
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUIDELINE PESERTA 

MEDICAL COMPETITION OF UIN MALANG (MECCA) 

 

PENDAHULUAN 

Medical Competition of UIN Malang (MECCA) merupakan salah satu kompetisi ilmiah 

tingkat nasional untuk mahasiswa kesehatan seluruh Indonesia yang diadakan oleh Pendidikan 

Dokter UIN Malang. MECCA merupakan salah satu kompetisi yang memberikan kesempatan 

kepada Mahasiswa Kedokteran dan Ilmu-ilmu  Kesehatan seluruh Indonesia untuk berkumpul, 

bertukar pikiran serta berkompetisi sebagai ajang untuk mengembangkan wawasan serta 

pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran dan kesehatan dengan fokus pencegahan, 

pengobatan serta pemulihan di Indonesia. MECCA 2019 akan dilaksanakan pada tanggal 14-16 

November 2019 dengan mengangkat tema “Optimalisasi Pembinaan dan Peningkatan Derajat 

Kesehatan pada Jamaah Haji Indonesia”. Bidang kompetisi dalam MECCA 2019 adalah poster 

publik dan video edukasi. Tahun ini merupakan tahun pertama MECCA berkontribusi dalam 

ajang kompetisi ilmiah Nasional.   

 

LATAR BELAKANG 

Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang telah menetapkan visi untuk menjadi Program Studi Pendidikan 

Dokter terkemuka untuk menghasilkan dokter yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran 

akhlak, keluasan ilmu dan kematangan profesional serta memiliki keunggulan ilmu kedokteran 

wisata khususnya haji. Keunggulan di bidang kesehatan haji didasari pada tujuan untuk 

mendukung upaya peningkatan pelayanan kesehatan jama'ah haji dan umroh. 

Implementasi keunggulan kesehatan haji dalam bidang penelitian berupa pengembangan 

bidang Ilmu Kedokteran Haji serta riset-riset mutakhir guna menghasilkan temuan terkini untuk 

mengatasi permasalahan kesehatan pada penyelenggaraan Haji. Pengembangan keilmuan dan 

temuan riset bidang ilmu Kedokteran Haji harus disosialisasikan ke masyarakat akademik maupun 

khalayak umum dalam bentuk kompetisi maupun pertemuan ilmiah dengan cakupan yang luas. 

Maka dari itu dibutuhkan forum dengan skala nasional dengan tujuan diseminasi keilmuan di 

bidang ilmu Kedokteran Haji. Penyelenggaraan kompetisi ilmiah berskala nasional juga 

diharapkan mampu meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan di Indonesia pada bidang ilmu 

Kedokteran Haji.  

 

TEMA 

“Optimalisasi Pembinaan dan Peningkatan Derajat Kesehatan pada Jamaah Haji Indonesia” 

 

 

 

 

 



 

PETUNJUK UMUM LOMBA 

POSTER PUBLIK 

MECCA 2019 

 

A. PESERTA 

Peserta Lomba Poster Publik MECCA 2019 sebagai berikut : 

1. Peserta adalah mahasiswa kesehatan S1 pre-klinik (Pendidikan Dokter, 

Kedokteran Gigi, Keperawatan, Kebidanan, Farmasi, Keperawatan Gigi, 

Kesehatan Masyarakat, Gizi Kesehatan) yang belum memasuki tahapan koas 

baik Universitas Negeri maupun Swasta di seluruh Indonesia yang dibuktikan 

dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).  

2. Lomba Poster Publik bersifat individu maupun tim yang terdiri dari maksimal 3 

orang.  

3. Setiap anggota tim harus berasal dari Universitas yang sama, diperbolehkan dari 

program studi dan angkatan yang berbeda.  

4. Peserta Lomba Poster Publik diperbolehkan mengikuti dua cabang lomba yang 

berbeda, diperbolehkan menjadi penulis pertama / ketua tim dalam salah satu 

cabang lomba.  

5. Peserta hanya diperkenankan mengirimkan satu karya pada tiap bidang lomba.  

6. Poster yang dikirim peserta adalah karya orisinil yang belum pernah dipublikasikan 

sebelumnya di media manapun, belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan 

sejenis, dan/tidak pernah digunakan untuk media komunikasi apapun.  

