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A. Lomba Herbarium Nusantara 

Lomba Herbarium Nusantara merupakan ajang kompetisi bertaraf nasional 

dalam rangkaian acara Pekan Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia 2013.  

 

B. Tema Lomba 

Tema lomba herbarium ini adalah “Pemanfaatan Herbarium Tanaman 

Endemik Nusantara sebagai Pusat Informasi Tanaman Herbal untuk 

Pengobatan Alternatif” 

 

C. Tujuan Lomba 

Lomba Herbarium Nusantara Farmasi bertujuan agar semua farmasis muda 

dari berbagai daerah di Indonesia ini dapat mengetahui serta mengenal 

tanaman-tanaman khas yang ada di Indonesia khususnya tanaman obat yang 

dapat dimanfaatkan sebagai obat alternatif. 

 

D. Waktu dan Tempat 

Waktu dan tempat pelaksanaan Lomba Herbarium ini adalah sebagai berikut: 

No Pelaksanaan Tanggal Waktu Tempat 

1 Technical Meeting 31 Agustus 2013  16.30 – 18.00 Hotel Aston 

2 Lomba Herbarium 2 September 2013 10.00 – 14.15 Kelas E1RK2, 

Hall lantai 2 

dan 

Amphiteather 
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E. Ketentuan Umum Peserta 

1. Peserta membawa bukti sms yang dikirim oleh panitia sebagai tanda bukti 

Peserta herbarium. 

2. Peserta yang mewakili komisariatnya masing-masing diwajibkan datang 

pada saat perlombaan (anggota yang hadir minimal satu orang untuk 

mewakili tim/komisariatnya) dan pemenang herbarium akan diumumkan 

pada malam puncak PIMFI (Ismafarsi Award). 

3. Untuk lolos babak final 5 besar, peserta herbarium memaksimalkan dalam 

merangkai herbarium disesuaikan dengan standar pembuatan herbarium, 

baik berupa ukuran ( disesuaikan dengan herbarium yang dibawa ), 

penataan,  kelengkapan ( disesuaikan dengan jenis tanaman herbarium 

yang dibawa ), dan dokumentasi/informasi mengenai tanaman berikut 

dengan manfaat tanaman tersebut. 

4. Peserta yang lolos babak final 5 besar wajib mempresentasikan Herbarium 

yang telah dibuat dihadapan juri Herbarium, media presentasi hanya 

berupa slide hasil dokumentasi herbarium peserta yang diambil oleh 

panitia saat herbarium telah dipajang di ruang Hall lantai 2. 

5. Peserta wajib mengikuti seluruh aturan dan ketentuan yang ditetapkan 

oleh panitia. 

6. Setiap peserta wajib hadir 15 menit sebelum dimulai technical meeting 

dan pada saat perlombaan herbarium. 

7. Peraturan yang belum diatur akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan 

bersama. 

 

F. Peraturan Lomba Herbarium 

1. Tanaman herbarium harus sudah diawetkan dalam bentuk spesimen kering 

dan siap untuk ditempel. 

2. Peserta harus membawa perlengkapan dan aksesoris herbarium yang 

sudah siap dirangkai seperti tanaman yang sudah dikeringkan, bingkai, 

gunting, lem, hiasan, isolasi, pensil 2B dan lain-lain ( tergantung dari 

kebutuhan peserta) 
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3. Ukuran Herbarium maksimal 1x1 m ( disesuaikan ukuran standar 

pembuatan herbarium dengan ukuran tanaman herbarium ). 

4. Panitia hanya menyediakan dasar triplek ukuran 1x1 m, kertas komposit 

atau karton daur ulang 1,5x1,5 m, plastic bening 1,5x1,5 m dan kertas 

kecil nama herbarium untuk diselipkan/digantung pada ranting tanaman 

herbarium untuk masing-masing tim dan gergaji sebanyak 5 buah bagi 

semua tim yang ingin menggunakannya untuk memotong triplek yang ada. 

