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PETUNJUK TEKNIS 
YOUNG SCIENTISTS COMPETITION 2018 

 
 
A. KETENTUAN UMUM 

1. Persyaratan Peserta 
1.1. Peserta merupakan siswa/siswi dari SMP/Mts, SMA/MA dan SMK dalam 

lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 
1.2. Peserta merupakan kelompok yang mewakili sekolah di provinsi jawa barat. 
1.3. Peserta berusia 13 -19 tahun per 1 April 2019. 
1.4. Setiap kelompok beranggotakan 2 orang siswa/siswi.  
1.5. Setiap peserta hanya diperbolehkan memiliki 1 kelompok dan tidak 

diperkenankan memiliki kelompok ganda. 
1.6. Setiap kelompok hanya diperbolehkan untuk mengirimkan 1 judul penelitian 
1.7. Setiap Sekolah dapat mengirimkan maksimal 5 kelompok. 
1.8. Setiap kelompok diwajibkan mendaftarkan 1 orang peserta cadangan pada 

saat proses pendaftaran. 
 

2. Persyaratan Pembimbing 
2.1. Setiap Sekolah wajib mengirimkan minimal 1 pembimbing selama proses 

perlombaan.  
2.2. Pembimbing merupakan guru dari sekolah yang bersangkutan. 
2.3. Pembimbing wajib hadir pada pelaksanaan babak penyisihan dan babak final 

apabila kelompok yang dibimbing lolos ke babak final. 
2.4. Pembimbing yang mendapatkan sertifikat adalah guru pembimbing yang 

namanya terdaftar pada saat proses pendaftaran online YSC 2018. 
 

B. KETENTUAN PENELITIAN 
1. Persyaratan Tema Penelitian 

1.1 Penelitian yang dikirim merupakan karya asli yang tidak pernah di publikasikan 
di media dan tidak pernah diikutsertakan dalam kompetisi serupa (YSC) 

1.2 Penelitian yang dibuat berdasar pada fakta yang ada, dapat dipercaya, dan 
menggunakan referensi yang jelas. 

1.3 Judul penelitian tidak boleh mengandung unsur pornografi dan atau 
menyinggung SARA, dan atau mengandung muatan politis, dan atau melanggar 
hukum yang berlaku. 
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1.4 Penelitian dapat dilakukan secara perorangan maupun berkelompok 
1.6 Setiap sekolah dapat mengirimkan maksimal 5 penelitian 
1.6 Judul penelitian dibagi menjadi 5 kategori yaitu:  

a. Fisika 
b. Matematika 
c. Ilmu Komputer 
d. Life Science 
e. Enviromental Science 

 
2. Abstrak Penelitian 

2.1 Abstrak penelitian dibuat dalam Bahasa Inggris, diketik menggunakan font 
Times New Roman dengan ukuran font 12 dan dibuat dalam format (.doc)   

2.2 Penamaan file abstrak penelitian mengikuti format berikut:  
YSC2018_Abstrak_Bidang Penelitian_Nama Sekolah_Nama Ketua 
Kelompok.doc 
Contoh penamaan file abstrak penelitian dengan ketua kelompok bernama 
Gery Fireliana dari SMAN 30 Bandung dengan bidang penelitian Life Sciences: 
YSC2018_Abstrak_Life Science_SMAN 30 Bandung_Gery Fireliana.doc 

2.3 Abstrak dikirim ke alamat email panitia : ysc@pudak.com 
2.4 Abstrak diterima panitia selambat-lambatnya tanggal 20 september 2018 

 
3. Poster Penelitian 

3.1 Poster dibuat dalam Bahasa Inggris dan dicetak sendiri oleh peserta. 
3.2 Poster wajib dibawa oleh peserta pada saat babak penyisihan tanggal 10 

