PANDUAN
PEKAN ILMIAH DAN KEWIRAUSAHAAN KARANGTURI
22 – 26 FEBRUARI 2021
PENDAHULUAN
Karangturi sebagai sekolah nasional berwawasan global dengan semangat kewirausahaan
merupakan salah satu sekolah rujukan dalam kemajuan Pendidikan di Kota Semarang dan Indonesia.
Sekolah Nasional Karangturi sebagai salah satu sekolah model dalam pengembangan kewirausahaan dan
riset telah memiliki program-program unggulan khususnya dalam bidang ilmiah dan kewirausahaan
diantaranya dengan percobaan sains (TK), pameran proyek sains (SD), Festival Riset dan kewirausahaan
(SMP), Karangturi Young Research Exhibition (SMA) yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya.
Memasuki tahun 2020 pandemi menjadi salah satu tantangan dalam pengadaan kegiatan-kegiatan
yang mengumpulkan massa, dan sudah barang tentu menjadi tantangan bagi dunia pendidikan pada
umumnya. Belajar dari pengalaman tersebut, Sekolah Nasional Karangturi berupaya terus berinovasi dalam
menyikapi setiap tantangan yang ada. Untuk itu, Pekan Ilmiah dan Kewirausahaan 2020-2021 mengangkat
tema berbeda “Melampaui Batas”. Tema Melampaui batas merujuk pada situasi yang dihadapi sebagian
besar siswa di Indonesia (bahkan di hampir seluruh dunia). Mampukah mereka keluar dari keterbatasannya
dan menciptakan inovasi-inovasi baru?
Untuk itu, Pekan Ilmiah dan Kewirausahaan Karangturi 2021 mengangkat konsep yang berbeda,
konsep virtual yang menyajikan pameran berskala nasional dengan mengundang berbagai sekolah lain di
seluruh penjuru nusantara. Melalui kegiatan ini diharapkan ada jiwa yang sama, ada rasa yang sama dan
ada semangat yang sama, semangat untuk terus berinovasi membangun negeri. Persembahan dari anakanak negeri bagi ibu pertiwi.
NAMA KEGIATAN
”Pekan Ilmiah dan Kewirausahaan Karangturi 2021”
TEMA
”Melampaui Batas”
TUJUAN
Kegiatan Pekan Ilmiah dan Kewirausahaan Karangturi 2021 ini bertujuan sebagai berikut:
1. Memberikan ruang berekspresi dalam kerangka berpikir ilmiah dan semangat kewirausahaan bagi siswa
di seluruh Indonesia pada umumnya dan siswa Karangturi pada khususnya.
2. Menjadi salah satu wadah untuk bertukar pikiran dan ide bagi siswa dalam penelitian dan
pengembangan semangat kewirausahaan.
3. Menjadi salah satu tolok ukur bagi perkembangan keilmihan di jenjang pendidikan dasar dan menengah.
4. Menjadi salah satu wadah bagi siswa untuk membangun jejaring ilmiah.

KETENTUAN PESERTA
1. Peserta terdaftar dan berstatus aktif sebagai siswa di PG atau TK asal.
2. Peserta adalah satu tim yang beranggotakan 2-3 orang, yang terbagi menjadi 1 pendamping dan 12 anak, dengan perincian sebagai berikut:
a. 1 guru dan 1 anak
b. 1 guru dan 2 anak
c. 1 orangtua dan 1 anak
d. 1 orangtua dan 2 anak
3. Sekolah diperbolehkan mengirimkan lebih dari 1 tim atau perwakilan.
4. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 tema yang dipilih dari pilihan tema berikut:
a. Warna
b. Gerak benda
c. Cahaya
d. Bunyi
e. Mengenal rasa
f. Perubahan bentuk
g. Sifat air
h. Udara
i. Api
j. Magnet
5. Setiap peserta diperbolehkan merangkap menjadi anggota beberapa tim, dengan ketentuan tim
tersebut mewakili satu sekolah.
6. Bagi 50 peserta yang lolos seleksi, karyanya akan ditampilkan pada laman web.
7. Segala dokumen yang diberikan oleh peserta kepada panitia, menjadi hak panitia untuk
mencantumkan dan mempublikasikan di website resmi Pekan Ilmiah dan Kewirausahaan Karangturi
(PIKK) 2021 dan link-link turunannya termasuk di media sosial.
8. Peserta bertanggung jawab sepenuhnya terhadap isi dokumen yang diberikan kepada panitia.
9. Pertanyaan terkait acara ini, dapat disampaikan melalui:
- Email
: tk@pekanilmiah.com
- Whatsapp : 081 128 94 600/ 024.8444934 (Agustina Ninik Pujirahayu, S.S., M.Pd.)

