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Kata Pengantar

Segala puji kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala

karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan buku pedoman petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis Chemical Exploration 2013 ini dengan lancar. Selain itu kami

juga sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta dalam penyelesaian buku

pedoman ini.

Semoga buku ini dapat menjadi pegangan bagi peserta yang mengikuti kegiatan

Chemical Exploration 2013. Kami berharap semoga dengan adanya buku ini dapat membantu

peserta untuk mengetahui lebih jauh tentang kegiatan ini dan semoga buku ini dapat

memberikan kemudahan bagi peserta Chemical Exploration 2013.

Saran dan kritik terhadap buku ini kami butuhkan agar dapat lebih sempurna lagi dalam

pembuatan buku pedoman yang akan datang. Kami selaku panitia mohon maaf bila terdapat

kesalahan dalam penulisan.

Pekanbaru, November 2013

Tim Penyusun
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BAB I

PETUNJUK PELAKSANAAN

CHEMICAL EXPLORATION 2013

1.1 Pendahuluan

Himpunan Mahasiswa Kimia (HIMAKI) FMIPA Universitas Riau merupakan organisasi

kemahasiswaan di tingkat jurusan yang dijadikan sebagai wadah penyaluran aspirasi dan

kreatifitas mahasiswa kimia selingkungan FMIPA Universitas Riau. Selain itu, HIMAKI juga

bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM terutama dalam bidang kimia tanpa melupakan

aspek-aspek intelektual.

Dalam upaya untuk menegakan demokrasi di tingkat universitas. HIMAKI juga berusaha

untuk mendukung upaya-upaya yang mengarah kepada terciptanya iklim demokrasi yang

dibangun berdasarkan kepentingan bersama.

Kimia dalam pembelajaran di tingkat jurusan universitas dapat menjadi wadah untuk

mengetahui dan mengembangkan bakat-bakat dalam diri mahasiswa di bidang sains dan

teknologi. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya penemuan-penemuan alternatif di

bidang kimia, seperti bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan.

1.2 Latar Belakang

Sains merupakan salah satu unsur penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan saat

ini yang berdampak pada kemajuan teknologi. Kimia merupakan salah satu dari cabang ilmu

sains tersebut yang memilki peranan penting. Hampir di seluruh aspek kehidupan ini sangat

berhubungan erat dengan hal-hal yang bersifat kimia. Oleh karena itu, perkembangan ilmu kimia

pun merupakan hal yang harus kita perhatikan bersama.

Dalam perkembangan ilmu kimia sangat diperlukan generasi penerus bangsa yang

terpelajar dan berilmu pengetahuan tinggi. Pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam

bidang kimia merupakan hal yang mutlak untuk digalakkan sejak dini.

Para siswa SMA /sederajat merupakan salah satu sasaran penerus tongkat estafet yang

harus dipersiapkan dan harus mendapatkan perhatian lebih. Karena di tingkat pendidikan

formal inilah, ilmu kimia mulai diperkenalkan secara mendetail kepada mereka. Salah satunya

dengan mengadakan kompetisi antar SMA/sederajat.
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Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM tersebut, khususnya dalam bidang kimia,

Himpunan Mahasiswa Kimia (HIMAKI) FMIPA Universitas Riau bermaksud menyelenggarakan

Olimpiade Kimia setingkat SMA/sederajat dalam lingkup Riau dan sekitarnya dengan

mengambil tajuk Chemical Exploration ( Chem-Xp ) 2013. Pemenang hasil seleksi dari

olimpiade ini akan direkomendasikan mengikuti Olimpiade Kimia Indonesia (OKI)

sebagai perwakilan dari Riau yang akan dilaksanakan di Universitas Islam Indonesia,

Yogyakarta .

1.3 Nama Kegiatan dan Bentuk Kegiatan

Nama kegiatan : Chemical Exploration 2013

Bentuk kegiatan : 1. Seminar
2. Olimpiade Kimia
3. Lomba Cerdas Cermat Kimia

4. Lomba Karya Tulis Ilmiah

5. Lomba Mading 3 Dimensi

6. Lomba Atraksi Kimia

7. Ranking 1 Kimia

8. Lomba Kewirausahaan

9. Lomba Akustik

10. Lomba Musikalisasi Puisi

1.4 Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Meningkatkan mutu SDM siswa-siswi SMA/sederajat dalam bidang ilmu kimia.

