KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PRESTASI NASIONAL
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon ( 021) 5731177
Laman http//pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id
Nomor : 1849/J3/PD/2020
25 September 2020
Lampiran : Satu berkas
Hal
: Pelaksanaan Seleksi Kompetisi Sains Nasional-Sekolah Dasar
(KSN SD) Tingkat Provinsi
Tahun 2020
Yang terhormat,
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala LPMP Provinsi
Seluruh Indonesia

Berdasarkan Panduan Teknis Pelaksanaan KSN SD Tahun 2020, yang telah kami upload
dilaman Pusat Prestasi Nasional (https//:sd.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id /
) dengan hormat kami informasikan bahwa yang semula pelaksanaan KSN SD dijadwalkan
pada tanggal 28 September 2020 berubah menjadi tanggal 7 Oktober 2020. Seleksi
dimaksud akan dilaksanakan serentak pada tanggal 7 Oktober 2020 secara daring maupun
luring, mulai pukul 09.00 WIB, 10.00 WITA, 11.00 WIT. Berkaitan pelaksanaan dimaksud,
kami sampaikan hal sebagai berikut:
1. Peserta yang akan mengikuti seleksi KSN SD tingkat provinsi secara daring maupun
luring adalah peserta yang telah diregistrasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
kedalam laman Pusat Prestasi Nasional dan telah mendapatkan akun serta password
peserta.
2. Peserta yang telah terdata akan melaksanakan seleksi KSN SD secara daring tidak
diperbolehkan mengikuti seleksi KSN SD secara luring (daftar peserta akan
disampaikan pada tanggal 2 Oktober 2020 setelah penutupan proses registrasi).
3. Peserta seleksi KSN SD secara daring akan mengerjakan soal menggunakan
smartphone berbasis android dan jaringan internet serta mendownload Aplikasi KSN
SD di Google Play Store. Sedangkan peserta seleksi KSN SD secara luring
mengerjakan soal yang telah didownload oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
melalui laman Pusat Prestasi Nasional.
4. Mekanisme seleksi KSN SD secara daring telah kami tuangkan dalam Panduan Teknis
Pelaksanaan KSN SD Tahun 2020. Mekanisme seleksi KSN SD secara luring
sebagaimana terlampir.
5. Penilaian peserta seleksi KSN SD tingkat provinsi dilakukan oleh Pusat Prestasi
Nasional.
6. Hasil penilaian peserta seleksi KSN SD tingkat provinsi akan diumumkan melalui
laman Pusat Prestasi Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara dapat menyampaikan
informasi dimaksud kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan seluruh peserta seleksi
KSN SD tingkat provinsi tahun 2020.
Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.
a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Prestasi Nasional,

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal, Kemdikbud
2. Kasubag Tata Usaha Puspresnas, Kemdikbud