7. Peserta terdaftar sebagai peserta lomba dalam MECCA 2019.  

 

B.  KETENTUAN LOMBA 

1. Karya berupa hasil kerja individual atau tim maksimal 3 orang yang memenuhi 

persyaratan sebagai peserta.  

2. Karya belum pernah diterbitkan di media manapun, dan tidak sedang/pernah diikutkan 

dalam kegiatan serupa. 



3. Teknis dan gaya visualisasi bebas, orisinal, asli 100% buatan sendiri dan tidak 

memakai elemen yang melanggar hak cipta dan etika pembuatan karya cipta (bukan 

tiruan atau jiplakan). 

4. Ide karya harus asli, hasil pemikiran sendiri, bukan terjemahan, belum pernah 

diterbitkan di media manapun, dan tidak sedang/pernah diikutkan dalam kegiatan 

serupa.  

5. Karya dibuat dengan menggunakan program grafis di komputer (Corel Draw, 

Photoshop, atau kombinasi aplikasi lain).  

6. Setiap finalis wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MECCA 2019 dari tanggal 

14-16 November 2019 di Kampus II UIN Malang. Biaya finalis selama berada di 

Malang akan disesuaikan dengan kebutuhan dengan konfirmasi lanjut dari panitia.  

7. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat. 

8. Panitia memiliki hak dan wewenang untuk mempublikasikan karya poster publik 

dengan tetap mencantum nama penulisnya.  

9. Apabila ada bukti pelanggaran pada poin di atas, panitia berhak mendiskualifikasi 

peserta.  

 

C. FORMAT KARYA POSTER  

1. Teknis dan gaya visualisasi bebas, orisinal, asli 100% buatan sendiri dan tidak 

memakai elemen yang melanggar hak cipta dan etika pembuatan karya cipta (bukan 

tiruan/jiplakan).  

2. Tidak diperkenankan terdapat tempelan-tempelan kertas/sejenisnya.  

3. Jumlah poster satu lembar.  

4. Format karya poster:  

a. Desain poster dibuat dalam bentuk digital dengan format .jpg dengan ukuran A1 

(594 x 841 mm) posisi vertikal (portrait), color mode CMYK, resolusi 300 

pixel/inch, dengan menggunakan aplikasi umum (Corel draw, Adobe Photoshop, 

ataupun aplikasi desain lainnya).  

b. Poster dibuat dengan jumlah warna bebas.  

c. Tonjolkan bagian bagian yang dianggap paling penting untuk diinformasikan 

(misalnya hasil, temuan, dan saran).  

d. Poster dibuat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.  

5. Hak cipta seluruh karya menjadi milik panitia. 

6. Isi harus sesuai dengan tema.  



7. Poster tidak diperbolehkan memuat suatu produk, memuat unsur SARA, pornografi, 

atau gambar/tulisan yang melecehkan/mengintimidasi suatu kaum/agama/bangsa 

tertentu.  

8. File poster diberi nama dengan format: 

“POSTER PUBLIK_JUDUL POSTER_NAMA KETUA TIM_INSTANSI” 

9. Memuat logo MECCA 2019, serta mencantumkan nama ketua dan anggota. Tidak 

diperbolehkan mencantumkan nama dan logo institusi.  

10. Poster harus memenuhi kriteria mudah dilihat, menarik, terstruktur, berguna, 

informatif, teliti, dan sesuai persyartan.  

 

D. ORISINALITAS  

Penulis menjamin bahwa karya yang dikirim merupakan karya sendiri (bukan jiplakan) 

dan belum pernah dipublikasikan. Orisinalitas karya ditunjukkan dengan mengisi dan 

mengirimkan lembar orisinalitas karya yang diberi tanda tangan dengan materai. Apabila 

terdapat bukti pelanggaran, peserta akan didiskualifikasi dan atau pembatalan 

penghargaan (apabila telah mencapai tahap final).  

 

E. HAK PUBLIKASI  

Hak cipta poster publik adalah milik dari peserta, panitia MECCA 2019 memiliki hak dan 

wewenang untuk mempublikasikan setiap karya pemenang lomba dengan tetap 

mencantumkan identitas penulis.  