2. Meningkatkan pengetahuan pemahaman akan pentingnya ilmu kimia.

3. Meningkatkan kreativitas siswa dan memunculkan jiwa kompetitif.

4. Memperkenalkan peranan ilmu kimia dan aplikasinya terhadap masyarakat.

Adapun sasaran kegiatan ini adalah :

1. Sasaran Olimpiade Kimia yaitu siswa-siswi SMA/sederajat se-Riau dan sekitarnya.

2. Sasaran Seminar yaitu mahasiswa, guru dan masyarakat umum.

3. Pemenang dari Chemical Exploration 2013 ini akan direkomendasikan untuk

mengikuti Olimpiade Kimia Indonesia (OKI) di Universitas Islam Indonesia,

Yogyakarta sebagai perwakilan dari Riau.
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1.5 Tema Kegiatan

Kegiatan ini bertemakan “Berkarya dan berkreasi dengan sains . Aku bisa karna aku

Saintis”.

1.6 Waktu dan Tempat

Hari : Senin s.d Sabtu

Tanggal : 16 – 21 Desember 2013

Tempat : Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

1.7 Peyelenggara Kegiatan

Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk kepanitiaan di bawah naungan Himpunan

Mahasiswa Kimia (HIMAKI) FMIPA Universitas Riau.

1.8 Pendaftaran

Pendaftaran dibuka pada tanggal 11 November - 5 Desember 2013. Calon peserta dapat

langsung mendaftarkan diri di sekretariat pendaftaran dengan syarat :

Ø Peserta dapat datang langsung di stand pendaftaran Panitia Chemical Exploration

2013 atau kesekretariatan HIMAKI FMIPA Universitas Riau, Kampus Bina Widya

Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru pada hari Senin – Jumat pukul 08.00 – 15.00 WIB;

Ø Menyerahkan formulir yang telah diisi;

Ø Menyerahkan biodata lengkap peserta dan disertakan foto berwarna ukuran 3x4

sebanyak 3 lembar;

Ø Foto copy Kartu Pelajar atau Surat Keterangan dari Kepala Sekolah;

Ø Membayar uang pendaftaran:

1. Seminar : Rp. 10.000,-/orang

2. Olimpiade Kimia : Rp. 50.000,-/orang

3. Lomba Cerdas Cermat : Rp. 120.000,-/team

4. Atraksi Kimia : Rp. 75.000,-/team
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5. Lomba Karya Tulis : Rp. 75.000,-/team

6. Mading Kimia 3 Dimensi : Rp. 50.000,-/team

7. Ranking 1 Kimia : Rp. 20.000,-/orang

8. Lomba Kewirausahaan : Rp. 100.000,-/team

9. Lomba Akustik : Rp. 50.000,-/team

10. Musikalisasi Puisi : Rp. 50.000,-/orang

Ø Pendaftaran Peserta Chemical Exploration 2013 ditutup pada hari Rabu, 05

Desember 2013 pukul 15.00 WIB.

Ø Bagi peserta yang berada di luar kota Pekanbaru, dapat mendaftarkan diri melalui

sms konfirmasi ke panitia dan pembayaran uang pendaftaran dapat dilunasi

sebelum technical meeting.

1.9 Technical Meeting

• Technical Meeting dilaksanakan pada hari Minggu, 15 Desember 2013 pukul 14.00

WIB di Auditorium FMIPA Universitas Riau;

• Peserta Technical Meeting adalah peserta yang telah terdaftar dan telah melakukan

registrasi;

• Peserta Technical Meeting melakukan registrasi paling lambat hari Minggu, 15

Desember 2013 sebelum Technical Meeting dimulai;

• Peserta wajib mengisi daftar hadir;

• Peserta boleh didampingi oleh guru;

• Bagi peserta yang tidak mengikuti Technical Meeting dianggap mengerti dan setuju

dengan hasil keputusan pada saat Technical Meeting dan tidak akan dilakukan forum

yang serupa;

• Peserta wajib memakai pakaian seragam sekolah masing-masing dan mengenakan

sepatu dengan sopan dan rapi;

1.10 Ketentuan Tambahan

• Setiap perwakilan sekolah harus mempunyai guru pembimbing.

