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KETENTUAN BABAK PENYISIHAN 
SAINS COMPETITION 

 
Seleksi Sains Competition tingkat SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat menggunakan sistem 
Online, di mana peserta dapat mengakses dan mengerjakan soal tanpa harus datang ke 
lokasi perlombaan. Peserta dapat mengerjakan soal dalam waktu yang telah ditentukan. 
Persiapan yang harus dilakukan sebelum login ke halaman test Online : 

1. Pastikan sudah memiliki Akun Peserta dan Password. 
2. Mempersiapkan komputer (PC/Laptop) atau smartphone. 
3. Memastikan jaringan internet stabil dan lancar. 
4. Memastikan listrik atau baterai penuh hingga test selesai dikerjakan. 
5. Browser yang digunakan adalah chrome dengan versi terbaru. 

 
Pada saat mengerjakan test online : 

1. Soal babak penyisihan via online hanya dapat diakses oleh peserta pada hari Minggu, 
tanggal 13 Oktober 2019, mulai pukul 00.01 sampai 23.59 WIB (24 jam) di alamat : 
https://iik.ac.id/onlinetest  

2. Peserta sudah menerima dan mengetahui Akun Peserta dan Password yang telah 
dikirimkan melalui email secara otomatis pada saat pengisian pendaftaran online. 

3. Peserta login dengan menggunakan Akun Peserta dan Password yang sudah dimiliki. 
4. Saat peserta memulai test online, maka hitungan waktu akan dimulai, dan peserta 

harus menyelesaikan soal sampai tuntas. 
5. Jika terjadi error (misal listrik padam/koneksi internet terputus), peserta masih dapat 

mengakses soal-soal setelah koneksi internet tersambung dan atau listrik menyala 
kembali hingga batas maksimal seperti yang dijelaskan poin 1. 

6. Soal babak penyisihan online merupakan jenis soal multiple choice (pilihan ganda) 
yang terdiri dari 100 soal dengan waktu pengerjaan 100 menit. 

7. Jawaban benar berbobot 1 (satu), jawaban salah/tidak diisi berbobot 0 (nol) 
8. Soal akan ditampilkan dalam layar komputer sebanyak 5 soal yang dikerjakan selama 

5 menit. Jadi tiap 1 soal dikerjakan selama 1 menit. 
Keterangan : 

• Jika dalam waktu 5 menit hanya bisa mengerjakan kurang dari 5 soal, maka 
soal yang tak terjawab dinilai nol dan tidak dapat dijawab di kesempatan 
lain. 

• Jika Anda menjawab 5 soal sebelum 5 menit, maka sisa waktu tidak akan 
tersimpan dan tidak bisa digunakan untuk tambahan waktu. 

9. Di luar jadwal yang ditentukan peserta tidak dapat mengakses dan dianggap 
mengundurkan diri dari Sains Competition. 

 
Lain-lain : 

1. Peserta yang dinyatakan lolos ke babak berikutnya akan diumumkan pada tanggal 15 
Oktober 2019, pukul 12.00 di : 
Website : www.diesnatalisiik.com 

https://iik.ac.id/onlinetest
http://www.diesnatalisiik.com/
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Instagram : @iikbhaktiwiyata dan @smkbhaktiwiyata 
2. Peserta yang lolos diwajibkan datang ke kampus IIK Bhakti Wiyata Kediri pada 

tanggal 19 Oktober 2019 untuk mengikuti babak final. 
(Ketentuan babak final akan diinfokan lebih lanjut oleh panitia). 

3. Bagi peserta yang belum dinyatakan lolos akan pendapat sertifikat peserta dalam 
bentuk digital (softfile) 

4. Seluruh peserta diharapkan dapat datang pada tanggal 19 Oktober 2019 pukul 09.00 
– 15.00 untuk mengambil souvenir (MUG) serta ikut memeriahkan Diesnatalis IIK ke 
32 di Graha IIK Lantai 4 Jl. KH Wahid Hasyim No.65 Kediri. 

5. Pengambilan MUG hanya dapat diambil dengan datang langsung ke kampus IIK 
Bhakti Wiyata pada tanggal 19 Oktober 2019 pukul 09.00 – 15.00. 

 
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi : 
Website  : www.diesnatalisiik.com 
Instagram  : https://www.instagram.com/diesnatalis.iikbw/ 
Facebook  : https://www.facebook.com/diesnatalisiik/ 
CP   : 085791229578  / 082230868898 
 
Regards, 
Panitia Sains Competition 
Diesnatalis Bhakti Wiyata ke-34 Tahun 