 

F. PENDAFTARAN  

1. Membayar biaya registrasi yang dikirimkan melalui:  

Bank : BRI  

No. Rek :  0344 0110 4082 504 

a.n. : MOHAMMAD DAFFA ATHALLAH FATH 

2. Selanjutnya peserta diharapkan untuk mengonfirmasi via WA ke 081236553386 atau 

line id:athallahfath dengan format:  

“BUKTI PEMBAYARAN_POSTER PUBLIK_ [NAMA KETUA TIM] _ 

[UNIVERSITAS]_[NAMA NASABAH PENGIRIM]”  

Contoh:  

“BUKTI PEMBAYARAN_POSTER PUBLIK_KEMAL JALALUDDIN_ 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG_KEMAL JALALUDDIN”  

3. Konfirmasi dilakukan paling lama 2 x 24 jam setelah pengiriman pembayaran. 



4. Peserta mengunggah karya melalui google drive masing-masing dan selanjutnya link 

google drive dicantumkan dalam formulir pendaftaran dan di kirim melalui  email ke  

meccafkuinmaliki@gmail.com dengan subject email:  

“POSTER PUBLIK_NAMA KETUA TIM_NAMA UNIVERSITAS_JUDUL 

KARYA”.  

5. Karya dikirim dalam format .jpeg dengan ukuran A1.  

6. Karya tidak diperbolehkan dikirim melalui pos dan/atau jasa pengiriman. 

7. Setelah melakukan pembayaran dan mengunggah karya, selanjutnya peserta mengisi 

formulir pendaftaran online yang ada di www.anshar.uin-malang.ac.id dengan 

melampirkan Link google drive karya, Curriculum Vitae, scan KTM, bukti 

pembayaran, dan lembar orisinalitas. 

8. Biaya administrasi registrasi sebesar:  

Gelombang 1: 03 September 2019 – 28 September 2019 Rp 160.000,00 

Gelombang 2: 29 September 2019 – 24 Oktober 2019 Rp 175.000,00  

1. Registrasi, penyerahan karya dan pembayaran dilakukan paling lambat pada  

28 September 2019 pukul 23.59 WIB untuk gelombang 1  

24 Oktober 2019 pukul 23.59 WIB untuk gelombang 2  

2. Panitia tidak akan menerima karya yang dikirim melewati tanggal dan waktu yang 

telah ditetapkan.  

3.  Karya yang telah dikirim ke email tidak diperbolehkan untuk dimodifikasi atau ditarik 

kembali.  

4. Jika sudah mengirimkan karya, segera konfirmasi lewat WA ke 081259435913 atau 

lewat line dengan id:syaninditapuspa dengan format:  

POSTER PUBLIK _NAMA KETUA, NAMA UNIVERSITAS_SUDAH 

KIRIM_JUDUL KARYA  

5. Sebuah email konfirmasi akan dikirim ke penulis pertama/ketua tim masing - masing 

tim dalam waktu 5 x 24 jam setelah semua persyaratan terpenuhi.  

6. Delegasi yang telah lolos babak penyisihan sebagai finalis akan diumumkan pada 1 

November 2019.  

7. Sebuah surat undangan akan dikirim ke email masing-masing peserta finalis dan akan 

diumumkan pada Official Instagram MECCA 2019 (meccafkuin).  

8. Seluruh peserta finalis diperlukan untuk membayar biaya akomodasi (jumlah dan 

ketentuan akan diumumkan kemudian pada Guideline Finalis MECCA 2019).  

9. Semua prasyarat yang diperlukan untuk pendaftaran finalis akan ditulis dalam 

Guideline Finalis MECCA 2019.  



10. JIKA PESERTA MELANGGAR PERATURAN GUIDELINE YANG TELAH 

DITETAPKAN DIATAS, MAKA PANITIA BERHAK MENDISKUALIFIKASI 

PESERTA DAN BIAYA REGISTRASI TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI.  

 

G. PROSES PERLOMBAAN  

Lomba Poster Publik (MECCA) 2019 akan berlangsung dalam dua babak:  

Babak penyisihan  

1. Karya akan dinilai dengan menggunakan kriteria (tersedia di bagian selanjutnya 

guideline) dengan metode menyamarkan semua nama penulis, identitas, dan nama 

universitas tim.  

