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Panduan untuk peserta 

Kriteria Peserta 

● Peserta adalah mahasiswa mahasiswa program Magister Ilmu Biomedik (S2) dan program 

Doktoral (S3) dari semua minat prodi-prodi berafiliasi KIBI dari rumpun ilmu biologi, kedokteran 

dan kesehatan. 

● Kompetisi bersifat individu, setiap peserta hanya diperkenankan membuat SATU video  

 

Tema kompetisi 

Solusi Biomedik untuk permasalahan kedokteran dan kesehatan  

Alur dan Ketentuan Lomba 

Kompetisi terdiri dari dua tahap utama: Babak Penyisihan dan Final 

Babak Penyisihan 

1. Pada babak penyisihan “Eksplorasi”, peserta membuat video mengenai sebuah topik “Solusi Biomedik 

untuk permasalahan kedokteran dan kesehatan”, mengapa hal tersebut menjadi perhatian atau masalah, 

dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmu biomedis.  

2. Video yang dibuat berdurasi 7 menit yang unik, kreatif, dan inovatif.   

3. Video dibuat dalam Bahasa Indonesia 

4. Video dibuat dengan aspek rasio 16:9, format .mp4 dan resolusi minimal 720p. Sedangkan audio 

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

5. Video boleh berupa rekaman dengan orang, animasi, atau bentuk-bentuk lainnya sekreatif mungkin.  

6. Peserta boleh menggunakan berbagai media atau alat dalam presentasi.  

7. Satu peserta hanya diperkenankan untuk mengirimkan satu video saja.  

8. Peserta mengunggah video yang telah dibuat pada akun YouTube masing-masing, kemudian tautan 

YouTube dikirimkan kepada panitia pada kolom formulir pendaftaran yang disediakan.  

9. 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.  

10. Peserta selanjutnya mendaftar dan mengunggah karya melalui link Google Form 

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

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

11. Panitia akan memilih 5 video terbaik pada babak penyisihan untuk memasuki Babak Final. 

12. Titik berat penilaian terdapat pada permasalahan yang diangkat dan solusi yang ditawarkan. 

13. Penilaian berupa kesesuaian topik sesuai dengan tema, kualitas gambar baik, cara presentasi (suara jelas 

dan durasi sesuai), media yang dipakai dan penampilan. 

https://bit.ly/DaftarLombaVideoAbstrakBiomedik
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14. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. 

15. Panitia/pihak penyelenggara memiliki hak untuk menggunakan video yang dikirimkan peserta untuk 

tujuan pendidikan, promosi, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dengan mengikuti kompetisi ini, 

maka peserta dianggap menyetujui pernyataan ini. 

Babak final  

1. Babak Final “Eksekusi”, terdiri dari tujuh peserta terbaik dari babak penyisihan akan diundang untuk 

babak final yang akan dilaksanakan pada 5 November 2022 secara luring di Fakultas Kedokteran, 

Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.  

2. Biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh peserta. 

3. Pada babak final, peserta akan secara langsung mempresentasikan solusi dari permasalahan yang 

diangkat pada video babak penyisihan. 

4. Presentasi berfokus pada metode penyelesaian dan cara melakukan ide yang diangkat, memuat latar 

belakang permasalahan yang diangkat, hasil yang diharapkan, dan kelayakan metode, efek yang 

diharapkan serta kesimpulan dengan waktu maksimal 10 menit, dilanjutkan menjawab pertanyaan dari 

Dewan Juri selama 2 menit.  

5. Presentasi dan tayangan disampaikan dalam Bahasa Indonesia. 

6. Titik berat penilaian pada babak final meliputi inovasi, kreativitas dan penguasaan materi.  

7. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. 

8. Penilaian berupa orisinalitas ide, cara presentasi, media, penampilan dan kelayakan ide yang 

ditawarkan. 

 

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. 3.000.000,00 

✔ Juara 2   : Rp. 2.000.000,00 

✔ Juara 3   : Rp. 1.500.000,00 

✔ Juara Harapan 1  : Rp. 1.000.000,00 

✔ Juara Harapan 2  : Rp.    750.000,00 