Oktober 2018. 
3.3 Ukuran Poster mengikuti panduan yang telah diberikan. 
3.4 Susunan isi poster sebagai berikut: 

a. Introduction 
b. Problem Statement 
c. Research Metodology 
d. Result & Analysis 
e. Conclusion and Recomendation 
f. References 

3.5 Softcopy poster dalam format (.jpg) dikirim ke alamat email panitia : 
ysc@pudak.com 
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3.6 Penamaan file poster agar mengikuti format sebagai berikut : 
Poster_bidang penelitian_nama sekolah_nama ketua kelompok.jpg 
Contoh penamaan file Poster Penelitian dengan ketua kelompok bernama Agus 
Suratman dari SMAN 33 Bandung dengan bidang penelitian Matematika: 
Poster_Matematika_SMAN 33 Bandung_Agus Suratman.jpg 

3.7 Batas akhir penerimaan softcopy poster : 9 Oktober 2018 
 

C. TEKNIS PENDAFTARAN 
1. Pendaftaran Online 

1.1 Pendaftaran perlombaan YSC 2018 terdiri dari 2 tahap: 
a. Tahap Pertama adalah pendaftaran kelengkapan administratif peserta. 
b. Tahap Kedua adalah pendaftaran kelengkapan penelitian. 

1.2 Setiap kelompok yang akan mengikuti YSC 2018 wajib melakukan pendaftaran 
tahap pertama secara online paling lambat tanggal 7 September 2018. 

1.3 Link pendaftaran online dapat di akses pada alamat berikut www.pudak-
scientific.com/ysc 

1.4 Calon peserta diwajibkan mengisi form pendaftaran dengan data yang 
sebenar-benarnya. 

1.5 Untuk pengisian kolom nama peserta diisi dengan nama lengkap sesuai kartu 
keluarga dan untuk nama pembimbing sertakan gelar dengan memperhatikan 
huruf kapital dan tanda baca.  

1.6 Bila terjadi perubahan data harap segera menguhubungi narahubung yang 
tersedia. 

1.7 Setelah melakukan pendaftaran online, calon peserta diwajibkan melakukan 
pembayaran biaya pendaftaran. 

 
2. Biaya Pendaftaran 

2.1 Untuk pendaftaran 1 kelompok penelitian dikenakan biaya sebesar Rp. 
500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).  

2.2 Untuk pendaftaran 2 kelompok penelitian dikenakan biaya sebesar Rp. 
1.000.000,- (Satu juta rupiah).  

2.3 Untuk pendaftaran 3 kelompok penelitian dikenakan biaya sebesar Rp. 
1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah). 

2.4 Untuk pendaftaran 5 kelompok penelitian dikenakan biaya sebesar Rp. 
1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 
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2.5 Pembayaran dilakukan dengan transfer melalui rekening panitia berikut: 
Bank : Bank Central Asia (BCA) 
No. Rekening : 0863 0422 48 
Atas Nama : CV.Pudak Scientific 
Format Berita Transfer : YSC_2018_Nama Peserta 

2.6 Bukti transfer pendaftaran diterima panitia selambat-lambatnya tanggal 10 
September 2018. 

2.7 Biaya pendaftaran tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun kecuali 
kompetisi dibatalkan oleh panitia. 
 

3. Konfirmasi Pendaftaran 
3.1 Setelah melakukan pendaftaran online, peserta akan mendapatkan konfirmasi 

dari panitia YSC 2018. 
3.2 Konfirmasi berupa berbagai informasi yang perlu di perhatikan oleh peserta 

termasuk tata cara untuk melakukan pendaftaran tahap kedua serta 
kelengkapan administrasi dan perangkat penelitian 

3.3 Hal yang wajib dipersiapkan untuk pendaftaran tahap kedua:  
a. foto peserta berwarna berukuran 4x6 dengan format (.jpg) 
b. Foto pembimbing berwarna berukuran 4x6 dengan format (.jpg) 
c. Scan bukti pembayaran  
d. Abstrak dengan format (.doc dan .pdf) 
e. Poster dengan format (.jpg) 