2. Seluruh poster publik peserta akan melalui tahap voting pada tanggal 25 Oktober 2019 

– 31Ooktober 2019 yang akan diupload pada Official Instagram MECCA 2019 

(meccafkuin).  

3. Poster Publik yang memperoleh likes terbanyak akan secara langsung menjadi salah 

satu finalis.  

4. Akan diambil 10 karya untuk maju ke dalam babak final, yang terdiri dari 9 tim 

dengan nilai tertinggi dan 1 tim dengan likes terbanyak.  

5. Apabila tim dengan likes terbanyak merupakan tim dengan nilai yang tertinggi pula 

maka tim tersebut tetap akan dihitung sebagai finalis dari tim dengan likes terbanyak.  

6. 10 tim finalis akan diundang untuk mempresentasikan karya ilmiahnya pada babak 

final acara MECCA 2019.  

7. Peserta yang lolos ke babak final akan dikirimkan surat melalui email masing-masing 

peserta atau dapat dilihat Official INSTAGRAM (MECCA 2019) 

8. Peserta yang lolos menjadi finalis dan belum mengonfirmasi kehadirannya sesuai 

dengan batas waktu yang ditentukan (tercantum pada guideline finalis) maka akan 

dinyatakan gugur dan akan digantikan oleh tim dengan nilai tertinggi selanjutnya atau 

likes tertinggi selanjutnya.  

Babak Final  

1. Finalis diharapkan mengikuti technical meeting (TM). 

2. Pelaksanaan TM akan diinformasikan kemudian, perwakilan finalis yang tidak hadir 

TM dianggap menyepakati hasil TM.  

3. Pada babak final, peserta yang lolos sebagai finalis akan mempresentasikan karya 

mereka di depan dewan juri. 

4. Peserta akan diberi waktu 7 menit untuk mempresentasikan karya poster publik dan 8 

menit untuk sesi tanya jawab dengan dewan juri.  



5. Aturan dan guideline untuk babak final akan diinformasikan setelah pengumuman 

finalis.  

 

H. PENGHARGAAN  

Pada ajang Lomba Poster Publik akan dicari tiga (MECCA 2019) dengan nilai tertinggi 

yang merupakan akumulasi dari 40% nilai karya dan 60% nilai presentasi pada babak final. 

Pemenang Poster Publik akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk sebagai berikut : 

 Juara I : Uang Tunai Rp 1.500.000,00 + Trophy + Sertifikat  

 Juara II : Uang Tunai Rp 1.300.000,00 + Trophy + Sertifikat  

 Juara III : Uang Tunai Rp1.100.000,00 + Trophy + Sertifikat  

 

I. TIMELINE KEGIATAN  

Pendaftaran dan Registrasi Gelombang I 3 September 2019 – 28 September 2019 

Pendaftaran dan Registrasi Gelombang I 29 September 2019 – 24 Oktober 2019 

Voting Poster Publik dan Video Edukasi 25 – 31 Oktober 2019 

Penjurian 25 – 31 Oktober 2019 

Pengumuman Finalis 1 November 2019 

Technical Meeting 14 November 2019 

Presentasi Finalis 15 November 2019 

 

J. INFORMASI UMUM  

1. Sekretariat 

Sekretariat panitia MECCA 2019 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  Kampus 

3 UIN Malang, Jl. Locari-Tlekung, Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa 

Timur  

Website : www.anshar.uin-malang.ac.id  

Instagram : meccafkuin 

Youtube Channel : MECCA FK UIN 2019 

Email : meccafkuinmaliki@gmail.com  

2. Contact Person Poster Publik 

 Syanin : syaninditapuspa (line) / 081259435913 (WA) 

 Juwita : juwita0819 (line) / 085748550210 (WA) 

 



Format Penilaian Karya Poster Publik MECCA 2019 

Judul   : 

Nama Ketua Tim : 

No Kriteria Penilaian Bobot Skor (1-10) Nilai (Bobot x skor) 

A. Teknis 

1.  

