
 
 

 

 

 

 

SSC (Sparkling Science Competition) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SSC (Sparkling Science Competition) merupakan kompetisi yang diselenggarakan oleh 

Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPA untuk menfasilitasi pelajar/mahasiswa/umum untuk dapat 

menggali potensi diri dan melakukan usaha pendidikan ditengah pandemi covid – 19 sehingga 

tetap dapat belajar dan berprestasi. 

 

 

 

Terdapat 2 jenis kompetisi yang diadakan, diantaranya : 

1) Olimpiade Sains 

Untuk siswa/i SMA/MA sederajat se-Indonesia 

2) Fotografi Sains 

Untuk umum/mahasiswa/pelajar se-Indonesia 

 

PENDAHULUAN 

JENIS KEGIATAN 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. OLIMPIADE SAINS 

a. Persyaratan Peserta Lomba 

1) Peserta merupakan siswa/I tingkat SMA/MA sederajat. 

2) Satu tim terdiri dari 2 siswa yang berasal dari sekolah yang sama. 

3) Peserta wajib mengikuti akun instagram @pipaumsida dan me-repost pamflet lomba 

ke instastory dengan tag akun instagram @pipaumsida 

4) Scan kartu pelajar dan mengisi formulir pendaftaran 

Link Pendaftaran : https://bit.ly/pendaftaranSSC_OlimpiadeSains 

 

b. Ketentuan Lomba 

Olimpiade sains terdiri dari 2 babak, yaitu babak penyisihan dan babak final yang dilakukan 

secara online (virtual).  

1) Babak Penyisihan 

a) Pelaksanaan diselenggarakan secara online menggunakan system CBT (Computer 

Based Test) yang telah disediakan oleh panitia (link). 

b) Peserta dapat menggunakan sarana telepon seluler (smartphone) atau menggunakan 

laptop/PC yang terhubung ke jaringan internet. 

c) Peserta akan tetap terhubung dengan peserta lainnya beserta dewan juri dan panitia 

melalui zoom meeting. 

d) Peserta akan mengerjakan 50 soal IPA dalam bentuk multiple choice (pilihan ganda) 

dengan 5 opsi jawaban. 

e) Waktu pengerjaan adalah 120 menit (2 jam). 

f) Tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator, alat komunikasi dan sejenisnya. 

g) Akan diambil 5 kelompok dengan skor tertinggi untuk masuk ke babak final. 

Apabila ada beberapa nilai peserta yang sama, maka peserta yang lolos ke babak 

final ditentukan oleh durasi pengerjaan tercepat. 

2) Babak Final 

a) Pelaksanaan diselenggarakan secara online melalui zoom meeting. 

b) Peserta akan melakukan praktikum tmandiri di rumah dengan materi yang akan 

diberikan panitia 

 

 

 

JUKLAK DAN JUKNIS MASING – MASING LOMBA 

https://bit.ly/pendaftaranSSC_OlimpiadeSains


 
 

 

 

 

 

 

c) Hasil dari praktikum akan dipresentasikan dalam bentuk komunikasi ilmiah selama 

20 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan dewan juri selama 15 

menit 

d) Peserta yang memiliki nilai tertinggi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima 

berturut – turut akan mendapatkan penghargaan Juara I, Juara II, Juara III, Juara 

Harapan I dan Juara Harapan II. 

e) Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. 

 

c. Timeline Kegiatan 

1) Pendaftaran    : 21 Juni 2021 – 14 Juli 2021  

 

2) Technical Meeting  : 15 Juli 2021 

3) Pelaksanaan     

 Babak Penyisihan  : 17 Juli 2021  

 Babak Final  : 22 Juli 2021 

 

4) Pengumuman Juara  : 24 Juli 2021 

 

d. Biaya Pendaftaran 

Biaya pendaftaran sebesar Rp 40.000 / team.  
Dapat dibayarkan melalui : 

 BRI  

761101011101530 

a.n. Puspitasari Putri Pambayun 

 

