f. Imunisasi pada 1000 Hari Pertama Kelahiran
g. Kegiatan-kegiatan yang menunjang 1000 Hari Pertama Kelahiran dan Pentingnya 1000 Hari Pertama 

Kelahiran.
2. PESERTA

Peserta Lomba Video Promkes MIC 2016 adalah, sebagai berikut:
a. Peserta adalah mahasiswa kebidanan dari jalur D3/D4/S1 reguler dan transfer semua angkatan, baik dari 

Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia yang dibuktikan dengan 
melampirkan Kartu Tanda Mahasiswa.

b. Peserta berupa kelompok dengan 3 orang dalam satu kelompok.
c. Peserta diperbolehkan mengirimkan lebih dari satu karya dengan ketua yang berbeda.
d. Peserta merupakan mahasiswa yang telah terdaftar sebagai peserta Lomba Video Promkes MIC (sesuai poin 

4: Pendaftaran Peserta)
3. VIDEO PROMOSI KESEHATAN

Video Promosi Kesehatan yang diikutsertakan dalam Midwifery Intelligence Competition (MIC) adalah, sebagai 
berikut:
a. Video promosi kesehatan berbentuk video layanan masyarakat yang berhubungan dengan promosi di bidang 

kesehatan, khususnya kebidanan.
b. Video promosi kesehatan berisi informasi yang berasal dari sumber ilmiah terpercaya.
c. Karya yang diikutsertakan adalah karya orisinal (hasil design sendiri dan tidak melanggar hak cipta) yang 

belum pernah dipublikasikan sebelumnya di media manapun, belum pernah diikutsertakan dalam 
perlombaan sejenis, belum pernah dipresentasikan dan/atau digunakan untuk media komunikasi apapun.

d. Isi video bebas sesuai kreativitas dan tema tetapi tidak mengandung unsur SARA, pornografi, dan kekerasan.
e. Dalam pembuatan video dapat menggunakan orang asli sebagai pemerannya atau juga dapat menggunakan 

objek tidak nyata (misal: kartun)
f. Judul video bebas sesuai dengan tema yang dipilih, ekspresif, dan menggambarkan isi video tersebut.
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g. Syarat-syarat konten video promkes MIC:
1) Pada awal pembukaan video memuat nama peserta, logo institusi asal peserta, logo UNS dan logo I-MIDS 

2016.
2) Berdurasi minimal 2 menit dan maksimal 5 menit.
3) Video dapat disimpan dalam format MP4 Video, 3GP, FLV, AVI dengan kapasitas maksimal 25 MB.

h. Video disimpan dengan nama file: VideoMIC_Nama Ketua Regu_Asal Institusi_Judul Video
4. PENDAFTARAN PESERTA

a. Peserta mendaftarkan diri mulai 11 Maret 2016 dan selambat-lambatnya 14 Mei 2016
b. Peserta wajib melakukan registrasi dengan mengisi seluruh komponen yang ada di formulir pendaftaran. 
c. Peserta mengirimkan file dengan format:

1) Nama file: “VIDEOMIC_Nama Ketua Regu_Asal Institusi“
2) subjek: “VIDEOMIC_Nama Ketua Regu_Asal Institusi“
3) pengiriman formulir pendaftaran maksimal 24 jam setelah melakukan pembayaran biaya 

pendaftaran. 
4) Kirim berkas ke email  

d. Beberapa berkas dari komponen formulir yang perlu scan data yaitu:
1) Scan Bukti Pembayaran 
2) Scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 

e. Formulir pendaftaran dapat diunduh di 
f. Peserta membayar biaya pendaftaran Rp. 150.000 ke rekening panitia MIC (Midwifery Intelligence 

Competition): BNI 0373026332 A.N. RIZKI TITAH ANGESTI
g. Setelah melakukan pembayaran, masing-masing regu wajib melakukan konfirmasi via LINE/sms maksimal 

24 jam setelah pengiriman dengan format: “VID_DAFTAR_tanggal dan waktu bayar_rekening Atas nama 
siapa_Nama Ketua Regu_Asal Institusi” ke LINE@ I-MIDS dengan user @pxj1590d / 085728040909 
(nimas)

5. PENGUMPULAN KARYA
a. Karya diunggah di “VideoMIC_Nama Ketua Regu_Asal 

Institusi_Judul Video” selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 untuk kepentingan like 
(Bobot nilai dari like adalah 10%)

b. Peserta berhak mempromosikan karya videonya dalam rangka memperoleh like sebanyak-banyaknya, batas 
like berakhir pada 18 Mei 2016 pukul 12.00. 

c. Setelah mengunggah video, peserta wajib mengirim Lembar orisinalitas ke email  
dengan format nama file: “LO_VideoMIC_Nama Ketua Regu_Asal Institusi_Judul Video” maksimal 24 
jam setelah pengunggahan video.

d. Setelah mengunggah karya dan mengirim lembar orisinalitas, peserta wajib melakukan konfirmasi via 
LINE/sms maksimal 24 jam setelah pengiriman dengan format: “VideoMIC_Nama Ketua Regu_Asal 
Institusi_url karya yang sudah di upload di youtube” ke LINE@ I-MIDS dengan user @pxj1590d / 
085728040909 (nimas)

e. Lembar orisinalitas dapat diunduh di www.himadan.fk.uns.ac.id

6. MEKANISME PERLOMBAAN
a. Seleksi Karya

1) Dari semua karya yang masuk, akan diseleksi menjadi 10 finalis untuk diundang ke Surakarta dan 
mempresentasikan karya mereka.