a. Bagaimana struktur gambar yang 

ada didalam poster  

b. Komposisi gambar: warna dan 

tata letak objek dalam gambar 

c. Keindahan/sisi artristik 

penyajian visual  
 

15   

2.  
Penggunaan Bahasa Indonesia yang 

baik dan benar pemilihan diksi yang 

tepat  
 

10   

B. Isi  

1.  
Orisinalitas ide, kreativitas dan 

keunikan  
 

20   

2.  
Kesesuaian isi dengan tema, topik 

yang dipilih dan isi poster  
 

10   

3.  
Kualitas poster:  

a. Penyampaian pesan/komunikasi 

didalam poster  

b. Poster yang dibuat mudah 

dimengerti oleh pembaca  

c. Poster mampu menarik perhatian 

pembac  
 

20   

4.  
Kejelasan pesan yang disampaikan, 

ekspresif, informatif, dan komunikatif  
 

15   

5.  
Ketepatan penyampaian poster pada 

sasaran edukasi manfaat poster baik 

bagi masyarakat dan dunia kesehatan  
 

10   

TOTAL NILAI (MAKSIMAL 1000) 

 

Note : Form Penilaian Presentasi Poster Publik (MECCA 2019) akan dicantumkan pada guideline 

finalis. 

 

 

 

 

 



PETUNJUK UMUM LOMBA 

VIDEO EDUKASI 

MECCA 2019 

 

A. PESERTA 

Peserta Lomba Video Edukasi MECCA 2019 sebagai berikut : 

1. Peserta adalah mahasiswa kesehatan S1 pre-klinik aktif (Pendidikan Dokter, 

Kedokteran Gigi, Keperawatan, Kebidanan, Farmasi, Keperawatan Gigi, 

Kesehatan Masyarakat, Gizi Kesehatan) yang belum memasuki tahapan koas baik 

Universitas Negeri maupun Swasta di seluruh Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu 

Tanda Mahasiswa (KTM). 

2. Lomba Video Edukasi bersifat tim yang terdiri dari 3 orang. 

3. Setiap anggota tim harus berasal dari Universitas yang sama, diperbolehkan dari 

program studi dan angkatan yang berbeda. 

4. Peserta Lomba Video Edukasi diperbolehkan mengikuti dua cabang lomba yang, 

diperbolehkan menjadi penulis pertama / ketua tim dalam salah satu cabang lomba. 

5. Peserta hanya diperkenankan mengirimkan satu karya pada tiap bidang lomba. 

6. Video yang dikirim peserta adalah karya orisinil yang belum pernah dipublikasikan 

sebelumnya di media manapun, belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan sejenis, 

dan/tidak pernah digunakan untuk media komunikasi apapun. 

7. Peserta terdaftar sebagai peserta lomba dalam MECCA 2019. 

 

 

B. KETENTUAN LOMBA VIDEO EDUKASI 

1. Karya berupa hasil kerja kolaborasi (tim yang terdiri dari 3 orang) yang memenuhi 

persyaratan sebagai peserta. 

2. Karya belum pernah diterbitkan di media manapun, dan tidak sedang/pernah diikutkan 

dalam kegiatan serupa. 

3. Teknis dan gaya visualisasi bebas, orisinil, asli 100% buatan sendiri dan tidak memakai 

elemen yang melanggar hak cipta dan etika pembuatan karya cipta (bukan tiruan atau 

jiplakan)



 

4. Ide karya harus asli, hasil pemikiran sendiri, bukan terjemahan atau saduran, belum 

pernah dipublikasikan di media manapun, dan tidak sedang/pernah diikutkan dalam 

kegiatan serupa. 

5. Karya dibuat dengan menggunakan aplikasi pembuatan video di komputer (Corel Video, 

VideoLAN Movie Creator, Windows Movie Maker atau kombinasi aplikasi lain). 

6. Setiap finalis wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MECCA dari tanggal 14 

November 2019 – 16 November 2019 di Malang. Biaya finalis selama berada di Malang 

akan disesuaikan dengan kebutuhan dengan konfirmasi lanjut dari panitia. 

7. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat. 

8. Panitia memiliki hak dan wewenang untuk mempublikasi karya video edukasi publik 

dengan tetap mencantum nama penulisnya. 

9. Apabila ada bukti pelanggaran pada poin di atas, panitia berhak memberikan sanksi 

dengan mendiskualifikasi peserta. 

