
Lampiran 1

Ketentuan seleksi duta mahasiswa Stikes ‘Aisyiyah

1. Peserta adalah mahasiswa/mahasiswi yang tercatat maksimal semester IV dari STIkes ‘Aisyiyah 

Yogyakarta.

2. Memiliki tinggi badan minimal untuk pria 165 cm dan 155 cm untuk wanita.

3. Sehat jasmani dan rohani, berusia maksimal 22 tahun pada tanggal 30 Desember 2012.

4. Peserta adalah umum yaitu mahasiswa semester I-IV  dari prodi PSIK,Fisioterapi,D3 

Kebidanan, dan D4 Bidan Pendidik serta perwakilan dari organisasi 

(IMM,BEM,HIMIKA,HIMAFI,HIMABIDA).

5. Setiap kelas dan organisasi mengirimkan 1 orang dan  maksimal 2 orang perwakilan, khusus 

untuk prodi PSIK dan Fisioterapi setiap kelasnya harus ada peserta prianya. Jika hanya 

dikirimkan satu perwakilan maka harus pria. 

6. Peserta tidak sedang bertugas menjadi Duta untuk program lain.

7. Peserta bersedia mengikuti pelatihan ataupun arahan yang nanti akan diberikan oleh anggota 

PIK-M Mahkota Puri seandainya lolos dari seleksi dan akan dikirimkan pada tingkat provinsi.

8. Menguasai materi yang akan di ujikan, meliputi:

a. Pengetahuan dan pemahaman tentang Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, 

khususnya Program GenRe dan Mekanisme Pengelolaan PIK

b. Pengetahuan dan pemahaman tentang PPKN(Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) 

yaitu UUD 1945,Pancasila,Nilai-nilai Budaya Nusantara dan lokal / daerah yang 

bersangkutan serta lagu kebangsaan Indonesia dan lagu-lagu perjuangan.

c. Pengetahuan umum yang aktual (Nasional dan Internasional).

d. Bisa berbahasa Inggris secara aktif.

9. Materi GenRe untuk dipresentasikan (pilih salah satu)

•Program PKBR dalam rangka mewujudkan GenRe.



• 8 fungsi keluarga.

• Pendewasaan Usia Perkawinan.

• TRIAD KRR (Seksualitas,HIV & AIDS, NAPZA)

• Keterampilan Hidup (Life Skills)

• Pengelolaan PIK Remaja/mahasiswa

• Bina Keluarga Remaja

Materi presentasi bisa dibuat Power Point ataupun langsung dijelaskan.

10. Mahasiswa dapat menampilkan suatu karya seni (menari,menyanyi) tarian daerah dan lagu 

daerah (lebih diutamakan kesenian dari daerah Jawa). 

11. Melihat pengumuman di website Stikes ‘Aisyiyah Yogyakarta dan Blog PIK-M Mahkota Puri 

(www.mahkotapuri.blogspot.com) dan mendownload materi di Website.

12. Bagi mahasiswa yang ingin menjadi perwakilan kelas dan organisasi harap menghubungi ketua 

masing-masing dan ketua  mengonfirmasi CP untuk pendaftarannya, konfirmasi terakhir Selasa, 

05 Maret 2013 .

CP : Sasmiati (085729187455)

: Siti Fatimah (085743456486) 

13. Kami menunggu partisipasi teman-teman semua,semoga bisa menjadikan event ini sebagai 

media pengembangan aspirasi dan potensi anda semua.Salam GenRe




