Persyaratan Peserta
1. Peserta lomba adalah siswa/i kelas X, XI, dan XII SMA/MA/SMK
atau sederajat se-Sumbagsel.
2. Peserta berkelompok, satu tim terdiri dari dua sampai tiga
orang, dan setiap sekolah dapat mengirim maksimal tiga tim.
3. Peserta/perwakilan wajib hadir pada saat Technical Meeting,
yaitu pada hari Sabtu, 29 Juli 2017 (apabila tidak hadir, harus
menyetujui hasil kesepakatan Technical Meeting).
4. Tema Karya Tulis Ilmiah adalah “Peran Bidang Biologi sebagai
Ilmu Terapan dalam Menyelesaikan Permasalahan yang
Dihadapi Masyarakat Saat Ini”
Dengan sub-tema sebagai berikut:

1. Sumber Daya Alam (SDA)
2. Lingkungan
3. Kesehatan
4. Biologi Ekonomi

Kriteria Perlombaan
1. Tulisan berisi gagasan yang kreatif yang memanfaatkan
bidang biologi sebagai ilmu terapan untuk memberi solusi
suatu permasalahan yang berkembang di masyarakat
yang merupakan hasil pemikiran yang terbuka.
2. Tulisan tidak bersifat emosional atau tidak menonjolkan
permasalahan subjektif.
3. Tulisan tidak menyinggung SARA dan unsur-unsur yang
melanggar norma susila.
4. Tulisan didukung oleh data atau informasi terpercaya.
5. Karya tulis yang ditampilkan harus bersifat asli/bukan
hasil plagiatisme (bukan karya jiplakan) dan belum pernah
diikut sertakan di perlombaan lain.
6. Format penulisan karya ilmiah disesuaikan dengan format
penulisan yang telah ditentukan oleh panitia.

7. Tiap langkah penulisan dirancang secara sistematis dan runtut.
8. Isi tulisan berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan atau
telaah pustaka.
9. Sumber acuan harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
10. Melampirkan surat pernyataan keaslian karya yang
dilombakan.
11. Berkas yang dikumpulkan berupa makalah sebanyak 4
rangkap (termasuk karya asli) dengan sampul warna ungu
dan CD sebanyak 1 keping, berisi makalah dan slide
presentasi pada saat mendaftar untuk dilakukan proses seleksi
oleh juri.
12. Slide dan makalah diketik menggunakan program Microsoft
Office 2007.
13. Dari semua karya tulis ilmiah yang terdaftar akan diambil 10
makalah untuk masuk tahap presentasi berdasarkan penilaian
makalah dan juga kesesuaian kriteria perlombaan.

14. Pengumuman peserta yang lulus seleksi dapat
dilihat di web Himasakta dengan alamat
http://himasakta.fkip.unila.ac.id/ dan peserta akan
dihubungi oleh panitia pada tanggal 28 Juli 2017.
15. Sepuluh karya terbaik hasil seleksi diwajibkan
mempresentasikan karyanya pada tanggal 1 Agustus
2017
16. Alokasi waktu untuk setiap peserta presentasi
maksimal 10 menit dan tanya jawab maksimal 15
menit.
17. Keputusan dewan juri dalam penyeleksian,
penilaian dan penentuan pemenang tidak dapat
diganggu gugat.

KRITERIA PENILAIAN
•

•
•
•
•

Penilaian karya tulis terdiri dari :
Kesesuaian format karya tulis dengan
pedoman yang diberikan (15%).
Penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan
EYD (10%).
Korelasi antar judul, isi, latar belakang, tujuan
dan kesimpulan (25%).
Muatan isi (25%).
Kekuatan isi (25%)
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•
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•

•

Penilaian Presentasi terdiri dari :
Bahasa lisan yang baku (15%).
Kelancaran dalam presentasi (15%).
Kemampuan dalam menggunakan media
(10%).
Penguasaan dalam menyampaikan karya tulis
(30%).
Kemampuan peserta dalam menjawab
pertanyaan juri (30%)