 

C. FORMAT KARYA VIDEO 

1. Karya berupa film singkat dapat menampilkan adegan drama (orang) , animasi (kartun) , 

dan ide lain yang ditujukan untuk iklan layanan masyarakat atau edukasi kepada 

publik. 

2. Video disimpan dalam format MP4 dengan ukuran bingkai (Frame width x height) 

minimal 1280x768. 

3. Panjang durasi video 3-6 menit. 

4. Ukuran file maksimal 300 mb. 

5. Audio sampel rate minimal 44 kHz , bit rate minimal 224 kbps. 

6. Teknis dan gaya visualisasi bebas, orisinal,asli 100% buatan sendiri dan tidak memakai 

elemen yang melanggar hak cipta dan etika pembuatan karya cipta (bukan 

tiruan/jiplakan). 

7. Hak cipta seluruh karya menjadi milik panitia. 

8. Isi harus sesuai dengan tema dan tema khusus. 

9. Judul Video Publik (Aspek judul meliputi: Judul singkat dan jelas, Nama penulis lengkap 

ketua dan anggota, TIDAK DIPERBOLEHKAN mencantumkan asal Universitas)



10. Sasaran Video adalah masyarakat umum sehingga isi video harus mengandung makna 

yang jelas, menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami. 

11. Video dilarang mengandung unsur SARA, pornografi, atau gambaran/ tulisan yang 

melecehkan/ mengintimidasi suatu kaum/ bangsa/ agama tertentu. 

12. Memuat Logo MECCA 2019 pada pemutaran awal video, serta mencantumkan nama 

ketua dan anggota di akhir pemutaran video. 

 

D. ORISINALITAS 

Penulis menjamin bahwa karya yang dikirim merupakan karya sendiri (bukan jiplakan) dan 

belum pernah dipublikasikan. Orisinalitas karya ditunjukkan dengan mengisi dan 

mengirimkan lembar orisinalitas karya yang diberi tanda tangan dengan materai. Apabila 

terdapat bukti pelanggaran, peserta akan didiskualifikasi dan atau pembatalan 

penghargaan (apabila telah mencapai tahap final). 

 

E. HAK PUBLIKASI 

Hak cipta video adalah milik dari peserta, panitia MECCA 2019 memiliki hak dan 

wewenang untuk mempublikasikan setiap karya pemenang lomba dengan tetap 

mencantumkan identitas penulis. 

 

F. PENDAFTARAN 

1. Membayar biaya registrasi yang dikirimkan melalui:  

Bank : BNI 

No. Rek :  0732793359 

a.n. : YULIA CANDRA DEWI 

2. Selanjutnya peserta diharapkan untuk mengonfirmasi via WA ke 082264207237 atau line 

id: yuliacandra20 dengan format:  

“BUKTI PEMBAYARAN_VIDEO EDUKASI_ [NAMA KETUA TIM] _ 

[UNIVERSITAS]_[NAMA NASABAH PENGIRIM]”  

Contoh:  

“BUKTI PEMBAYARAN_VIDEO EDUKASI_DAFFA ATHALLAH_ 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG_DAFFA ATHALLAH”  

3. Konfirmasi dilakukan paling lama 2 x 24 jam setelah pengiriman pembayaran. 

4. Peserta mengunggah karya melalui google drive maing-masing dan selanjutnya link google 

drive dicantumkan dalam formulir pendaftaran dan di kirim melalui  email ke  

meccafkuinmaliki@gmail.com dengan subject email:  

“VIDEO EDUKASI_NAMA KETUA TIM_NAMA UNIVERSITAS_JUDUL 

KARYA”.  



5. Karya dikirim dalam bentuk file zip, terdiri dari karya (video yang melewati batas 

pengiriman file di email diwajibkan mengirimkan karya dalam bentuk link Google 

Drive) dan kelengkapan berkas (Curriculum Vitae, Lembar Orisinalitas Karya, Bukti 

pembayaran, dan KTM). 

6. Karya tidak diperbolehkan dikirim melalui pos dan/atau jasa pengiriman. 

7. Setelah melakukan pembayaran dan mengunggah karya, selanjutnya peserta mengisi 

formulir pendaftaran online yang ada di www.anshar.uin-malang.ac.id dengan 

melampirkan Link google drive karya, Curriculum Vitae, scan KTM, bukti pembayaran, 

dan lembar orisinalitas. 