5. Pengumpulan material herbarium yang diambil harus memenuhi tujuan 

pembuatan herbarium, yakni untuk identifikasi dan 

dokumentasi/informasi. 

6. Spesimen herbarium yang dipilih menunjukkan organ yang penting dari 

batang/cabang/ranting, daun, akar, bunga atau buah 

7. Herbarium memuat deskripsi dari tumbuhan tersebut, seperti taksonomi, 

habitat, morfologi serta kegunaan dan manfaatnya dalam print-out yang 

telah dilaminating (ukuran disesuaikan, jangan terlalu besar). 

8. Kertas yang digunakan sebagai dasar kertas komposit/ karton daur ulang 

dilapisi plastik bening dalam bingkai dan dapat dikreasikan menurut 

kreatifitas Peserta. 

9. Peserta diwajibkan untuk menggunakan pakaian bebas rapi, almamater 

dan bersepatu saat Technical meeting dan pada saat perlombaan 

berlangsung. 

10. Bagi peserta yang lolos babak final akan diberi waktu untuk 

mempresentasikannya dalam waktu 2 menit persiapan 5 menit untuk 

presentasi dan 8 menit untuk  sesi tanya jawab dengan juri herbarium jadi 

totalnya 15 menit. 

11. Peserta yang melebihi waktu yang telah ditentukan akan diperingatkan 

sekaligus diberhentikan oleh time keeper. 

12. Herbarium yang dibuat menjadi  hak milik panitia. 

13. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat 
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G. Mekanisme Perlombaan 
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H. Kriteria Penilaian 

Kriteria penilaian berikut digunakan dalam seleksi 5 besar  

No Penilaian Bobot 

1 
Kerapian/penampilan penataan herbarium disesuaikan 

dengan ukuran herbarium 

30 

2 Identifikasi/deskripsi dan dokumentasi herbarium 40 

3 Kelengkapan morfologi herbarium 30 

Peserta diberikan 

waktu untuk 

merangkai 

herbariumnya 

maximal 1 jam, juri 

akan melihat proses 

perangkaian 

herbarium para 

peserta, lokasi 

pembuatannya di 

ruang kelas E1RK2 

Pada tanggal 2 

September 2013 

pukul 10.00-14.15 

semua tim akan 

melaksanakan 

perlombaan dari 

mulai merangkai 

sampai pada 

presentasi babak 

final 5 besar 

Menghadiri Technical 

Meeting pada tanggal 31 

Agustus 2013 pukul 

16.30-18.00 di Hotel 

Aston setelah acara 

seminar internasional 

Bagi Herbarium yang 

telah selesai segera 

diserahkan kepada 

panitia untuk 

kemudian panitia 

pajang di Hall lantai 2  

Herbarium yang telah 

dibuat peserta akan 

dipajang dan 

dilakukan penjurian 

untuk menentukan 

peserta yang lolos 

babak final 5 besar 

Peserta yang lolos 

babak final 5 besar 

akan diumumkan 

langsung dan 

dilanjutkan pada sesi 

presentasi dan Tanya 

jawab dihadapan juri 

herbarium di ruangan 

Amphiteater. 
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Kriteria penilaian berikut digunakan dalam seleksi 3 besar 

Sesi Presentasi 

No Penilaian Bobot 

1 Materi / sistematika isi presentasi 30 

2 Cara penyampaian presentasi 20 

3 Waktu presentasi 10 

Sesi Tanya Jawab 

1 Cara menjawab , kesesuaian jawaban yang 

diberikan 

40 

 

I. Hadiah Pemenang 

Juara 1  :  piala + sertifikat + uang tunai senilai Rp 750.000 

Juara 2  :  piala + sertifikat + uang tunai senilai Rp 500.000 

Juara 3  :  piala + sertifikat + uang tunai senilai Rp 300.000 

 

CP : Ade Putri 08969 390 6910 dan Tendra 08967 485 3707 

 

 