Asep Sukmayadi
NIP 197206062006041001

MEKANISME SELEKSI KSN-SD TINGKAT PROVINSI SECARA LURING
1. Pelaksanaan seleksi KSN-SD tingkat provinsi dilaksanakan di rumah peserta;
2. Pelaksanaan KSN-SD dilaksanakan secara luring pada tanggal 7 Oktober 2020,
dengan ketentuan Wilayah Indonesia Barat mulai pukul 09.00 WIB, Wilayah
Indonesia Tengah pukul 10.00 WITA, dan Wilayah Indonesia Timur pukul 11.00
WIT
3. Tes dilaksanakan selama 60 (enam puluh menit) untuk soal masing-masing bidang
pelajaran.
4. Orangtua dan peserta menandatangani Surat Pernyataan/Pakta Integritas dan Surat
Pernyataan Ijin Orang Tua/Wali (lampiran 1 dan 2). Surat Pernyataan yang telah
ditandatangani diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk dikirimkan
ke Pusat Prestasi Nasional melalui alamat email sd.puspresnas@kemdikbud.go.id.
5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menetapkan pendamping bagi peserta yang
mengikuti seleksi KSN-SD tingkat provinsi secara luring.
6. Pendamping berkordinasi dengan orang tua peserta didik dalam rangka
pelaksanaan KSN-SD dengan memperhatikan protokol kesehatan covid-19.
7. Pendamping menandatangani Surat Pernyataan Pendamping (lampiran 3).
8. Pendamping mengunggah (mengupload) Surat Pernyataan Pendamping yang telah
ditandatangani
ke
Pusat
Prestasi
Nasional
melalui
alamat
email sd.puspresnas@kemdikbud.go.id.
9. Pendamping berfungsi sebagai pengawas peserta saat seleksi KSN SD, dengan
tugas sebagai berikut:
a. memastikan identitas peserta sesuai dengan data peserta;
b. memastikan peserta telah membaca petunjuk pengerjaan soal;
c. memastikan peserta tidak menggunakan buku catatan, kamus matematika atau
kamus sains (IPA), kalkulator, tabel, atau alat elektronik lain yang dapat
digunakan untuk menghitung dan menyimpan data, kecuali buku Kamus Bahasa
Inggris-Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia-Inggris;
d. melakukan pengawasan kepada peserta selama mengerjakan soal;
e. melakukan perekaman foto dan video keadaan peserta saat mengerjakan soal;
f. memberikan ijin kepada peserta ketika akan buang air (ke kamar kecil/toilet);
10. Pendamping berjumlah sebanyaknya peserta tiap kabupaten/kota.
11. Pendamping bukan pembina saat seleksi KSN SD.
12. Batas waktu pengiriman Surat Pernyataan Pendamping sehari sebelum pelaksanaan
seleksi KSN SD tingkat provinsi tahun 2020.
13. Pengiriman dokumentasi kegiatan berupa perekaman foto dan video bersamaan
dengan
pengiriman
lembar
jawaban
peserta
melalui
alamat
email sd.puspresnas@kemdikbud.go.id.
TEKNIS PENGAMBILAN NASKAH SOAL DAN PENGIRIMAN LEMBAR
JAWABAN PESERTA SELEKSI KSN-SD TINGKAT PROVINSI SECARA LURING
1. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mendownload naskah soal dan lembar jawaban
di laman https//:sd.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/lomba pada tanggal 6
Oktober 2020 atau sehari sebelum pelaksanaan seleksi KSN SD tingkat provinsi
tahun 2020.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyerahkan naskah soal dan lembar jawaban
yang telah tercetak kepada peserta melalui pendamping yang telah ditetapkan oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3. Naskah soal dan lembar jawaban diberikan kepada peserta seleksi KSN-SD tingkat
provinsi tahun 2020.

4. Setelah peserta selesai melaksanakan tes, lembar jawaban diserahkan kepada
pendamping yang bertugas.
5. Lembar jawaban yang telah diterima oleh pendamping dikirimkan kepada Pusat
Prestasi Nasional melalui email sd.puspresnas@kemdikbud.go.id pada hari yang
sama paling lambat 2 (dua) jam setelah pelaksanaan tes.
6. Hardcopy hasil lembar jawaban peserta dikirimkan ke Pusat Prestasi Nasional
dengan alamat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Jenderal,
Pusat Prestasi Nasional, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Gedung C, Lantai 19,
Bidang Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar), paling lambat 2 (dua) hari setelah
pelaksanaan tes.
7. Pusat Prestasi Nasional melakukan pengambilan hasil lembar jawaban peserta
melalui email untuk diinput ke aplikasi KSN SD.
8. Juri memeriksa hasil input jawaban peserta
Website KSN SD
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LAMPIRAN 1
SURAT PERNYATAAN/PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama Lengkap

:………………………………………………………………..

Tempat/Tanggal Lahir

:………………………………………………………………..

Agama

:………………………………………………………………..

NISN

:………………………………………………………………..

NPSN

:………………………………………………………………..

Alamat saat ini

:………………………………………………………………..

Telepon / HP

:………………………………………………………………..

Nama Orang Tua/Wali

:………………………………………………………………..