8. Biaya administrasi registrasi sebesar:  

Gelombang 1: 03 September 2019 – 28 September 2019 Rp 160.000,00 

Gelombang 2: 29 September 2019 – 24 Oktober 2019 Rp 175.000,00  

9. Registrasi, penyerahan karya dan pembayaran dilakukan paling lambat pada  

28 September 2019 pukul 23.59 WIB untuk gelombang 1  

24 Oktober 2019 pukul 23.59 WIB untuk gelombang 2  

10. Panitia tidak akan menerima karya yang dikirim melewati tanggal dan waktu yang telah 

ditetapkan.  

11. Karya yang telah dikirim ke email tidak diperbolehkan untuk dimodifikasi atau ditarik 

kembali.  

12. Jika sudah mengirimkan karya, segera konfirmasi lewat WA ke 085736069151 atau lewat 

line dengan id: kemaljalaluddin dengan format:  

POSTER PUBLIK _NAMA KETUA, NAMA UNIVERSITAS_SUDAH 

KIRIM_JUDUL KARYA  

13. Sebuah email konfirmasi akan dikirim ke penulis pertama/ketua tim masing - masing tim 

dalam waktu 5 x 24 jam setelah semua persyaratan terpenuhi.  

14. Delegasi yang telah lolos babak penyisihan sebagai finalis akan diumumkan pada 1 

November 2019.  

15. Sebuah surat undangan akan dikirim ke email masing-masing peserta finalis dan akan 

diumumkan pada Official Instagram MECCA 2019 (meccafkuin).  

16. Seluruh peserta finalis diperlukan untuk membayar biaya akomodasi (jumlah dan 

ketentuan akan diumumkan kemudian pada Guideline Finalis MECCA 2019).  

17. Semua prasyarat yang diperlukan untuk pendaftaran finalis akan ditulis dalam Guideline 

Finalis MECCA 2019.  

18. JIKA PESERTA MELANGGAR PERATURAN GUIDELINE YANG TELAH 

DITETAPKAN DIATAS, MAKA PANITIA BERHAK MENDISKUALIFIKASI 

PESERTA DAN BIAYA REGISTRASI TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI.  



 

G. PROSES PERLOMBAAN 

Lomba Video Edukasi (MECCA) 2019 akan berlangsung dalam dua babak yaitu: 

Babak Penyisihan 

1. Karya akan dinilai dengan menggunakan kriteria (tersedia di bagian selanjutnya 

guideline) dengan metode menyamarkan semua identitas peserta dan nama universitas 

tim. 



2. Seluruh video edukasi peserta akan melalui tahap voting pada 25 Oktober 2019 – 31 

Oktober 2019, dengan ketentuan sebagai berikut. 

a) Perhitungan likes merupakan dari jumlah likes channel YouTube MECCA FK UIN 

2019 . 

b) Apabila terdapat indikasi kecurangan berupa tidak selarasnya jumlah views dengan 

jumlah likes video edukasi peserta pada channel YouTube MECCA , maka jumlah 

likes video edukasi peserta tersebut pada channel YouTube dianggap 0 (nol). 

3. Video edukasi yang mendapat akumulasi likes terbanyak akan secara langsung menjadi 

salah satu finalis. 

4. Akan diambil 10 karya untuk maju ke dalam babak final, yang terdiri dari 9 tim dengan 

nilai video edukasi tertinggi dan 1 tim dengan akumulasi likes terbanyak. 

5. Apabila tim dengan likes terbanyak merupakan tim dengan nilai yang tertinggi pula maka 

tim tersebut tetap akan dihitung sebagai finalis dari tim dengan likes terbanyak. 

6. 10 tim finalis akan diundang untuk mempresentasikan karya video edukasi nya pada 

babak final acara MECCA 2019. 

7. Peserta yang lolos ke babak final akan dikirimkan surat melalui email masing-masing 

peserta atau dapat dilihat Official Instagram MECCA  2019 (meccafkuin). 