KETENTUAN KARYA
1. Peserta mempersiapkan karya sebagai berikut:
a. Foto Tim (Profil)
b. Video karya
c. Poster karya
2. Ketentuan foto Tim (profil):
a. Ukuran 1920 x 1080 (landscape) 72 dpi
b. Format JPG/ JPEG
c. Maksimal 6 Mb
d. Jumlah foto 1 buah
e. Diunggah saat melengkapi berkas pendaftaran online
3. Ketentuan poster karya (contoh poster terlampir):
a. Ukuran 1920 x 1080 (portrait) 72 dpi
b. Format JPG/ JPEG
c. Maksimal 6 Mb
d. Jumlah poster 1 buah
e. Isi:
1. Tema
2. Judul percobaan sains
3. Gambar percobaan sains
4. Tujuan percobaan sains
5. Langkah singkat cara melakukan percobaan sains
6. Karakter yang ditanamkan pada anak dengan melakukan percobaan sains
f. Diunggah saat melengkapi berkas pendaftaran online
4. Ketentuan video percobaan:
a. Ukuran 1280 x 720 (landscape)
b. Format MP4
c. Maksimal 150 Mb
d. Durasi 1 - 3 menit
e. Jumlah video 1 buah
f. Video berisi tentang uraian karya yang dibuat.
g. Video tidak mengandung unsur SARA, pornografi, dan menyudutkan pihak tertentu.
h. Peserta wajib mengunggah video karya di youtube atau google drive milik peserta.
i. Link video karya peserta dicantumkan saat melengkapi berkas pendaftaran online.
5. Karya harus orisinal, bukan plagiasi atau karya orang lain.
6. Panitia tidak bertanggung jawab jika karya tidak orisinal dan melanggar hak cipta.

KRITERIA PENILAIAN
Penilaian didasarkan pada poster dan video, dengan kriteria sebagai berikut:
1. Konten poster sesuai dengan ketentuan yang diberikan.
2. Konten video sesuai dengan tema yang dipilih.
3. Durasi video antara 1 – 3 menit, tidak kurang dan tidak melebihi.
KETENTUAN SELEKSI
1. Tahapan Seleksi:
a. Penentuan 50 besar
b. Penentuan 15 besar
c. Penentuan Penghargaan
2. Penentuan 50 besar
a. Peserta mengirim karya kepada Panitia.
b. Panitia akan menentukan 50 peserta yang karyanya akan ditampilkan di website resmi PIKK
2021.
3. Penentuan 15 besar (Finalis)
a. Dewan Juri akan melakukan proses penilaian dan akan menentukan 15 Finalis dari 50
peserta yang akan diumumkan selama pameran.
4. Penentuan Penghargaan
a. Dewan Juri akan memutuskan peraih penghargaan:
- Predikat Emas
: 1 peserta
- Predikat Perak
: 1 peserta
- Predikat Perunggu
: 1 peserta
b. Penghargaan Favorit akan ditentukan berdasarkan banyaknya LIKE yang diperoleh oleh
peserta melalui laman website.
5. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat.
6. Pengumuman peserta yang lolos seleksi dan atau mendapat penghargaan akan disampaikan
melalui media sosial.
7. Pemberian penghargaan dilakukan melalui live streaming youtube; khusus 15 finalis mengikuti
melalui aplikasi ZOOM.
PENGHARGAAN
1. Para peraih penghargaan Emas, Perak, Perunggu, dan Favorit akan memperoleh E-Certificate dan
Uang Pembinaan.
2. Peraih penghargaan Emas akan mendapat Uang Pembinaan Rp 1.000.000,-.
3. Peraih penghargaan Perak akan mendapat Uang Pembinaan Rp 750.000,4. Peraih penghargaan Perunggu akan mendapat Uang Pembinaan Rp 500.000,5. Peraih penghargaan Karya Favorit akan mendapat Uang Pembinaan Rp 250.000,-

PENDAFTARAN
1. Informasi pendaftaran dan Panduan PIKK 2021 dapat diunduh di www.pekanilmiah.com.
2. Pendaftaran dapat dilakukan di Gelombang 1 dan Gelombang 2.
3. Biaya pendaftaran Gelombang 1 sebesar Rp 50.000,- per tim atau perwakilan.
4. Biaya pendaftaran Gelombang 2 sebesar Rp 75.000,- per tim atau perwakilan.
5. Peserta akan mendapatkan:
a. E-book yang berisi 20 percobaan sains siswa TK Karangturi dan 50 percobaan sains peserta
eksternal.
b. Akses gratis ke ruang virtual Pekan Ilmiah dan Kewirausahaan Karangturi.
6. Peserta melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas pendaftaran secara online di
www.pekanilmiah.com sesuai batas waktu yang ditentukan.
7. Rincian berkas pendaftaran yang harus diunggah:
a. Foto profil
b. Poster karya
c. Link video percobaan
d. Surat Keterangan dari sekolah bahwa peserta masih berstatus sebagai pelajar di sekolah
yang diwakili
e. Bukti pembayaran
8. Pembayaran dapat ditransfer ke
Bank
: BCA
No. Acc
: 009 660 5999
Atas nama : YPN KARANGTURI
9. Sekretariat acara PIKK 2021:
Sekolah Nasional Karangturi
Jalan Padma Boulevard Selatan Blok F,Kompleks Graha Padma Semarang
Telp. 024.76430500
www.pekanilmiah.com | Email: info@pekanilmiah.com
Demikian proposal ini, segenap jajaran Panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan peran serta
Ibu/Bapak dalam acara PEKAN ILMIAH DAN KEWIRAUSAHAAN KARANGTURI TAHUN PELAJARAN 2020-2021.
Semarang, 20 November 2020
Mengetahui,

Hormat kami,

Megasari Wibowo, M.Pd.
Direktur Sekolah

Andre Sutantyo, S.Si., M.H.
Ketua Pelaksana/ Kadiv Litbang

