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PANITIA
PERINGATAN IIARI KARTINI TAHT'N 2OII

TIM PENGGERAK PKK DESA WEDOMARTANI

Nomor
Lampiran
Perihal

: 03lPan/?KK/Wl20ll
: KAK
: PERMOHONAN YURI

Hari

Tanggal

Pukul

Tempat

Acara

' Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Minggu

17 Apnl20ll
08.30 WIB - selesai

Pendopo Balai Desa Wedomartani

Lomba masak Kudapan berbahan dasar Tempe

Wedomartani, 11 April 201I

X"it,'pr .&i*T* A
Di ...

Wedomartani

Dengan hormat,

Dengan ini kami bermaksud memohon bantuan sebagai Yuri dalam lomba masak kudapan berbahan

dasar Tempe pada kegiatan Peringatan Hari Kartini 21 April 2011, yang kami selenggarakan pada :

r{rp- '!9i120:i1$ 198601 1 002

Ketua

4*-\ilfitiV* x

WEDOMARTANI
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KERANGKA ACUAN KEGIATA}{
(KAK)

PERINGATAN HARI KARTIM TAHUN 2011

TP PKK DESA WEDOMARTANI

NO JEMS KEGIATAN PESERTA KETERANGAN

1 ', 3 4

-l r

Ir

\

I
\\

ll

,omba masak

iudapan berbahan

lasar Tempe antar

iub Unit PKK se

)esa Wedomartani.

Vakil dari 44 Sub

initPKK
Medomartani

tisiapkan oleh setiaP

tP PKK Sub Unit
)adukutran.

atatertrb dan tomoa:

Peserta: 
I

I

a. Setiap Sub Unit Pkk wajib 
I

mengirimkan 2 (dua) orang 
I

untuk 2 (dua) kategori lomba 
I

masak KudaPan berbahan dasar 
I

Tempe kategori basah d* 
Ikering. I

I

b. Setiap I (satu) orang wajib 
I

menyajikan I (satu) jenis 
I

masakatt dari bahan baku TemPe 
I

untuk kategori basah atau 
Ikering. i

c. Bagi dusun atau Sub Unit PKK
yang tidak mengirimkakn
pese(a lomba mendaPat beban

partisipasi administrasi
Rp.50.000,- dan diserahkan

kepada bendahara TP PKK Desa

Wedomartani /Ibu Yuni Pada
waktu pelaksanaan lomba.

2. Ketentuan masakan

a. Bahan baku TemPe.

b. Nilai nominal setiap jenis

masakan untuk kategori basah

atau kering RP 30.000,- (Tiga
puluh ribu rupiah) dan disajikan
untuk 5 porsi.

c. Masakan adalah kreasi
berbentuk kudapan dan bukan
berbentuk lauk mauPun saYur.

d. Komposisi bahan dasar dan

bahzm tambahan. 50%o : 50o/o.

e. Menyertakan kalkulasi harga &
resep (kalkulasi harga dan reseP

menjadi hak panitia).
f. Penilaian rneliputi : kreatifitas,

cita rasq hiegenitas dengan
pertimbangan nilai gizi dan
kebersihan, kalkulasi harga dan
perbandingan bahan baku dan
bahan tambahan, packing
kemasan dan displav atau tata



cara penyaJlan.

Gamis atau hiasan dari bahan

yang aman untuk dikonsumsi, '

bukan plastik dan tanaman hias.

Waktu penilaian dimulai pukul
08.30 wIB 10.30 wIB,
dilaksanakan oleh dewan yuri.

Peserta dapat mempersiaPkan
penyajian hasil masakan Yang
dimulai dari jam 07.30 WIB -
08.1,5 WIB dan dilalokan oleh
satu orang / tidak boleh dibantu.

Tempat : Pendopo Bali Desa
Wedomartani.

Taplak dari peserta, Panitiaan
hanya menyediakan meja
dengan ketentuan satu meja
untuk satu peserta lomba.

Penyajian setiap jenis kategori
basah maupun kering disajikan
untuk 5 porsi dan disajikan
dalam bentuk pecking atau

kemasan yang juga meruPakan
dalam kriteria penilaian.

Untuk pemenang I ( satu )
semua kategori berhak
mengikuti lomba sejenis tingkat
kecamatan Ngemplak yang akan
dilaksanakan pada hari itu juga
jam 11.00 - 13.00 WIB Yang
bertempat di PendoPo

Kecamatan Ngemplak.

9. Pada waktu pengumuman
pemenang lomba masak
kudapan berbahan dasar Tempe
oleh dewan yuri, peserta wajib
mendampingi hasil masakannya
dengan tetap menggunakan
nomor dada/peserta sesuai

dengan nomor meja disPlaY

hasil masakan.

Wedomartani, 11 April 2011

Panitia Peringatan Hari Kartini 2011

TP PKK DESA WEDOMARTANI

KETUA



PANITIA
PERINGATAN HARI KARTINI TAHUN 2OII

TIM PENGGERAK PKK DESA WEDOMARTANI

Al*d , Pfuh, kdoru'tunlry*phrq srgman, yogyakarta. t (0274) g70343

Surat Keteransan
No.04.2/Sk/pKtrilM2ltt

'Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua panitia peringatan Hari
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saudari tersebut dibawah :

Kartini Tahun 2An,

Nama

NIP

Jabatan

Unit Kerja

Rizqie Auliana, M.Kes

19670805 199303 2001

Dosen

PTBB, Fakultas Teknik, Universitas Negeri yogyakarta

Minggu

l7 April 201I

08.30 WIB - selesai

Pendopo Balai Desa Wedomartani

Lomba Masak Kudapan berbahan dasar Tempe

Benar - benar telah kami mohon bantuannya untuk menjadi yuri Lomba Masak Kudapan BahanDasar Tempe, tingkat Kalurahan wedomartani yang kami selenggarakan :

Pada Hari

Tanggal

Pukul

Tempat

Acara

Demikian surat Keterangan ini kami buat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

ffrdomartani, l8 April20l I
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