2) Sistem penilaian dari tahap seleksi karya adalah 90% nilai dari juri dan 10% nilai dari jumlah like di video 
yang telah diunggah. 

3) Finalis Video Promkes akan diumumkan pada 20 Mei 2016

imids2016@gmail.com

www.himadan.fk.uns.ac.id

www.youtube.com dengan judul 

imids2016@gmail.com

Sekretariat Himpunan Mahasiswa Kebidanan
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret

Jalan Kolonel Soetarto 150K, Surakarta, Jawa Tengah

MIC 2016

mailto:imids2016@gmail.com


b. Presentasi Karya
1) Presentasi karya akan dilaksanakan pada 28 Mei 2016 di Hotel Lo Ji, Surakarta Jawa Tengah
2) Media presentasi menggunakan Powerpoint 2007 dengan content Latar Belakang dan tujuan 

Pembuatan, inti dari isi video, dan 5 point persuasif mengenai video yang telah dibuat. 
3) Dengan ketentuan 5 menit untuk premaparan isi video dan 5 menit untuk sesi tanya jawab.
4) Sistem penilaian akhir adalah 50% hasil karya dan 50% hasil presentasi. 

7. KELANJUTAN UNTUK PESERTA YANG TERPILIH MENJADI FINALIS
a. Masing-masing regu yang terpilih menjadi finalis, wajib mengisi Travel Plan dan membayar biaya hidup 

selama di Surakarta selambat-lambatnya tanggal 26 Mei 2016
b. Peserta dari luar kota akan kami sediakan akomodasi dengan ketentuan membayar biaya akomodasi yang 

t e l a h  d i t e n t u k a n  o l e h  p a n i t i a  I - M I D S
Formulir Travel Plan  dan rinciannya dapat diunduh di 

c. Peserta wajib mengirim pemberitahuan awal ingin menggunakan paket apa dengan format “Nama 
Ketua_Asal Institusi_Kategori Lomba_Paket Yang Dipilih” ke LINE@ I-MIDS dengan user @pxj1590d 
/ 085728040909 (nimas) Selambat-lambatnya 23 Mei 2016

d. Masing-masing regu mengirimkan Travel Plan dan scan bukti pembayaran yang dimasukkan pada kolom 
scan bukti pembayaran di formulir travel plan dengan format: nama file: “VID_TP_Nama Ketua 
Regu_Asal Institusi” ke imids2016@gmaill.com dengan subjek: “VPMIC_TP_Nama Ketua Regu_Asal 
Institusi”.

e. Peserta membayar biaya Travel Plan secara kolektif (tiap tim) ke rekening panitia MIC (Midwifery 
Intelligence Competition): BNI 0373026332 A.N. RIZKI TITAH ANGESTI

f. Setelah melakukan pembayaran, masing-masing regu wajib melakukan konfirmasi via LINE/sms maksimal 
24 jam setelah pengiriman dengan format: IMCMIC_TP_tanggal dan waktu bayar_rek. Atas nama_Nama 
Ketua Regu_Asal Institusi ke LINE@ I-MIDS dengan user @pxj1590d / 085728040909 (nimas)

g. Apabila peserta telah mendaftar tetapi belum mengisi Travel Plan dan belum melakukan pembayaran biaya 
hidup sampai batas waktu yang ditentukan, maka peserta dianggap gugur.

8. PENGHARGAAN
Juara I : Uang tunai Rp. 1.250.000 + Piagam juara + Piala Rektor + Vendel & Boneka icon MIC
Juara II : Uang tunai Rp. 1.000.000 + Piagam juara + Piala Rektor + Vendel & Boneka icon MIC
Juara II : Uang tunai Rp. 750..000 + Piagam juara + Piala Rektor + Vendel & Boneka icon MIC
Finalis Selain Juara : Piagam peserta + Vendel & Boneka icon MIC

C. KETENTUAN KHUSUS
1. Pembuat karya menjamin video promkes yang dikirimkan merupakan karya sendiri dan belum pernah 

dipublikasikan
2. Panitia memiliki hak dan wewenang untuk mempublikasikan setiap video promkes dengan izin pembuat karya 

dan tetap mencantumkan nama pembuat karya serta asal institusi
3. Panitia tidak bertanggungjawab bila terdapat pelanggaran hak cipta atau pihak yang mengajukan tuntutan hukum 

terhadap pihak lain.
4. Karya yang tidak memenuhi penilaian akan didiskualifikasi dalam penilaian.
5. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
6. Peserta wajib mematuhi peratutan perlombaan yang berlaku

