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A. SYARAT LOMBA. 

1. Peserta diiukuti seluruh Instalasi/ Unit/ Bagian/ Bidang/ KSM yang ada di                

RSUP Dr. Sardjito. 

2. Video promosi kesehatan merupakan cerita pendek bertema tentang perilaku 

hidup sehat. 

3. Durasi video 3 – 5 menit. 

4. Menggunakan kamera jenis apapun dengan minimum resolusi 800 x 600 px. 

5. Video  yang diikutkan lomba merupakan karya baru, original, bukan hasil jiplakan 

dan/ atau mengambil sebagian hak cipta orang lain. 

6. Karya belum pernah dipublikasikan atau dikirimkan ke lomba video lainnya. 

7. Apabila dikemudian hari terdapat gugatan hak cipta, pihak panitia tidak 

bertanggung jawab terhadap hal tersebut, panitia akan berasumsi bahwa seluruh 

film yang diikutsertakan merupakan karya orisinil peserta. 

8. Bahasa yang dapat digunakan di dalam keseluruhan video  adalah bahasa 

Indonesia, bahasa asing, maupun bahasa daerah. Jika menggunakan bahasa 

asing atau daerah diwajibkan untuk menyertakan subtitle (terjemahan) dalam 

bahasa Indonesia. 

9. Setiap Instalasi/ Bagian/ Bidang/ Unit/ KSM boleh mengikutsertakan lebih dari 1 

(satu) karya dan 1 tema buah video. 

10. Video  tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; Kesusilaan, moral, 

perdukunan/mistik dan SARA (Suku, Agama, dan RAS) tertentu, kekerasan, 

promosi produk komersial, serta tidak mengandung unsur pornografi. 

11. Peserta harus mengisi formulir pendaftaran lengkap yang berisi semua keterangan 

mengenai data diri, judul dan sinopsis film yang diajukan. 

12. Materi video yang diikutkan lomba dikirim dalam DVD dengan format MOV, AVI, 

MPEG atau MP4. 

13. Peserta harus mempunyai master video dengan kualitas baik (HD/ Full HD) untuk 

penayangan penjurian. Format hasil karya berupa MOV, AVI, MPEG atau MP4. 

14. Materi video dapat diterima paling lambat pada tanggal 25 Agustus 2015. 

15. Video yang dikirimkan berhak disiarkan atau ditayangkan oleh panitia untuk 

keperluan media edukasi kesehatan di lingkungan rumah sakit maupu di luar 

lingkungan RSUP Dr. Sardjito. 

16. Penyelenggara lomba; UPKRS, Tim PPI, INSTI dan Bagian Hukmas, Contact 

person : 0811268565, 085328113273 

 



D. PILIHAN TEMA VIDEO 
1. Mencuci tangan dengan air dan sabun. 

2. Etika batuk. 

3. Makan buah dan sayur setiap hari. 

4. Tidak merokok. 

5. Mengkonsumsi jajanan di kantin rumah sakit. 

6. Pengelolaan sampah (Sampah Medis, non medis, limbah benda tajam, infeksius, 

dsb). 

7. Olah raga yang teratur dan terukur. 

8. Menjauhi narkoba dan minuman alkohol. 

9. Makanan sehat untuk keluarga dengan gizi seimbang. 

10. Perilaku hidup sehat dengan melakukan aktifitas fisik. 

11. Hidup bersih lingkungan bersih penting untuk kesehatan. 

12. Hidup tanpa alkohol, rokok dan napza itu keren. 

13. Gunakan obat sesuai resep dokter, sembarang minum obat bisa berdampak pada 

kesehatan. 

14. Menjaga kesehatan reproduksi sejak dini. 

15. Imunisasi penting untuk mencegah penyakit. 

 

B. KRITERIA PENILAIAN 

1. Originalitas atau bukan merupakan karya plagiasi. 

2. Tidak menyinggung, memicu pertentangan dan atau permusuhan antar Suku, 

Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), tidak melanggar hukum, atau 

menyebarkan ideologi atau ajaran tertentu yang dilarang oleh hukum yang berlaku 

di wilayah Republik Indonesia. 

3. Kesesuaian tema. 

4. Nilai pesan yang disampaikan (eskplisit/ implisit). 

5. Keputusan dewan juri dan panitia dalam melakukan seleksi dan membuat 

kebijaksanaan adalah absolut dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

D. PENGUMUMAN DAN HADIAH PEMENANG 

1. Pemenang akan diumumkan pada 1 September 2015. 

2. Video terbaik akan dipilih 1 orang Pemenang Utama. 

3. Disediakan hadiah bagi pemenang utama dan 2 nominator terbaik. 

4. Pemenang utama dan nominator akan diikutsertakan dalam kompetisi film pendek 

Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke - 51 di Kementerian Kesehatan RI Jakarta. 

 

 

 


