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I. KETENTUAN PENDAFTARAN 

 

1. Setiap SMA dapat mengirimkan lebih dari 1 (satu) tim yang masing-masing terdiri 

dari 3 (tiga) orang siswa, dengan maksimal 3 tim dari tiap sekolah. Biaya pendaftaran 

Rp 200.000,00 per tim yang dapat  ditransfer ke rekening BCA 038-4412-668 atas 

nama Intan Permata Sari. 

2. Peserta dapat mendaftar dengan cara:  

a. Mengisi formulir online dengan membuka link :  

http://ascatmajaya.form2go.com/formulirpendaftaran.html  

b. Meng-upload foto masing-masing peserta dan bukti pembayaran pada link yang 

sama. 

3. Panitia akan mengirimkan email pemberitahuan diterimanya formulir pendaftaran 

serta bukti pembayaran, maksimal 3 hari setelah pengiriman email.  

4. Jika dalam waktu lebih dari 3 hari peserta belum mendapat balasan, harap segera 

menghubungi Contact Person dari panitia ASC 2013. 

5. Jika terdapat pertanyaan, dapat menghubungi Contact Person atau melalui email ke 

alamat asc.atmajaya@gmail.com. 

6. Pendaftaran peserta dapat dilakukan mulai tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan 

26 September 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ascatmajaya.form2go.com/formulirpendaftaran.html
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II. KETENTUAN PERLOMBAAN 

 

A. Ketentuan Perlombaan Umum 

1. Peserta adalah siswa/i tingkat SMA/Sederajat yang secara resmi masih 

terdaftar di institusi yang bersangkutan. 

2. Setiap institusi maksimal mengirimkan 3 tim untuk perlombaan. 

3. Setiap tim wajib mengirimkan seorang perwakilan untuk mengikuti 

technical meeting pada hari Jumat, 18 Oktober 2013. 

4. Peserta yang sudah mendaftar wajib mengikuti kegiatan campus tour pada 

hari Sabtu, 19 Oktober 2013. 

5. Panitia tidak menyediakan akomodasi dan transportasi selama acara 

berlangsung, tetapi panitia menyediakan informasi seputar 

penginapan/hotel di sekitar lokasi kegiatan. 

6. Tidak diperkenankan memakai sandal, membawa minum-minuman keras 

ataupun merokok di area kampus Fakultas Kedokteran Unika Atma Jaya. 

 

B. Ketentuan Perlombaan Khusus 

1. Setiap tim terdiri dari 3 orang siswa/i. 

2. Lomba akan diadakan dalam 3 babak, yaitu  babak penyisihan, babak 

semifinal dan final. 

3. Peserta diwajibkan datang tepat sesuai waktu yang ditentukan. 

4. Peserta yang melanggar ketentuan akan didiskualifikasi dari perlombaan. 

 

C. Ketentuan Babak Penyisihan  

1. Satu tim terdiri atas 3 orang peserta yang akan mengerjakan soal pilihan 

ganda bersama-sama pada waktu yang bersamaan. 

2. Peserta diwajibkan datang pada waktu yang sudah ditentukan panitia. 

3. Jika peserta datang terlambat dari waktu yang ditentukan, peserta akan 

tetap diperkenankan untuk mengikuti lomba, namun tanpa diberikan 

tambahan waktu. 

4. Peserta wajib membawa alat tulisnya masing-masing (pensil 2B, pen dan 

penghapus). 
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5. Berkas soal dan lembar jawaban akan diberikan 10 menit sebelum lomba 

dimulai namun peserta dilarang untuk memulai mengerjakan soal. 

6. Pengerjaan soal akan dimulai secara serentak pada waktu yang ditentukan 

oleh panitia. 

7. Peserta dilarang keras melihat catatan, memakai kalkulator, bertanya 

kepada tim lain ketika mengerjakan soal. Segala bentuk kecurangan tidak 

akan ditolerir sehingga peserta akan didiskualifikasi. 

8. Guru pendamping tidak diperkenankan membantu peserta dalam 

mengerjakan soal. 

9. Peserta tidak boleh mengaktifkan dan menggunakan telepon selular, pager, 

maupun alat elektronik lainnya selama babak penyisihan berlangsung. 

10. Peserta tidak boleh membuat keributan selama mengerjakan soal. 

11. Peserta akan diawasi oleh pengawas ruangan yang berhak menegur peserta 

dengan alasan yang jelas. Jika sudah 3 kali ditegur oleh pengawas, maka 

peserta dinyatakan sudah selesai mengerjakan soal sehingga Lembar Soal 

dan LJK akan diambil oleh pengawas. 

12. Peraturan dan keputusan Juri tidak dapat diganggu gugat. 

 

D.  Sistem Penilaian Babak Penyisihan 

1. Setiap peserta akan mengerjakan 100 soal pilihan ganda dalam waktu 100 

menit. 

2. Soal akan diberikan dalam bahasa Indonesia. 

3. Materi soal berdasarkan pada berbagai disiplin ilmu dalam bidang ilmu 

pengetahuan alam. 

4. Setiap jawaban yang Benar akan diberi nilai +1 dan setiap soal yang Salah 

dan Tidak diisi akan diberikan nilai 0. 

5. 20 tim atau 75% dari jumlah total peserta (jika peserta yang mendaftar 

kurang dari 20 tim) dengan nilai tertinggi akan dinyatakan lolos ke babak 

Semifinal. 