• Setiap perwakilan dari sekolah hanya diperbolehkan 1 guru pembimbing untuk

semua bentuk kegiatan.
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• Guru pembimbing diharuskan mengikuti Seminar kualitas udara di Pekanbaru.

• Untuk ketentuan tambahan lainnya akan dibicarakan pada technical meeting.

1.11 Hadiah

• Pemenang dalam Chemical Exploration juara I, II, dan III masing-masing

mendapatkan hadiah berupa Tropi, Piagam Penghargaan dan Uang Tunai.

• Khusus pemenang I Olimpiade Kimia yang akan direkomendasikan mengikuti

Olimpiade Kimia Indonesia di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

• Untuk Ranking 1 Kimia, hanya terdapat 1 pemenang.

• Seluruh peserta pada kegiatan ini mendapatkan sertifikat.

• Guru pembimbing mendapatkan 2 sertifikat (sebagai guru pembimbing dan peserta

seminar).
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BAB II

PETUNJUK TEKNIS

CHEMICAL EXPLORATION 2013

2.1 Ketentuan Umum Semua Perlombaan

1. Peserta berasal dari siswa/i SMA, SMK, MA/sederajat perwakilan dari sekolah se

Riau.

2. Bersedia mengikuti segala ketentuan perlombaan yang ditentukan oleh panitia.

3. Peserta lomba harus sudah terdaftar sebagai peserta dengan syarat mengisi formulir

pendaftaran dan telah melunasi semua biaya administrasi sebelum registrasi ulang.

4. Peserta diharapkan hadir 15 menit sebelum perlombaan dimulai.

5. Peserta wajib mengenakan pakaian seragam sekolah masing – masing, bersepatu,

berpakaian rapi dan sopan dalam setiap perlombaan.

6. Peserta dan guru pendamping wajib mengenakan tanda pengenal yang telah disiapkan

panitia selama kegiatan berlangsung.

7. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan selama acara berlangsung, kecuali

mendapat izin dari panitia.

8. Peserta tidak diperkenankan membuat keributan, gaduh, bertengkar dan berselisih

ataupun mengganggu perserta lainnya selama perlombaan.

9. Peserta tidak diperkenankan membawa senjata api, senjata tajam dan benda – benda

lainnya yang dapat menggangu perlombaan.

10. Jadwal setiap perlombaan sudah tercantum dengan jelas dalam draft acara,

penundaan atau pembatalan jadwal lomba akan diberitahukan oleh panitia.

11. Peserta tidak diperkenankan untuk mengikuti lebih dari satu perlombaan.

2.2 Ketentuan Olimpiade Kimia
1. Peserta dilarang bekerjasama dengan peserta lain dan apabila kedapatan maka yang

bersangkutan langsung didiskualifikasi.

2. Peserta harus membawa alat tulis sendiri, diperbolehkan menggunakan kalkulator

(bukan kalkulator handphone) dalam mengerjakan soal. Peserta tidak diperkenankan

membawa buku catatan, kamus, susunan berkala, atau alat bantu lainnya.

3. Setiap peserta akan melewati 4 babak, yaitu :

a. Penyisihan : ujian tertulis
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b. Perempat final : ujian tertulis (yang diambil 20 orang dengan nilai tertinggi)

c. Semifinal : ujian praktikum (yang diambil 10 orang dengan nilai tertinggi)

d. Final : Study Kasus

4. Pada babak penyisihan peserta akan mengerjakan soal-soal pilihan ganda dengan

bobot penilaian sebagai berikut :

a. Benar = +4

b. Salah = -1

c. Tidak ada jawaban = 0

5. Pada babak perempat final peserta akan mengerjakan pilihan ganda dan essay dengan

persentase pilihan ganda 75%, essay 25% dengan bobot penilaian sebagai berikut :

Pilihan ganda

Benar = +4

Salah = -1

Tidak ada jawaban = 0

Essay : Bobot penilaian tergantung pada tingkat kesulitan soal.

