Himpunan Mahasiswa Prodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Malang

Petunjuk Teknis dan Petunjuk
Pelaksanaan
Putra Putri Gizi Jawa Timur 2k17

PERSYARATAN UMUM
1. Peserta merupakan mahasiswa aktif D3,D4, dan S1 gizi.
2. Peserta memahami tentang gizi.
3. Peserta yang pernah mengikuti PAPI GIZI sebelumnya, bisa mengikuti kembali tahun
ini. Kecuali pemenang tahun sebelumnya.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Memiliki tinggi badan minimal 155 (perempuan)
6. Memiliki tinggi badan minimal 160 (laki-laki)
7. Memiliki berat bedan ideal
8. Berpenampilan menarik

PENDAFTARAN
1. Peserta mendowload formulir pendaftaran dan pentujuk teknis pada laman
prodid3gizi.poltekkes-malang.ac.id
2. Peserta membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 200.000,- melalui transfer via
rekening BRI : 3151-01-041894-53-9, a.n Ainul Zulfa Mukarromah.
3. Peserta mengisi formulir tersebut dan dikirim berupa softfile PDF tanpa foto dan
tanda tangan.
4. Peserta mencetak formulir tersebut dan diisi foto beserta tanda tangan. Dibawa saat
registrasi peserta.
5. Formulir dikirim melalui email hmpd3gizimlg@gmail.com dengan subjek formulir
dan disertai bukti pembayaran pendaftaran.
6. Batas pengumpulan formulir 21 Oktober 2017

REGISTRASI
1. Peserta membawa fotocopy KTP dan KTM masing-masing 1 lembar
2. Peserta membawa pas foto 3x4 sebanyak 1 lembar
3. Peserta membawa foto berwarna terbaru:
a. Close up ukuran 4R (1 lembar)
b. Full body ukuran 4R (1 lembar)
4. Peserta membawa formulir yang sudah dicetak.
5. Peserta melampirkan fotocopy sertifikat prestasi (jika ada)
6. Peserta mengirimkan video berserta softfile foto full body melalui email
hmpd3gizimlg@gmail.com dengan subjek video dan foto, dikirim sebelum 24
Oktober 2017
7. Semua berkas dibawa saat registrasi dan dimasukkan kedalam map kertas biru
(putra) dan merah (putri)

PELAKSANAAN SELEKSI
1. Peserta datang pada tanggal 28 Oktober 2017 pukul 07.00 dan melakukan registrasi
terlebih dahulu.
2. Peserta memasuki ruangan yang telah disediakan oleh panitia.
3. Peserta melakukan briefing terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan tes tulis.
4. Peserta diharapkan membawa alat tulis
5. Peserta akan dipanggil secara satu persatu untuk melakukan tes bakat dan
wawancara.
6. Pengumuman seleksi akan diumumkan pada 30 Oktober 2017 pada akun instagram
@hmpd3gizimlg

PELAKSANAAN GLADI BERSIH
1. Peserta lolos seleksi diharapkan melaksanakan gladi bersih pada tanggal 2 November
2017 pukul 15.00
2. Peserta memakai pakaian bebas rapi saat gladi bersih.
3. Peserta akan dibimbing dengan mentor masing saat gladi bersih.
PELAKSANAAN MALAM PUNCAK
1. Peserta datang pukul 16.30 dan melakukan registrasi.
2. Peserta sudah siap dengan pakaian dan makeup.
3. Peserta melakukan kegiatan sesuai dengan gladi bersih sebelumnya