 
4. Daftar Ulang Peserta 

4.1 Daftar ulang peserta YSC 2018 dilakukan pada tanggal 10 oktober 2018  
4.2 Peserta diwajibkan melakukan daftar ulang sebelum babak penyisihan dimulai. 
4.3 Proses daftar ulang akan dilaksanakan di lokasi pelaksanaan babak penyisihan. 
4.4 Saat proses daftar ulang peserta wajib melakukan konfirmasi apabila terjadi 

perubahan dalam komposisi kelompok. 
4.5 Peserta yang diperbolehkan mengikuti babak penyisihan dan babak final 

adalah peserta yang telah melakukan daftar ulang dan namanya telah 
tercantum pada database panitia 
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D. TEKNIS PELAKSANAAN YSC 2018 
1. Teknis Perlombaan 

1.1 YSC 2018 akan dilaksanakan dalam 2 babak yaitu: 
a. Babak penyisihan: Pameran poster penelitian 
b. Babak final: Presentasi penelitian 

1.2 Seluruh peserta wajib mengikuti Babak Penyisihan 
1.3 Peserta yang lolos dari Babak Penyisihan berhak untuk mengikuti Babak Final. 
1.4 Peserta wajib mengenakan seragam sekolah selama perlombaan berlangsung 
1.5 Peserta wajib menjaga kebersihan selama kegiatan berlangsung 

 
2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Hari dan tanggal : Rabu-Kamis/10-11 Oktober 2018 
Waktu : 08.00-Selesai 
Tempat : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 
  Jl. Dr. Rajiman No. 6 Bandung  
 

3. Babak Penyisihan 
3.1 Babak Penyisihan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2018. 
3.2 Babak Penyisihan dilakukan melalui Pameran Poster Penelitian. 
3.3 Penempatan lokasi poster akan diinformasikan pada saat peserta 

melaksanakan daftar ulang. 
3.4 Peserta tidak diperkenankan memindahkan lokasi penempatan poster yang 

telah ditentukan oleh panitia. 
3.5 Setiap peserta wajib memasang posternya sendiri pada lokasi yang telah 

ditentukan oleh panitia. 
3.6 Peserta dipersilahkan membawa modul dan hasil penelitian selama pameran 

poster berlangsung 
3.7 Pendamping diperkenankan mendampingi peserta selama proses pameran 

kecuali saat proses penjurian 
3.8 Penilaian poster akan dimulai pukul 10.00 -  14.00 
3.9 Penilaian poster akan dilakukan oleh anggota dewan juri dengan cara penilaian 

poster dan mengajukan pertanyaan kepada peserta  di depan poster masing-
masing. 

3.10 Peserta dipersilahkan untuk menjelaskan sebaik mungkin kepada dewan juri 
tentang penelitianya. 
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3.11 Peserta tidak diperbolehkan menyediakan/membagikan brosur/leaflet selama 
babak penyisihan berlangsung. 

3.12 Pembimbing tidak diperbolehkan membantu peserta dalam hal apapun yang 
mempengaruhi penilaian selama proses penjurian. 

3.13 Proses penilaian mutlak di tangan dewan juri dan keputusannya tidak dapat 
diganggu gugat. 

3.14 Pengumuman peserta yang lolos ke Babak Final akan dilaksanakan setelah 
semua penilaian terhadap masing-masing poster selesai. 
 