 DANA 

0881027430230 

a.n. M.Alfien Ananta 

 

e. Hadiah dan Fasilitas 

E-Sertifikat   : Seluruh Peserta 

Juara 1,2,3   : Uang Pembinaan + Trophy + E-Sertifikat 

Juara Harapan 1,2  : Uang Pembinaan + E-Sertifikat 

 

f. Contact Person 

Reka Rahmasari ( 085604636778 ) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

2. FOTOGRAFI SAINS 

a. Persyaratan Peserta Lomba 

1) Peserta merupakan umum/mahasiswa/pelajar yang merupakan warga negara Repulik 

Indonesia 

2) Peserta terdiri dari satu orang. 

3) Peserta wajib mengikuti akun instagram @pipaumsida dan me-repost pamflet lomba 

ke instastory dengan tag akun instagram @pipaumsida 

4) Setiap peserta dapat mengupload hasil karya fotografi pada instagram maksimal 2 buah 

karya orisinil. 

5) Akun instagram peserta ttidak boleh dikunci (diprivate) 

6) Scan KTP/KTM dan mengisi formulir pendaftaran 

Link Pendaftaran : https://bit.ly/pendaftaranSSC_FotografiSains 

 

b. Ketentuan Karya 

1) Karya fotografi yang dilombakan merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah 

diikutsertakan pada lomba sejenis. 

2) Karya fotografi yang dilombakan berkaitan dengan sains (baik itu alam, makhluk hidup, 

kimia, fisika, dan teknologi sains). 

3) Karya fotografi tidak mengandung unsur SARA, pornografi dan menyinggung pihak 

lain. 

4) Olah digital diperbolehkan sebatas kualitas foto (tone dan warna), dan tidak 

diperbolehkan menambah atau mengurangi objek di dalam foto. 

5) Tidak diperkenankan menggunakan software atau aplikasi pihak ketiga (seperti 

Photoshop, PistArt, Lightroom, dan sejenisnya). 

6) Upload foto di instagram dengan hastag #SSC2021 #FotografiSains #pipaumsida  

7) Tag instagram @pipaumsida dan 3 teman kamu 

8) Beri caption semenarik mungkin yang berisi tentang penjelasan foto dari segi sains. 

9) Akan diambil 3 karya terbaik berdasarkan perolehan poin tertinggi dan 1 lainnya sebagai 

juara terfavorit berdasarkan like terbanyak. 

 

c. Timeline Kegiatan 

1) Pendaftaran   : 23 Juni 2021 – 15 Juli 2021 

2) Pelaksanaan 

 Upload Foto : 16 Juli 2021 – 21 Juli 2021  

 Terakhir upload : 21 Juli 2021 pukul 17.00 

 

3) Pengumuman Juara : 24 Juli 2021 

https://bit.ly/pendaftaranSSC_FotografiSains


 
 

 

 

 

 

 

 

 

d. Biaya Pendaftaran 

Biaya pendaftaran sebesar Rp 15.000  
Dapat dibayarkan melalui : 

 BRI  

761101011101530 

a.n. Puspitasari Putri Pambayun 

 

 DANA 

0881027430230 

a.n. M.Alfien Ananta 

 

e. Hadiah dan Fasilitas 

E-Sertifikat   : Seluruh Peserta 

Juara 1,2,3   : Uang Pembinaan + Trophy + E-Sertifikat 

Juara Terfavorit  : Uang Pembinaan + E-Sertifikat 

 

f. Contact Person 

Khofifatul Muamalah (085645329010) 

 

 

 

 

 

Mekanisme pelaksanaan ini diharapkan dapat dipahami dan menjadi acuan oleh serta dan semua 

pihak yang terkait agar terselenggarakannya kompetisi dengan sebaik – baiknya, efektif, dan 

efisien, sehingga tercapai hasil secara optimal dan memberikan manfaat untuk peningkatan 

kemampuan diri dalam berprestasi.  

 

PENUTUP 