6. Pada babak semifinal, akan diadakan ujian praktikum yang terdiri dari praktikum dan

soal analisa tentang praktikum.

7. Pada babak final, akan diadakan studi kasus dimana setiap peserta akan mendapatkan

soal dari suatu permasalahan yang berkaitan dengan kimia. Pemenang yang diambil

ialah juara I, II dan III

8. Peserta yang menang pada olimpiade ini akan direkomendasikan untuk mengikuti OKI

(Olimpiade Kimia Indonesia) di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang

ditaja oleh IKAHIMKI (Ikatan Himpanunan Mahasiswa Kimia Indonesia).

2.3 KETENTUAN LOMBA CERDAS CERMAT KIMIA

1. Lomba cerdas cermat kimia dibagi menjadi 3 (tiga) babak yaitu : babak penyisihan,

babak semifinal dan babak final.

2. Peserta merupakan tim yang terdiri dari 3 orang perwakilan dari sekolah masing-

masing.

3. Peserta harus menempati tempat duduk yang telah disediakan sesuai dengan nomor

undian yang diperoleh.

4. Peserta yang terlambat tidak diizinkan untuk mengikuti perlombaan cerdas cermat.
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5. Peserta hanya diperbolehkan membawa alat tulis dan kalkulator (bukan kalkulator

handphone).

6. Peserta tidak diperkenankan membawa buku catatan, kamus, susunan berkala, atau

alat bantu lainnya.

7. Masing masing peserta tiap kelompok akan mendapatkan kertas buram. Apabila kertas

buram habis maka dapat diminta kembali kepada panitia.

8. Dalam setiap sesi di bagi menjadi dua babak soal, yaitu babak soal wajib dan babak

soal rebutan.

9. Untuk soal teori diberikan waktu selama 30 detik dan untuk soal perhitungan diberikan

waktu selama 1 menit.

10. Soal hanya dibacakan dua kali, apabila peserta menjawab sebelum soal selesai

dibacakan maka pembacaan soal akan dihentikan.

11. Setiap kelompok akan mendapatkan 10 soal wajib, dan apabila kelompok tersebut

tidak dapat menjawab atau jawaban salah maka skor tidak akan dikurangi dan soal

akan dilemparkan kepada kelompok lain. Apabila kelompok lain yang menjawab salah

maka skor akan dikurangi 25.

12. Dalam soal wajib, apabila jawaban menggunakan kata benar atau salah, maka soal

tidak dilemparkan. Kelompok yang menjawab lengkap dan benar akan memperoleh

skor penuh 100, apabila kurang lengkap pemberian skor akan diserahkan kepada

dewan juri.

13. Dalam soal rebutan, apabila kelompok menjawab salah maka skor dikurangi 50 dan

menjawab benar maka skor ditambah 100.

14. Dalam soal rebutan apabila kelompok menjawab salah maka soal tersebut masih dapat

dilemparkan kepada kelompok lain, kecuali pada jawaban benar atau salah.

15. Pada jawaban dengan menggunakan angka, menggunakan angka 3 dibelakang koma.

Dan pembulatan keatas untuk angka besar atau sama dengan lima. Dan pembulatan

kebawah kecil dari lima.

16. Dewan juri memegang kekuasaan tertinggi dalam penentuan skor.

17. Diakhir acara akan diperoleh pemenang I, II dan III.

18. Dewan juri terdiri dari Dosen FMIPA Kimia Universitas Riau dan perwakilan dari

panitia.

19. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

2.4 Ketentuan Lomba Karya Tulis Ilmiah

1. Karya tulis ilmiah dibuat dengan bertemakan semua tentang kimia.
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2. Peserta diberi kesempatan untuk mengembangkan judul karya tulisnya dari tema yang

telah ditentukan oleh panitia.

3. Persyaratan mengikuti lomba karya tulis ilmiah :

a. Peserta terdiri dari kelompok yang terdiri dari 3 orang.

b. Kreatif dan objektif.

c. Isi tulisan berdasarkan telaah perpustakaan atau hasil pengamatan atau interview.

d. Materi karya tulis ilmiah merupakan isu mutakhir.

e. Karya tulis merupakan hasil pemikiran original dan bukan plagiat.