4 Babak Final 
4.1 Babak Final dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2018. 
4.2 Babak Final berupa presentasi langsung di hadapan Dewan Juri. 
4.3 Urutan tampil presentasi ditentukan sepenuhnya oleh panitia dan akan 

diumumkan saat pembukaan babak final.  
4.4 Peserta wajib melakukan registrasi sebelum babak final dimulai 
4.5 Presentasi bersifat tertutup, dalam sebuah ruangan yang hanya berisi para juri 

dan beberapa peserta yang selanjutnya akan tampil 
4.6 Peserta wajib menyiapkan materi presentasi sendiri dalam Bahasa Inggris 

dengan format (.ppt). 
4.7 Peserta wajib melakukan presentasi dengan bahasa inggris 
4.8 Pembimbing tidak diperbolehkan membantu peserta dalam hal apapun yang 

mempengaruhi penilaian selama proses penjurian. 
4.9 Peserta dipersilahkan menggunakan laptop sendiri maupun laptop panitia 
4.10 Bagi peserta yang akan menggunakan laptop sendiri wajib melakukan 

konfirmasi kepada panitia tentang koneksi laptop kepada proyektor 
4.11 Panitia menyediakan laptop dengan spesifikasi standar presentasi 
4.12 Bagi peserta yang akan menggunakan laptop panitia wajib untuk menyerahkan 

file presentasi kepada panitia saat proses daftar ulang. 
4.13 Waktu presentasi yang di sediakan bagi setiap kelompok adalah 15 menit 

termasuk sesi tanya jawab dengan Dewan Juri. 
4.14 Panitia akan memberikan pengingat waktu 5, 3 dan 1 menit terakhir menjelang 

habisnya waktu presentasi 
4.15 Ketika waktu habis panitia akan memberikan bel pengingat. 
4.16 Penentuan pemenang akan dilaksanakan setelah seluruh presentasi selesai. 
4.17 Proses penilaian mutlak di tangan dewan juri dan keputusannya tidak dapat 

diganggu gugat. 
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4.18 Sertifikat peserta akan dikirim ke sekolah masing-masing 1 minggu setelah 
pelaksanaan kegiatan  
 

5 Dewan Juri 
Dewan juri YSC 2018 terdiri dari: 

a. Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat 
b. Pengawas SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 
c. Dosen I3L 
d. Dosen Universitas Parahyangan 

 
6. Kriteria Penilaian Poster 

6.1  Dewan Juri akan memberikan penilaian terhadap masing-masing point yang 
dimuat dalam poster tersebut, dengan standar nilai yang telah ditetapkan 
(skor: 1-10) dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Judul : menarik, membuat pembaca menjadi penasaran  
b. Latar Belakang & pentingnya penelitian : jelas 
c. Metodologi penelitian : lengkap 
d. Estetika poster  : baik 
e. Poster menyampaikan subtansi penelitian dengan baik 

 
7. Kriteria Penilaian Presentasi 

7.1 Dewan Juri akan memberikan penilaian terhadap masing-masing point yang 
disajikan dalam presentasi, dengan standar nilai yang telah ditetapkan (skor: 1-
10) dengan kriteria sebagai berikut: 
a. Kejelasan dari masalah yang dihadapi dan pertanyaan penelitian 
b. Hasil, kesulitan, argumen yang menarik, jenis alat/tools yang digunakan 
c. Cara penyajian hasil penelitian 
d. Pengetahuan tentang topik dan pemahaman terkait masalah yang terjadi 

 
8. Kriteria Special Awards 

Penghargaan Special Awards diberikan kepada penelitian yang memiliki ide unik 
 

9. Hadiah dan Penghargaan 
9.1 Para juara per kategori dibagi menjadi : 

a. Pemenang Medali Emas 
b. Pemenang Medali Perak 
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c. Pemenang Medali Perunggu 
d. Pemenang Poster Terbaik 
e. Pemenang Penghargaan Khusus* 

9.2 Juara YSC 2018 akan mendapatkan hadiah total senilai 110.000.000,- (Seratus 
sepuluh juta rupiah). 

9.3 Beasiswa pendidikan dari i3L sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). 
9.4 Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). 
9.5 Pemenang Poster terbaik memperoleh sertifikat dan hadiah yang telah 

ditentukan oleh panitia. 
9.6 Pemenang penghargaan khusus akan memperoleh sertifikat dan ditetapkan 

langsung oleh juri, dan penentuan pemenang merupakan hak preogratif juri 
yang tak dapat diganggu gugat. 

