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Sabtu, 17 September 2011. Kandel dan Surya Institute telah bekerja sama dengan Telkom untuk melaksanakan lomba
babak final Kompetisi Edutainment Sains Asyik 2011 yang diselenggarakan di Telkom R&D Center Jl. Gegerkalong
Hilir No.47 Bandung. Lomba ini telah diikuti lebih dari 1867 siswa Sekolah Dasar dari masing masing kota Bandung,
DKI Jakarta, dan Banten-Tangerang. Proses seleksi meloloskan 684 siswa untuk mengikuti babak semifinal

Babak semifinal dilakukan pada bulan lalu, Sabtu, 20 Agustus 2011 serentak paralel dilakukan di dua kota, Bandung dan
Jakarta. Dari tahap semifinal ini 115 siswa terseleksi untuk mengikuti babak final. Kompetisi kali ini dapat dikatakan
berbeda dengan kompetisi lain yang pernah diadakan sebelumnya. Dalam kompetisi ini setiap peserta diuji
kemampuannya untuk menyelesaikan soal-soal secara online melalui jaringan internet dan website Speedy cerdas http://www.speedycerdas.com
Proses babak final dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama adalah mengerjakan soal pilihan ganda sebanyak 25 soal
dengan menggunakan komputer dan internet. Dari tahap pertama diseleksi sebanyak 51 anak terbaik untuk mengikuti
lomba pada tahap kedua. Pada tahap kedua ini, peserta diuji melakukan analisis sebuah eksperimen sains dan mengeksplorasi sebuah bahan percobaan.

Kombinasi soal uji teori dan eksperimen merupakan stimulasi yang baik untuk perkembangan otak dan kecerdasan
motorik anak. Sesuai dengan tema lomba - &ldquo;Kompetisi Edutainment Sains Asyik&rdquo; , soal soal yang
diberikan oleh Surya Institute meski sulit namun tetap asyik dan menyenangkan untuk dilakukan dan dianalisis.
Selain kompetisi yang diadakan, Telkom juga memberikan seminar bagi para orang tua peserta lomba yang hadir.
Seminar singkat yang dipresentasikan oleh pak Fajar Erianto mengenai penggunaan internet sehat dan mendidik bagi
putra-putri mereka yang hadir dalam Kompetisi Edutainment Sains Asyik 2011. Salah satu hal yang menarik dalam
seminar ini adalah ketika diketahui fakta yang cukup mengejutkan, dimana orang tua baru menyadari bahwa anaknya
lebih mengenal dunia teknologi dibanding dengan orang tuanya. Dalam presentasi ini dipaparkan ada seorang anak
yang mengaku bahwa dia memiliki friend list di dalam facebooknya sebanyak 2000 teman, dan ternyata orang tua dari
anak tersebut tidak mengenal semua teman yang ada di dalam friend list anaknya tersebut. Hal ini patut mendapat
perhatian lebih, bagaimana orang tua dapat menjalankan perannya sebagai pendamping dan pembimbing anaknya jika
para orang tua tidak mengenal dunia anaknya sendiri.
Menjelang puncak acara, Pak Janto V Sulung Budi dkk dari Surya Institute memberikan penjelasan dan jawaban soal
pertanyaan eksperimen kepada siswa/i peserta dan para pendamping siswa guru dan orang tua. Semuanya tampak
antusias karena penjelasan atraktif dari tim Surya Institute mengangkat tema soal eksperimen dari bahan-bahan yang
sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari namun tidak pernah terbayangkan sebelumnya.
Diakhir puncak acara diumumkan bahwa pemenang pertama dalam kompetisi ini adalah Dhia Fadhilllah Budiman dari
SD Islamic Village/ Banten. Pemenang kedua adalah Adam Damario P berasal dari SD Gagas Ceria/ Jawa Barat dan
pemenang ketiganya adalah Arriel Putra dari SD Santa Laurensia/ Jakarta. Setiap pemenang berhak mendapatkan satu
buah notebook, telepon seluler dari flexi, satu paket lengkap CD pembelajaran &ldquo;Berlajar Sains Bersama Prof.
Yohanes Surya&rdquo; dari Kandel serta uang tunai.

Dengan Kompetisi Edutainment Sains Asyik 2011 ini diharapkan anak-anak Indonesia akan lebih menyukai sains dan
menggunakan teknologi sebagai penunjang pembelajarannya.
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