Telepon/HP Orang Tua/Wali

:………………………………………………………………..

menyatakan secara sadar dan sungguh-sungguh atas hal-hal berikut:
1. Mengikuti KSN-SD atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun.
2. Bersedia mengikuti KSN-SD dengan jujur dan penuh tanggungjawab.
3. Mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan Covid-19 selama mengikuti tes sebagaimana diatur oleh
panitia
4. Bersedia dan patuh mengikuti segala peraturan yang telah ditentukan Panitia dan mematuhi semua
Keputusan Tim Juri KSN-SD atau Panitia. Apabila saya tidak mematuhi segala ketentuan tersebut,
saya dan orang tua/wali bersedia menerima konsekwensinya, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
5. Atas akibat dari poin tiga dan empat (3 & 4), saya tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada
Panitia/Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Surat pernyataan/pakta integritas ini, saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak
manapun, dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Menyetujui:

..................., ...................... 2020
Yang menyatakan,

Orang Tua/Wali,
Materai Rp. 6.000

………………………………………

................................................

LAMPIRAN 2

SURAT PERNYATAAN IJIN ORANG TUA/WALI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Lengkap

:………………………………………………………………..

Tempat/Tanggal Lahir

:………………………………………………………………..

Agama

:………………………………………………………………..

Pekerjaan

:………………………………………………………………..

Alamat

:………………………………………………………………..

Telepon/HP

:………………………………………………………………..

adalah orang tua/wali dari:
Nama Lengkap

:………………………………………………………………..

Tempat/Tanggal Lahir

:………………………………………………………………..

NISN

:………………………………………………………………..

Agama

:………………………………………………………………..

Alamat

:………………………………………………………………..

Telepon/HP

:………………………………………………………………..

menyatakan;
1. Secara sadar memberi ijin kepada anak saya tersebut di atas untuk mengikuti tes seleksi
KSN-SD yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, dengan mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
2. Bersedia mendampingi anak di rumah dan mengawasi pelaksanaan tes dengan penuh kejujuran,
disiplin, obyektif, dan bertanggungjawab;
3. Bersedia menanggung segala konsekwensi yang ditimbulkan apabila anak saya tersebut
melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh panitia dan Tim Juri KSN-SD tanpa melakukan tuntutan
apapun.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
………………., ………………. 2020
Orang tua/Wali
Materai
Rp. 6.000

………………………………………

LAMPIRAN 3
SURAT PERNYATAAN PENDAMPING
Nama
NIP
Jabatan
Alamat kantor

:
:
:
:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Dengan ini saya sebagai pendamping menyatakan akan bertindak sebagai pengawas
peserta saat seleksi KSN SD, dengan tugas sebagai berikut:
1. memastikan identitas peserta sesuai dengan data peserta;
2. memastikan peserta telah membaca petunjuk pengerjaan soal;
3. memastikan peserta tidak menggunakan buku catatan, kamus matematika atau
kamus sains (IPA), kalkulator, tabel, atau alat elektronik lain yang dapat digunakan
untuk menghitung dan menyimpan data, kecuali buku Kamus Bahasa InggrisIndonesia dan Kamus Bahasa Indonesia-Inggris;
4. melakukan pengawasan kepada peserta selama mengerjakan soal;
5. melakukan perekaman foto dan video keadaan peserta saat mengerjakan soal;
6. memberikan ijin kepada peserta ketika akan buang air (ke kamar kecil/toilet);
7. berkordinasi dengan orang tua peserta didik dalam rangka pelaksanaan KSN-SD
dengan memperhatikan protokol kesehatan covid-19;
8. tidak melakukan kegiatan yang melawan hukum seperti pembocoran soal atau
kegiatan lainnya yang dapat merugikan pelaksanaan KSN-SD tahun 2020;
9. jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan kompetisi, maka akan menerima
sanksi berupa diskualifikasi kepesertaan KSN-SD Tahun 2020.
Demikian Surat Pernyataan ini saya tandatangani dengan sebenar-benarnya.
………………………………………… 2020
Yang membuat pernyataan
Meterai Rp. 6.000,-

………………………………….
NIP ……………………………..

