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Panduan untuk peserta 

 

Kriteria Peserta 

● Peserta adalah mahasiswa program Sarjana (S1) dari rumpun ilmu biologi, kedokteran dan 

kesehatan. 

● Peserta membentuk tim yang terdiri dari 2-3 orang. 

● Satu tim peserta hanya diperkenankan membuat SATU video mengajar anatomi dan/atau 

histologi, baik yang sifatnya dasar, aplikatif maupun klinis. 

 

Alur dan Ketentuan Lomba 

A. Babak Penyisihan 

1. Peserta membuat video mengajar anatomi dan/atau histologi yang unik, kreatif, menarik dengan 

tema “Sistem Organ Tubuh Manusia/Hewan/Tumbuhan” dengan tinjauan makro dan/atau 

mikro struktur. Peserta bebas memilih spesies dan sistem organ yang akan dijelaskan di dalam 

video ajar yang dikirimkan pada babak penyisihan. Nilai tambah akan diberikan pada peserta yang 

dapat menjelaskan struktur makro dan mikro dikaitkan dengan fungsi organ yang dibahas. 

2. Peserta menggunakan media ajar selain spesimen asli cadaver (termasuk plastinasi). Media ajar 

buatan peserta sendiri akan dinilai lebih baik. 

3. Materi video disampaikan menggunakan Bahasa Indonesia dan penyebutan struktur anatomis dan 

histologis mengacu kepada Terminologia Anatomica dan Terminologia Histologica yang 

diterbitkan oleh Federative International Committee on Anatomical Terminology (FICAT) tahun 

2008. 

4. Durasi video maksimal 10 menit. 

5. Video dibuat dengan format .mp4 dengan aspek rasio 16:9 dan resolusi minimal 720. Sedangkan 

audio dibuat dengan sample rate minimal 44 kHz, bit rate minimal 128 kbps agar terdengar dengan 

jelas. 

6. Sebagai saran jika pengambilan video menggunakan smartphone sebaiknya dengan mikrofon yang 

bagus dan sensitif, suasana saat perekaman tidak ramai, atau memakai perangkat audio eksternal 

dengan kualitas audio yang lebih baik, serta volume tidak terlalu kecil. 

7. Peserta mengunggah video abstrak yang telah dibuat pada akun YouTube masing-masing, 

kemudian tautan YouTube dikirimkan kepada panitia pada kolom formulir pendaftaran yang 

disediakan. Link pendafataran:  
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8. Peserta wajib mendaftar dan melakukan registrasi untuk acara Pertemuan Ilmiah Nasional (PIN) 

PAAI-Temu Ilmiah Nasional (Temilnas) VII KIBI. Bukti registrasi harus diunggah di formulir 

pendaftaran pada Google Form yang disediakan.  

9. Peserta mendaftar dan mengunggah karya melalui link Google Form 

(https://bit.ly/DaftarLombaVideoAjarAnatHisto). Di bagian akhir formulir perndaftaran akan 

disediakan kolom untuk menuliskan tautan YouTube agar video dapat diakses oleh panitia lomba.  

10. Pada formulir registrasi juga akan disediakan kolom deskripsi video, dimana peserta wajib 

mencantumkan referensi media ajar yang digunakan selama produksi video. 

11. Kuota pendaftaran dibatasi 50 tim, jika sudah melebihi kuota maka pendaftaran akan ditutup. 

12. Panitia akan menyeleksi 5 video terbaik untuk berkompetisi di babak final, menggunakan rubrik 

penilaian yang ditetapkan oleh dewan juri. Penilaian tidak menitikberatkan pada teknik pembuatan 

video atau kerumitan animasi, tetapi pada cara menerangkan atau mengajar suatu konsep keilmuan. 

13. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. 

14. Panitia memiliki hak untuk menggunakan video yang dikirimkan untuk tujuan pendidikan, 

promosi, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 

 

B. Babak Final 

1. Babak final dilaksanakan secara luring dan peserta final (minimal 1 anggota tim) wajib hadir di 

Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM. Perubahan bentuk cara final 

disesuaikan dengan kondisi pandemi pada saat itu dengan pemberitahuan 7 hari sebelumnya. Biaya 

transportasi dan akomodasi ditanggung oleh peserta. 

2. Peserta menyampaikan materi dengan tema “Pertumbuhan-Perkembangan, dan atay 

Degenerasi-Regenerasi pada Manusia/Hewan/Tumbuhan”. Peserta bebas memilih sistem 

organ dan spesies yang akan dijelaskan pada babak final 

3. Durasi penyampaian materi oleh peserta dalam bahasa Indonesia selama 10 menit, dilanjutkan 

dengan komentar dari dewan juri selama 3-5 menit.  

4. Teknik fasilitasi bebas, tidak hanya berupa presentasi materi menggunakan Powerpoint. Kreativitas 

dalam penyampaian materi menjadi salah satu penilaian di dalam kompetisi ini. 

5. Peserta diizinkan untuk berinteraksi dengan penonton di FK-KMK UGM maupun melalui 

YouTube. 

6. Beberapa kriteria dalam rubrik penilaian dewan juri meliputi teknik penyampaian materi ajar, 

kebenaran konsep/konten anatomi dan/atau histologi, kreativitas, keunikan, dan kemampuan untuk 

berinteraksi dengan penonton. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. 

https://bit.ly/DaftarLombaVideoAjarAnatHisto
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7. Babak final akan ditayangkan secara langsung dari FK-KMK UGM (penonton adalah dewan juri, 

peserta babak final lain dan undangan terbatas, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan 

dan pembatasan jumlah orang dalam satu ruangan). Babak final dapat disaksikan melalui YouTube 

dan Zoom meeting. 

8. Penilaian berupa: 

a. Konten: topik menarik dan inspiratif, kontekstual dan bermakna, penjelasan akurat, 

penyebutan struktur jelas, penyampaian sesuai dengan alokasi waktu, hubungan 

antarkonsep jelas 

b. Cara presentasi: presentasi jelas dan meyakinkan, pilihan bahasa kreatif dan menarik, 

asumsi dan analogi sesuai konsep, mampu melibatkan audiens secara komunikatif dan 

interaktif, menggunakan alat bantu yang sesuai, tidak terlalu bergantung dengan alat bantu 

c. Penggunaan media: kualitas gambar baik, suara jelas, durasi cukup, ukuran sesuai web, 

format kompatibel 

 

Tanggal penting 

Registrasi peserta dan unggah video paling lambat 30 September 2022 

Pengumuman peserta yang lolos ke final  10 Oktober 2022 

Final secara luring di kampus FKKMK Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang akan disiarkan secara 

langsung lewat media zoom dan youtube 5 November 2022 

 

Hadiah 

● Sertifikat 

● Uang dengan nominal berikut ini: 

✔ Juara 1   : Rp. 4.000.000,00 

✔ Juara 2   : Rp. 3.000.000,00 

✔ Juara 3   : Rp. 2.500.000,00 

✔ Juara Harapan 1  : Rp. 2.000.000,00 

✔ Juara Harapan 2  : Rp. 1.500.000,00 

 