4. Ketentuan penulisan karya tulis ilmiah

1. Karya tulis ilmiah di tulis dalam bahasa Indonesia.

2. Dijilid rapi dengan menggunakan jilid spiral, dengan sampul berwarna biru.

3. Karya tulis di ketik pada kertas berukuran A4 dengan spasi 1.5, dengan batas

margin kiri 4cm, kanan 3 cm, bawah 3cm, dan atas 4 cm.

4. Penulisan nomor halaman di tengah bawah dengan menggunakan angka (1,2,3

dst), kecuali pada bagian kata pengantar menggunakan (bagian awal menggunakan

angka romawi) dan daftar isi.

5. Tulisan diketik dengan menggunakan huruf (front) Times New Roman dengan

ukuran 12 dan panjang tulisan minimal 5 halaman (tidak termasuk bagian awal

hanya bagian isinya saja) maksimalnya 20 halaman.

6. Pada halaman sampul (cover) membuat judul tulisan , nama penulis, nama sekolah

dan tahun .

7. Pada halaman belakang (lampiran) di tulis nama lengkap ,TTL dan contact person

penulis yang dapat dihubungi, serta nama sekolah dan alamat lengkap

8. Semua tulisan pada cover ditulis dalam hurtuf kapital

9. Karya tulis yang dibuat berisi uraian yang sesuai dengan judul yang dibuat dengan

mengacu pada tema yang telah ditentukan oleh panitia.

10. Sistematika penulisan karya tulis ilmiah

Bagian awal

• Halaman cover (memuat judul KTI yang di tulis dengan huruf kapital)

• Lembaran pengesahan memuat judul, nama penulis , dan tanda tangan

penulis, guru pembimbing ,dan kepala sekolah serta tanda tangan

pengesahan.

• Kata pengantar

• Daftar isi atau daftar lain yang ada (daftar tabel atau daftar gambar dll)
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Bab I Pendahuluan

• Latar belakang

• Rumusan masalah

• Metodologi

• Tujuan penyusunan karya tulis

Bab II Tinjaun Pustaka

Bab III Pembahasan

• Menganalisa permasalahan didasarkan pada data atau informasi serta telaah

pustaka untuk menghasilkan alternatif model pemecahan masalah atau

gagasan yang kreatif.

• Uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan

dengan permasalahan yang sedang dikajji

• Uraian mengenai pendapat yang berkaitan dengan masalah yang sedanga

dikaji

• Uraian mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan.

Bab IV Penutup

• Kesimpulan (sesuai dengan analisa permasalahan)

• Saran

Bagian akhir

• Daftar Pustaka

• Lampiran berupa nama lengkap , TTL dan contact person penulis yang

dapat dihubungi serta nama sekolah dan alamat lengkap sekolah.

11. Batas waktu pengumpulan karya tulis ilmiah

Pada saat Technical Meeting tanggal 15 Desember 2013

12. Karya tulis ilmiah yang telah dikumpulkan akan dinilai oleh dewan juri, hanya 10

tim pemilik karya tulis terbaik yang berhak melaju ke babak final yaitu presentasi

karya tulis ilmiah.

13. Waktu yang dibutuhkan untuk demo karya tulis ilmiah

a. Waktu yang diberikan untuk presentasi karya tulis ilmiah maksimal 20 menit

b. Waktu untuk tanya jawab 10 menit

14. Sistem penilaian

Ada 2 sistem penilaian :

a. Hasil karya tulis ilmiah ( penilaian 50 %)

b. Presentasi 50% yang meliputi:
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• Penguasaan materi

• Teknik penyampaian

• Performance (penampilan)

15. Diakhir acara akan diperoleh 3 pemenang terbaik : Pemenang I, II, dan III.

16. Keputusan juri tidak dapat di ganggu gugat

2.5 Ketentuan Mading

1. Tema : “Berkarya dan berkreasi dengan sains. Aku bisa karna aku saintis ”

2. Peserta dipersilahkan mengembangkan kreatifitasnya sesuai dengan tema yang

telah ditentukan diatas.