8. Peserta yang lolos menjadi finalis dan belum mengonfirmasi kehadirannya sesuai dengan 

batas waktu yang ditentukan (tercantum pada guidline finalis) maka akan dinyatakan 

gugur dan akan digantikan oleh tim dengan nilai tertinggi selanjutnya atau likes tertinggi 

selanjutnya. 

Babak Final 

 

1. Finalis diharapkan mengikuti technical meeting (TM). 

 



2. Pelaksanaan TM akan diinformasikan kemudian. 

3. Perwakilan finalis yang tidak hadir TM dianggap menyepakati hasil TM. 

4. Pada babak final, peserta yang lolos sebagai finalis diharapkan mempresentasikan karya 

mereka di depan dewan juri. 

5. Peserta akan diberi waktu selama 10 menit untuk menayangkan karya video dan 

mempresentasikannya, kemudian dilanjutkan 5 menit untuk sesi tanya jawab dari juri. 

6. Aturan dan guideline untuk babak final akan diinformasikan setelah pengumuman finalis. 
 

 

H. PENGHARGAAN 

 

Pada ajang Lomba Video Edukasi akan dicari tiga pemenang (MECCA 2019) dengan nilai 

tertinggi yang merupakan akumulasi dari 40% nilai karya dan 60% nilai presentasi pada 

babak final. Pemenang Video Edukasi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk 

sebagai berikut : 

 Juara I : Uang Tunai Rp. 2.000.000; + Trophy + Sertifikat 

 Juara II : Uang Tunai Rp. 1.500.000; + Trophy + Sertifikat 

 Juara III : Uang Tunai Rp 1.300.000; + Trophy + Sertifikat 

 

I. TIMELINE KEGIATAN 

 

Pendaftaran dan Registrasi Gelombang I 3 September 2019 – 28 September 2019 

Pendaftaran dan Registrasi Gelombang I 29 September 2019 – 24 Oktober 2019 

Voting Poster Publik dan Video Edukasi 25 – 31 Oktober 2019 

Penjurian 25 – 31 Oktober 2019 

Pengumuman Finalis 1 November 2019 

Technical Meeting 14 November 2019 

Presentasi Finalis 15 November 2019 



J. INFORMASI UMUM  

Sekretariat 

Sekretariat panitia MECCA 2019 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  

Kampus 3 UIN Malang, Jl. Locari-Tlekung, Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota 

Batu, Jawa Timur  

Website : www.anshar.uin-malang.ac.id  

Instagram : meccafkuin 

Youtube Channel : MECCA FK UIN 2019 

Email : meccafkuinmaliki@gmail.com  

 

Contact Person Video Edukasi 

 Kemal : kemaljalaluddin (line) / 085736069151 (WA) 

 Marissa : marissakhoviva (line) / 081234761372 (WA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Format Penilaian Karya Video Edukasi MECCA 2019 

Judul : 

Nama Ketua Tim : 

 

No Kriteria Penilaian Bobot Skor (1-10) 
Nilai 

(Bobot x skor) 

A. Segi Teknis 

 

1. 

 Durasi video tidak melebihi waktu 

yang ditetapkan 

 Kesesuaian kapasitas, format, dan 
kualitas video 

 

5 

  

 

2. 
Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik 

dan benar pemilihan diksi yang tepat 

 

10 

  

B. Segi Isi 

1. Orisinalitas ide, kreativitas dan keunikan 20 
  

2. 
Kesesuaian isi dengan tema, topik yang 

dipilih dan isi poster 
10 

  

 

 

3. 

Kualitas video edukasi : 

a. Penyampaian pesan/komunikasi 

didalam viedo edukasi 

b. Video edukasi yang dibuat mudah 

dimengerti oleh penonton 

c. Video edukasi mampu menarik 

perhatian penonton 

 

 

20 

  

 

4. 
Kejelasan pesan yang disampaikan, 

ekspresif, informatif, dan komunikatif 

 

20 

  

 

5. 
Ketepatan penyampaian poster pada 

sasaran edukasi manfaat poster baik bagi 

masyarakat dan dunia kesehatan 

 

15 

  

TOTAL NILAI (MAKSIMAL 1000) 

Note : Form Penilaian Presentasi Poster Publik (MECCA 2019) akan dicantumkan pada 

guidline finalis. 

 

 