9.7 Para pemenang berkesempatan untuk mengikuti ajang Lomba Peneliti Belia 
(LPB) Nasional 2018, dimana para juara dari LPB Nasional 2018 akan mengikuti 
perlombaan tingkat internasional yaitu APCYS (Asia Pacific Conference of 
Young Scientist) 2019 di Rusia dan ICYS (International Conference of Young 
Scientist) 2019 di Malaysia 
 

E. AKOMODASI DAN KONSUMSI PESERTA 
1. Akomodasi Peserta 

1.1 Panitia tidak menyediakan penginapan bagi peserta dan guru pembimbing 
1.2 Bagi peserta yang berasal dari luar kota bandung dan ingin melakukan 

konsultasi terkait tempat penginapan dapat mengubungi contact persons yang 
tercantum dalam petunjuk teknis ini. 

 
2. Konsumsi Peserta 

2.1 Panitia menyediakan konsumsi berupa snack dan makan siang pada tanggal 10 
dan 11 Oktober 2018 hanya untuk peserta dan guru pembimbing. 
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F. JADWAL ACARA YSC 2018 
Babak Penyisihan (Rabu, 10 Oktober 2018) 

Waktu Acara 

09.00 – 10.00 Daftar Ulang Peserta dan Guru Pembimbing 

10.00 – 10.30 Pembukaan Acara 

10.30 – 10.45 Foto Bersama 

10.45 – 12.00 Penilaian Poster Oleh Juri 

12.00 – 13.00 ISHOMA 

13.00 – 15.30 Penilaian Poster Oleh Juri 

15.30 – 16.00 Meeting Juri & Talkshow 

16.00 – 16.30 Pengumuman Finalis 

16.30 – 17.00 
Technical Meeting Finalis & Briefing Pembagian Ruang Babak 

Final 

Babak Final (Kamis, 11 Oktober 2018) 

09.00 – 09.30 Daftar Ulang Peserta dan Guru Pembimbing 

09.30 – 10.00 Pembagian Kloter dan Waktu Presentasi 

10.00 – 12.00 Presentasi : Ekologi, Fisika, Matematika dan Komputer 

12.00 – 13.00 ISHOMA 

13.00 – 16.00 Presentasi : Ekologi, Fisika, Matematika dan Komputer 

16.00 – 16.30 Meeting Juri 

16.30 – 17.00 Pengumuman Pemenang dan Penutupan Acara 

 
 

G. Sanksi 
1. Sanksi Diskualifikasi 

1.1 Peserta akan di diskualifikasi apabila: 
a. Peserta menyalahi persyaratan untuk peserta  yang telah ditentukan oleh 

panitia. 
b. Peserta melanggar aturan dan atau teknis perlombaan yang telah 

ditentukan panitia. 
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c. Dipanggil 3 kali berturut-turut namun tidak hadir pada saat waktu 
presentasi 

 
2. Sanksi Pengurangan Nilai 

2.1 Peserta mendapat pengurangan nilai apabila:  
a. Lama presentasi melebihi batas waktu yang ditentukan 
b. Isi presentasi tidak sesuai dengan ketentuan penelitian yang telah 

ditentukan panitia 
 

H. HUBUNGI KAMI 
1. Sekretariat Panitia YSC 2018 

Jl. Pudak No. 4 Bandung 
Telp. (022) 723 1046 
e-mail : ysc@pudak.com 
 

2. Kontak Kami 
a. Lastrina Melani :  +62 856 2090 760 
b. Tabitha Lestari :  +62 857 2100 5111 
c. Asri Yuliani :  +62 852 2223 1517 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I. LAYOUT POSTER YSC 2018
 

  

LAYOUT POSTER YSC 2018 

   

Halaman 11 

 