3. Peserta merupakan kelompok yang terdiri dari 3 orang.

4. Mading berbentuk 3 Dimensi dan waktu yang disediakan untuk menyelesaikan

hanya 120 menit.

5. Alat dan bahan perlombaan disediakan sendiri oleh peserta.

6. Penilaian berdasarkan kreatifitas, keterkaitan dengan tema yang telah ditetapkan

oleh panitia, estetika, dan kandungan materi yang disampaikan melalui mading.

7. Diakhir acara akan diperoleh 3 kelompok terbaik yang memperoleh gelar

pemenang I, II dan III.

2.6 Ketentuan Atraksi Kimia

1. Peserta merupakan tim yang terdiri dari 2 orang.

2. Satu sekolah hanya boleh mengirimkan satu perwakilan sekolah

3. Lomba atraksi kimia terdiri atas 2 babak yaitu :

• Babak I ( Penyisihan ) : Satu team menampilkan 2 atraksi tiap sesi

• Babak II ( Final ) : Satu team menampilkan 2 atraksi tiap sesi

4. Atraksi pada babak I dan babak II harus berbeda

5. Metoda :

• Demonstrasi/Atraksi

• Deklarasi/menerangkan reaksi yang terjadi pada atraksi

6. Penilaian :

• Atraksi

• Penampilan Atraksi

• Penjelasan Atraksi
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2.7 Ketentuan Ranking 1 Kimia

1. Peserta merupakan individu yang telah terdaftar namanya sebagai peserta lomba

ranking 1 kimia.

2. Peserta tidak boleh membawa alat bantu apapun pada saat lomba berlangsung.

3. Peserta tidak boleh bertanya atau bekerjasama baik dengan sesama peserta

maupun dengan penonton pada saat acara berlangsung.

4. Peserta diwajibkan membawa perlengkapan lomba berupa spidol warna hitam.

5. Lomba Ranking 1 Kimia terdiri dari 5 babak yaitu :

1. Semester I

2. Praktikum (akan diperagakan oleh 2 orang peraga dari panitia)

3. Ujian akhir semester

4. Ujian akhir nasional (akan diperoleh 1 orang yang akan melaju ke babak

bonus untuk memperoleh gelar ranking 1)

5. Babak bonus

Pada saat babak bonus ada 2 bantuan yang disediakan oleh panitia yang bisa

digunakan oleh peserta untuk menjawab soal yang dirasakan sulit, yaitu :

• Ranking 1

• Bertanya dengan teman

6. Hanya 1 orang yang berhak meraih gelar Ranking 1 Kimia dan memperoleh

hadiah yang telah disiapkan oleh panitia.

2.8 Ketentuan Lomba Kewirausahaan

1. Peserta merupakan tim

2. Setiap tim terdiri dari 3 orang

3. Setiap tim menjual barang dalam bentuk kreatif (makanan, minuman, handmade)

2.9 Ketentuan Lomba Akustik

1. Peserta merupakan kelompok yang terdiri dari 5 orang (maksimal)

2. Setiap kelompok menampilkan 2 aransemen music, 2 aransemen musik ini terdiri

dari lagu wajib dan lagu pilihan

3. Alat musik sudah dipersiapkan oleh pihak panitia seluruhnya

4. Waktu penampilan maksimal 13 menit per kelompok
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2.10 Ketentuan Musikalisasi Puisi

1. Satu kelompok maksimal terdiri atas 5 orang

2. Setiap kelompok menampilkan satu musikalisasi puisi yang di dalamnya terdapat

kata-kata yang berhubungan dengan “Kimia”

3. Pertunjukan berbentuk penampilan langsung dengan menggunakan alat music

yang disediakan oleh pihak panitia

4. Waktu penampilan setiap kelompok maksimal 10 menit

5. Untuk pemakaian aksesori atau perlengkapan lain diperbolehkandalam batas

tertentu.
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BAB III

PENUTUP

Demikianlah buku pedoman pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Chemical Exploration

2013 ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagai mana mestinya. Jika masih terdapat hal-hal

yang belum dimengerti tentang kegiatan ini, silahkan menghubungi panitia. Terima kasih.
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