Syarat & Ketentuan Kompetisi Sobat Bumi Kategori Teori Sains
1. Program Kompetisi Sobat Bumi diselenggarakan oleh PT Pertamina (Persero)
2. Periode pendaftaran Kompetisi Sobat Bumi Kategori Teori Sains dibuka mulai tanggal 3
Agustus hingga 30 Oktober 2020.
3. Kategori kompetisi ini terbuka untuk seluruh mahasiswa dari semua program studi.
4. Pendaftaran kompetisi hanya dilakukan secara online melalui www.sobatbumi.id/daftar
5. Peserta wajib mengisi seluruh informasi pendaftaran dengan benar dan valid.
6. Peserta wajib mengirimkan foto diri dan Kartu Identitas Mahasiswa.
7. Pelaksanaan Seleksi Tingkat Provinsi akan dilakukan secara serempak melalui website
www.sobatbumi.id pada tanggal 11 November 2020.
8. Pengumuman peserta yang masuk ke Seleksi Tingkat Nasional akan diumumkan melalui email dan website www.sobatbumi.id, serta melalui akun Instagram @sobatbumi_id dan
@pertamina.
9. Peserta yang masuk ke Seleksi Tingkat Nasional wajib menulis makalah dan mengikuti
seleksi Semi Final dan Grand Final di lokasi yang akan ditentukan kemudian.
10. Dengan menerima Syarat dan Ketentuan serta berpartisipasi dalam program ini, peserta
menyatakan informasi beserta dokumen yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan.
Peserta menanggung semua risiko rusak, hilang, terlambat, tidak lengkap, tidak sah, benar
atau salah dalam melakukan seluruh proses seleksi Kompetisi Sobat Bumi Kategori Teori
Sains.
11. Pertamina berhak untuk mendiskualifikasi peserta yang dianggap melanggar aturan
kompetisi atau ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
12. Keputusan Pertamina dengan semua hal yang berkaitan dengan kompetisi ini adalah
mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.
13. Info lebih lanjut silakan Call Center Pertamina di 136 atau e-mail ke admin@sobatbumi.id

Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu Kompetisi Sobat Bumi 2020?
Kompetisi Sobat Bumi adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh Pertamina, yang bertujuan
untuk menciptakan serta mengembangkan bibit unggul bangsa yang mampu menciptakan
inovasi energi bagi keberlangsungan bumi.
Kompetisi Sobat Bumi memiliki 2 (dua) kategori kompetisi, yaitu kategori Proyek Inovasi EBT
dan kategori Teori Sains.
Sebelumnya kompetisi ini popular dengan sebutan Olimpiade Sains Nasional Pertamina (OSNPERTAMINA), yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2008. Pada tahun ke-10
pelaksanaan, nama OSN-PERTAMINA diganti menjadi Kompetisi Sobat Bumi.
Siapa saja yang bisa mendaftar dalam Kompetisi Kategori Teori Sains?
Seluruh mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Peserta
mahasiswa boleh berasal dari semua program studi atau jurusan, dan dapat berasal dari
Universitas, Institut, Sekolah Tinggi ataupun Politeknik di seluruh Indonesia, dan terbuka
untuk mahasiswa di semua semester.
Jika saya bukan mahasiswa dari program studi MIPA, apakah saya boleh mengikuti
kompetisi ini?
Diperbolehkan jika peserta memiliki kapasitas atau kemampuan mengikuti ujian di bidang
yang dikompetisikan, yaitu Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi.
Bagaimana sistem Kompetisi Sobat Bumi kategori Teori Sains?
Seperti tahun-tahun sebelumnya, kompetisi dalam kategori Teori Sains memiliki 4 (empat)
bidang yang dikompetisikan, yaitu Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi. Peserta. Peserta
hanya diperbolehkan untuk memilih salah satu bidang kompetisi.
Bagaimana cara mendaftar di Kompetisi Sobat Bumi kategori Teori Sains?
●
●
●

●

Peserta wajib melakukan pendaftaran Kompetisi Sobat Bumi kategori Teori Sains
dilakukan melalui www.sobatbumi.id
Peserta wajib mengisi data diri di formulir yang tersedia, mengunggah foto diri dan
Kartu Identitas Mahasiswa.
Peserta melakukan pengecekan inbox/spam pada e-mail yang didaftarkan saat
pendaftaran dan klik tautan pada e-mail yang dikirimkan untuk melakukan verifikasi
akun.
Peserta dapat melakukan login di www.sobatbumi.id melalui e-mail dan password
yang sudah didaftarkan.