6. Semua keputusan Juri tidak dapat diganggu gugat. 
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E. Ketentuan Babak Semifinal  

1. Satu tim terdiri atas 3 orang peserta yang akan mengerjakan soal secara 

bersama-sama pada waktu yang bersamaan. 

2. Peserta diwajibkan datang pada waktu yang sudah ditentukan panitia. 

3. Jika peserta datang terlambat dari waktu yang ditentukan, peserta akan 

tetap diperkenankan untuk mengikuti lomba, namun tanpa diberikan 

tambahan waktu. 

4. Peserta wajib membawa alat tulisnya masing-masing (Pensil 2B, pen dan 

penghapus) 

5. Setiap tim akan dibawa ke pos yang berbeda–beda di kawasan kampus 

Fakultas Kedokteran Unika Atma Jaya. 

6. Pada setiap pos, para peserta akan mendapatkan soal – soal yang berbeda 

mengenai pengetahuan dasar di bidang medis maupun keterampilan dasar 

dalam praktikum (melihat preparat dengan mikroskop,dll). 

7. Setelah waktu yang ditentukan berakhir (akan ada tanda dari panitia) maka 

peserta selesai / tidak selesai harus meninggalkan pos tersebut menuju pos 

berikutnya.  

 

F. Sistem Penilaian Babak Semifinal 

1. Jika peserta dapat menjawab soal dengan tepat maka akan diberikan nilai 

10 dan jawaban yang salah akan diberikan nilai 0. 

2. Setiap pos akan diberikan 5 soal mengenai dasar-dasar ilmu pengetahuan 

alam. 

3. Soal diberikan dalam bahasa Indonesia. 

4. Setelah setiap tim melewati semua pos yang disediakan, nilai yang 

dikumpulkan dari setiap pos akan diakumulasi. 

5. 5 tim atau 75% (jika tim yang terdaftar kurang dari 5) dengan nilai tertinggi 

akan melaju ke tahap final 

6. Semua keputusan Juri tidak dapat diganggu gugat. 
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G. Ketentuan Babak Final 

1. Satu tim terdiri atas 3 orang peserta yang akan bekerja sama dalam waktu 

yang bersamaan. Pergantian peserta diperkenankan hanya untuk 1 orang 

saja di dalam tim. 

2. Peserta diwajibkan datang tepat waktu sesuai waktu yang ditentukan 

panitia. 

3. Diberikan toleransi keterlambatan selama 10 menit, terhitung dari waktu 

yang ditentukan. Jika lewat dari 10 menit dan peserta belum datang, maka 

peserta akan dinyatakan gugur. 

4. Guru pendamping dan penonton tidak diperkenankan untuk menjawab soal 

baik dengan atau tidak dengan niat untuk membantu peserta. 

5. Peserta dilarang keras membawa maupun melihat catatan dalam bentuk 

apapun dan bertanya kepada tim lain ketika menjawab soal. Segala bentuk 

kecurangan tidak akan ditolerir oleh pihak panitia. 

6. Peserta tidak boleh mengaktifkan dan menggunakan handphone maupun 

alat elektronik lain dalam bentuk apapun selama lomba. 

7. Peserta tidak diperkenankan untuk membuat keributan setelah menjawab 

soal dan atau mengganggu tim lain saat menjawab soal. 

8. Peserta yang melanggar butir-butir peraturan diatas akan dinyatakan 

gugur. 

H. Teknis Acara dan Sistem Penilaian Babak Final 

1. Peserta babak final adalah peserta yang telah ditentukan panitia berhasil 

menuju ke final. 

2. Soal yang diberikan akan menggunakan Bahasa Indonesia. 

3. Soal akan dibacakan oleh juri. 

4. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 
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   a. Babak soal wajib 

 Terdiri atas 5 soal yang dikumpulkan di dalam 1 amplop yang akan 

diambil oleh perwakilan peserta. 

  Setiap jawaban yang Benar akan diberikan nilai 100 dan jika salah atau 

tidak dijawab akan bernilai 0. 

 Soal yang tidak bisa dijawab atau salah tidak dapat dilemparkan/diajukan 

pada tim lainnya. 

b. Babak Rebutan 

 Terdiri atas 20 soal yang sudah ditentukan oleh panitia. 

 Peserta dapat menekan bel secepat mungkin, bahkan sebelum soal selesai 

dibacakan, namun begitu ada peserta yang memencet bel, pembaca soal 

akan berhenti membacakan soal. 

 Jika jawaban yang diberikan salah, maka soal akan dilanjutkan kembali. 

 Soal dapat dijawab oleh maksimal 2 tim (1 kali pelemparan), setelah itu, 

soal dianggap gugur. 

 Waktu yang diberikan untuk menjawab soal adalah 10 detik/hitungan dari 

pembaca soal dimulai saat memencet bel atau soal selesai dibacakan. 

 Setiap jawaban yang Benar akan diberikan nilai 100, sedangkan jika 

Salah diberikan nilai -50. 
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III.  TANGGAL PENTING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANGGAL KEGIATAN 

26 Agustus 2013 – 26 September 2013 Pendaftaran Peserta ASC 2013 

18 Oktober 2013 Technichal Meeting ASC 2013 

19 Oktober 2013 Babak Penyisihan ASC 2013 dan  

Open House FKUAJ 

20 Oktober 2013 Babak Semifinal dan Final ASC 2013 