 

www.himadan.fk.uns.ac.id 
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D. WAKTU PELAKSANAAN

Pendaftaran dan Pembayaran Biaya Pendaftaran 11 Maret 2016 – 14 Mei 2016

Batas Upload karya di youtube 14 Mei 2016

Batas kegiatan  Like karya dalam Youtube 18 Mei 2016

Penilaian Karya oleh Dewan Juri 15-19 Mei 2016

Pengumuman 10 Finalis 20 Mei 2016

Pemberitahuan Awal melalui Chat untuk pemilihan 
Travel Plan

11 Maret 2016 s/d 23 Mei 2016

Pengisian Travel Plan dan Pembayaran Biaya Hidup 11 Maret 2016 s/d 26 Mei 2016

Technical Meeting 27 Mei 2016

Presentasi 28 Mei 2016

Pengumuman Juara lomba 28 Mei 2016 Setelah berakhirnya MIC

Penyerahan Penghargaan 29 Mei 2016 saat Simposium Nasional
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Info lebih lanjut:
Sekretariat Himadan (Himpunan Mahasiswa Kebidanan) FK UNS, Jln. Kolonel Soetarto 150K, Surakarta, Jawa Tengah
Website : www.himadan.fk.uns.ac.id
Twitter : @IMIDS_2016
Facebook : facebook.com/micsimposiumnas2016
Instagram : IMIDS2016
Ask.fm : @micsimposiumnas2016
Line : @pxj1590d
Contact Person : 085728040909 (nimas)

E. DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1: Form Penilaian Karya Video Promkes MIC 2016
Lampiran 2: Form Penilaian Presentasi Video Promkes MIC 2016
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Lampiran 1: Form Penilaian Karya Video Promkes MIC 2016

PENILAIAN KARYA VIDEO PROMKES MIC 2016

Tanggal :................................................................................................
No. :................................................................................................
Nama Ketua Regu :................................................................................................
Asal :................................................................................................
Judul Video :................................................................................................

N o. Krit eria  Pe n ila ian  B obot S kor B obot x  S kor 

1 . Se gi T ek n is  
· Duras i v i deo  ti dak  m e leb i h i 

wa ktu  yang  te lah  d i tet apkan . 

· Ka pasi tas  fo rm a t dan  kua lit as  
v ideo . 

· Pe ngguna an  B aha sa  Indones ia 
ya ng  baik  da n  benar. 

20    

2 . Se gi is i 

· Ke sesuai an  is i de ngan  te m a. 
· Ori si nali tas  ide. 

· Krea tiv i tas , keun i kan , dan  
kuali tas  kon ten  v i deo . 

· Ke jela sa n  pesan  yang  
d is am pa ikan  , ekspres if, da n  
in form at if. 

70    

3 . Ni lai  Tam ba han : 
Li ke (Y outube) 

10    

S KO R  TE R B OB O T TO T AL  

N ILA I VID EO  PR OM K ES  (SK O R  TER B O B OT  TO TA L*50% )  
 

MIC 2016

Sekretariat Himpunan Mahasiswa Kebidanan
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret

Jalan Kolonel Soetarto 150K, Surakarta, Jawa Tengah

Catatan: Rentang nilai an tara 40-100 

 

 

Mengetahui, 

 Dewan Juri 

 

 

 

                                                                                                                       ------------------ 



Lampiran 2: Form Penilaian Presentasi Video Promkes MIC 2016

PENILAIAN PRESENTASI VIDEO PROMKES MIC 2016

Tanggal :................................................................................................
No. :................................................................................................ 
Nama Ketua Regu :................................................................................................
Asal :................................................................................................
Judul Video :................................................................................................
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N o. Krit eria  Pe n ila ian  B obo t S kor B obo t x  S kor 

1 . K arya  
· Is i (k re ati f, inovat if), dan  

si st em a tik  

· Kont ri bus i bag i pe rkem ba ngan  
ilm u  dan  penget ahuan  

· Pe nu lis an  dan  ke taj am a n  
anali si s  

30    

2 . Pen yajian  

· Pe ngguna an  B aha sa  Indones ia 
ya ng  baik  da n  benar 

· C ara p res en t as i (s ikap  da n  
kes opa nan) 

· Pe ngguna an  al at ba n tu  
· Ket epat an  w ak tu  

30    

3 . Di sk u si  
· Ket epat an  m e n jaw ab  

· Kem am pua n  m em perta hankan  
pendapat  (argum e n) 

· Kerj as am a  kelom pok  

40    

S KO R  TE R B OB O T TO T AL  

N ILA I VID EO  PR OM K ES  (SK O R  TER B O B OT  TO TA L*50% )  
 C at ata n : R en t an g  n il ai an tara 4 0 -1 0 0  

 

M e n ge tah u i , 
 Dew an  J u ri 

 

 

 

                                                                                                                       ------------------ 
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