Jika saya sudah terdaftar, apa yang harus saya lakukan setelahnya?
Setelah sukses mendaftar dan melakukan verifikasi akun, peserta dapat mempersiapkan diri
dengan mempelajari contoh soal yang telah kami sediakan dan pantau informasi terbaru
seputar Kompetisi Sobat Bumi.

Dimana saya bisa mendapatkan contoh soal pada kompetisi sebelumnya?
Peserta dapat mengunduh contoh soal sesuai bidang kompetisi pada link berikut:
● Contoh soal bidang kompetisi Matematika
● Contoh soal bidang kompetisi Kimia
● Contoh soal bidang kompetisi Fisika
● Contoh soal bidang kompetisi Biologi
Dimana saya bisa mendapatkan jadwal ujian seleksi dan informasi seputar Kompetisi Sobat
Bumi Kategori Teori Sains?
Secara periodik, peserta bisa melakukan pengecekan di menu Informasi Terbaru pada
halaman profil di website atau follow akun Instagram www.sobatbumi.id untuk informasi
terkini seputar kompetisi.
Dimanakah Kompetisi Sobat Bumi kategori Teori Sains akan dilaksanakan?
Kompetisi Sobat Bumi kategori Teori Sains sepenuhnya akan dilakukan secara online melalui
website www.sobatbumi.id
Dimana saya bisa mengunduh Panduan Pelaksanaan Kompetisi Sobat Bumi kategori Teori
Sains?
Panduan seputar kompetisi kategori Teori Sains dapat dilihan dan diunduh di sini.
Apa saja tahapan seleksi dari Kompetisi Sobat Bumi kategori Teori Sains?
Tahapan 1 – Pendaftaran Online (3 Agustus s/d 30 Oktober 2020)
Peserta mendaftar Kompetisi Sobat Bumi kategori Teori Sains di www.sobatbumi.id
Tahap 2 – Seleksi tingkat Provinsi
Peserta melaksanakan Computer Based Test (CBT) serentak secara online pada tanggal 11
November 2020
Tahap 3 – Seleksi Nasional (8 s/d 10 Desember 2020)
Peserta yang lolos Seleksi Daerah akan maju ke Seleksi Nasional dan mengikuti 2 (dua)
rangkaian seleksi, yaitu seleksi Semi Final dan Grand Final
Dimana Seleksi Nasional akan dilakukan?
Peserta yang lolos Seleksi Provinsi akan diberangkatkan ke Jakarta untuk mengikuti Seleksi
Nasional, namun akan melihat perkembangan dari kondisi Pandemi saat ini.
Apabila orang tua saya pegawai Pertamina, apakah berpengaruh terhadap penilaian saya
sebagai peserta?
Seluruh kandidat peserta akan diproses dengan mengikuti tata cara penilaian yang berlaku.

Saya ingin mendaftar di kompetisi namun di saat yang bersamaan saya juga mendaftar dan
mengikuti kompetisi sejenis lainnya. Apakah saya diperbolehkan untuk berpartisipasi?
Selama peserta dapat mengikuti dan melaksanakan proses seleksi yang berlaku, maka peserta
diperbolehkan untuk mengikuti kompetisi sejenis.
Jika saya lupa password saya, apa yang harus saya lakukan?
Peserta yang sudah mendaftar dan lupa password dapat melakukan reset password melalui
www.sobatbumi.id/lupapassword
Saya sudah mendaftar, namun tidak menerima e-mail untuk melakukan verifikasi akun. Apa
yang harus saya lakukan?
Pastikan kamu memasukkan alamat e-mail dengan benar dan melakukan pengecekan pada
folder spam/updates/promotions di e-mail yang didaftarkan.
Saya sedang melakukan pengisian formulir, namun ketika ingin melakukan penyimpanan
data, muncul tampilan “ERROR”. Apa yang harus saya lakukan untuk melanjutkan
pendaftaran?
Jika dalam proses pendaftaran terjadi permasalahan, tidak berhasil atau mengalami error,
silakan mengirimkan e-mail permasalahan kamu ke admin@sobatbumi.id dengan judul e-mail
“Kompetisi Sobat Bumi – (Nama Kamu)” serta memberikan data-data berikut:
a. Nama lengkap
b. Alamat e-mail yang digunakan untuk mendaftar
c. Kronologi permasalahan
d. Screenshot permasalahan

