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1.1 Teknis Perlombaan 

Kompetisi Penelitian (KOENTIL) IKAHIMKI Bapewil 4 tingkat mahasiswa kimia Se-Jawa 

Timur, Bali, dan NTB Terbuka oleh Himpunan Mahasiswa Kimia (HIMASKA) “Helium” UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang pada Sabtu, 19 Oktober 2013 terdiri dari 2 babak yaitu; 

1. Babak Semifinal 

a. Peserta babak semi final adalah peserta yang dinyatakan lolos pada seleksi naskah 

penelitian. 

b. Peserta yang lolos diharuskan hadir pada tanggal 19 oktober 2013 untuk melakukan 

presentasi hasil karya penelitian. 

c. Peserta yang dinyatakan lolos namun tidak hadir saat babak semi final akan 

didiskualifikasi dan kehilangan hak untuk mengikuti tahap seleksi selanjutnya. 

d. Peserta yang hadir diharuskan melakukan regristrasi pada pukul 07.00 WIB – 07.30 

WIB. 

e. Panitia menyediakan penginapan yang untuk masing – masing peserta Rp. 70.000,- 

beserta makan. 

f. Pada saat regristrasi peserta diharuskan : 

o Mengisi absensi peserta. 

o Menyerahkan satu buah bahan tayangan presentasi dalam format power point. 

o Menyerahkan poster karya penelitian berukuran kertas A2. 

o Mengambil nomor ruangan secara acak untuk tempat seleksi kelompok yang 

bersangkutan dan nomor urut presentasi. 

g. Teknis pelaksanaan presentasi mengacu pada beberapa peraturan berikut: 

o Proses seleksi semifinal akan dilaksanakan di tiga ruangan yang berbeda. 

o Setiap ruangan berisi tiga kelompok dan akan diambil satu kelompok terbaik 

untuk lolos ke babak final. 

o Penempatan ruangan masing – masing kelompok akan ditentukan dengan 

mengambil nomor ruangan secara acak. 

o Masing – masing ruangan diseleksi oleh satu juri. 

o Presentasi karya penelitian dan poster penelitian yang disajikan dalam waktu 15 

menit. 

o Tanya jawab dilakukan selama maksimal 5 menit. 

o Peserta diberikan waktu 2 menit untuk melakukan persiapan presentasi sebelum 

presentasi dimulai. 

o Pertanyaan hanya dilakukan oleh dewan juri. 

o Selama presentasi semua peserta diwajibkan untuk berada dalam ruangan 
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presentasi sesuai dengan nomor ruangan yang telah diambil. 

h. Peserta yang lolos babak semifinal akan diumumkan langsung di setiap ruangan setelah 

seluruh kelompok selesai melakukan presentasi. 

i. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. 

j. Seluruh peserta semifinal diharapkan tidak meniggalkan lokasi  sampai acara selesai. 

 

2. Babak Final 

a. Peserta babak final adalah peserta yang dinyatakan lolos pada babak semifinal. 

b. Peserta babak final diharuskan segera melakukan regristrasi ulang setelah dinyatakan 

lolos. 

c. Regristrasi ulang dilakukan di meja kesekretariatan dan mengambil nomor urut 

presentasi 

d. Peserta diharapkan melakukan persiapan untuk presentasi pada babak final. 

e. Teknis pelaksanaan presentasi mengacu pada beberapa peraturan berikut: 

o Proses seleksi final akan dilaksanakan di Auditorium Utara Fakultas Sains dan 

Teknologi Lantai 4. 

o Presentasi karya penelitian dan poster penelitian yang disajikan dalam waktu 20 

menit. 

o Tanya jawab dilakukan selama maksimal 10 menit. 

o Peserta diberikan waktu 2 menit untuk melakukan persiapan presentasi sebelum 

presentasi dimulai. 

o Pertanyaan hanya dilakukan oleh dewan juri. 

o Selama presentasi semua peserta diwajibkan untuk berada dalam ruangan 

presentasi. 

f. Pemenang juara I, II, dan III akan diumumkan pada saat penutupan acara sekaligus 

penyerahan hadiah. 

 

3. Ketentuan Poster Penelitian dan Power Point Presentasi 

I. Poster Penelitian 

a. Poster dicetak dengan ukuran kertas A2 

b. Poin – poin yang harus dicantumkan dalam poster penelitian yakni meliputi: 

o Ringkasan dari abstrak (diambil bagian inti) 

o Pengenalan latar belakang 

o Tinjauan pustaka yang paling mendukung 

o Metodologi penelitian yang berupa diagram alir 
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o Pembahasan dari hasil penelitian 

o Kesimpulan 

II. Power Point Presentasi 

a. Setiap peserta membuat power point presentasi yang mencakup poin – poin 

penting per bab. 

b. Poin – poin yang harus dicantumkan dalam poster penelitian yakni meliputi: 

o Ringkasan dari abstrak 

o Pengenalan latar belakang 

o Tinjauan pustaka yang mendukung 

o Metodologi penelitian yang berupa diagram alir 

o Pembahasan dari hasil penelitian 

o Kesimpulan 

 


