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I. Pendaftaran  

1. Pendaftaran  mulai  dibuka  pada  tanggal  : 

- Gelombang 1 (30 Juni – 31 Agustus 2016) : Rp 55.000,- / peserta  

- Gelombang 2 ( 1 September – 06 November 2016) : Rp 60.000,- / peserta. 

 Pendaftaran melebihi jadwal maka fasilitas menyusul.  

2. Membayar uang pendaftaran melalui  rekening BRI No. 6309-01-006721-53-9 Atas Nama 

Khoridatud Diyanah  atau melalui rekening BNI No. 0339003643 Atas Nama Hilmatul 

Rosydah 

3.  Teknis Pendaftaran : 

a. Peserta  mendownload  formulir  pendaftaran di web hmjkimia.uin-malang.ac.id 

b. Peserta mengisi  formulir dan  syarat-syarat pendaftaran kemudian dikirim ke 

email (HIMASKA) “Helium” kimiamaliki2@yahoo.co.id  

c. Peserta yang telah  melakukan  butir (b) kemudian  menghubungi  panitia  

untuk mengkonfirmasi lewat SMS  

1.  Co Sc  

2.  Ketapel  

3.  Kesekretariatan  

d. Peserta yang tidak melakukan poin (2) dianggap belum mendaftar  

e. Peserta akan diberi User ID dan password untuk login account 5 menit sebelum 

waktu     pengerjaan dimulai.  

f.  Pendaftaran  ulang  dilakukan  pada  tanggal 12 november 2016 dengan konfirmasi 

melalui sms ke no.085755975792 [kesekretariatan(Nairil) 

Format:  

OKI (spasi) Nama  lengkap (spasi) Regional 2 (spasi) Distrik (spasi) Kota  

(spasi) Nama sekolah  



Contoh:  

OKI Abdullah Regional 2 Distrik XXXII Kalimantan SMAN 1 Pontianak 

4. Mendaftar 10 peserta dari sekolah yang sama gratis 1 peserta tambahan (berlaku 

kelipatan) 

5. Sekolah yang mendaftarkan peserta terbanyak (Minimal 50 peserta) mendapatkan 

hadiah menarik 

6. Peryaratan Peserta yang harus dikirim :  

 Foto Copy Bukti pembayaran dari Bank  

 Foto Copy KartuTanda Siswa/Pelajar (KTS/KTP)  

 Formulir Pendaftaran 

 Surat pengantar dari kepala sekolah (untuk peserta delegasi) 

II. Teknik Perlombaan  

Olimpiade Kimia X Nasional Tingkat SMA sederajat  Himpunan Mahasiswa Kimia 

(HIMASKA) “Helium” UIN terdiri dari 3 babak yaitu;  

1. Babak Penyisihan  

Pada Babak ini soal yang diberikan berupa multiple choice sebanyak 50 soal  

yang dikerjaan dalam waktu 100 menit.  

2. Babak Semifinal  

Babak Semifinal soal yang diberikan berupa multiple choice sebanyak 25 soal  

dan 10 soal Essay yang dikerjakan dalam waktu 100 menit.  

3. Babak Final  

Babak Final  terdiri dari dua sesi, Sesi Teoritical yaitu 10 multiple choice dan 10  

essay,  dan Sesi Practical  yang dikerjakan  dalam waktu 180 menit (2x90 menit). 

Judul dari practical sebanyak 5 judul dan ditentukan secara undian. 

III. Tata Tertib    

a) Tata Tertib Umum  

 Peserta harus sudah terdaftar dalam daftar peserta Olimpiade Kimia  X 

Nasional  Tingkat SMA sederajat  Himpunan Mahasiswa Kimia (HIMASKA) 

“Helium”    UIN Maulana Malik Ibrahim Malang selambat – lambatnya pada 

tanggal 6 November 2016;  



 Peserta harus mengikuti seluruh babak perlombaan yang telah dijadwalkan 

oleh panitia 

 Seluruh peserta diminta berdoa menurut kepercayaannya masing-masing 

sebelum mengerjakan soal. 

b) Tata Tertib Tiap Babak 

 Babak Penyisihan (Multiple Choice)  

 Peserta harus memiliki koneksi internet yang cepat dan stabil;  

 Peserta wajib mengerjakan sendiri dengan asas kejujuran;  

 Waktu  pengerjaan  soal  dimulai  serentak  untuk Regional II  pada  pukul 

08.00 WIB dan berakhir maksimal pada pukul 09.40 WIB;  

 Setiap peserta akan mendapatkan ID soal, ID peserta  dan password untuk 

login dari panitia setelah terdaftar sebagai peserta;  

 Peserta membuka website www.hmjkimia.uin-malang.ac.id  

 Klik link yang disediakan untuk mengerjakan soal  

 Login dengan  cara  mengisi  user  ID peserta, ID soal dan  pasword  yang 

telah  diberikan panitia untuk mulai mengerjakan soal pada jam yang telah 

ditentukan;  

 Apabila  user  ID peserta, ID soal dan password tidak  berfungsi,  peserta  

harus  segera menghubungi panitia melalui contact person yang tersedia untuk 

diberi ID dan password baru; 

 Bagi  peserta yang terlambat  mengerjakan, tetap  dapat login dan 

mengerjakan  soal  dengan  tanpa  memperoleh  tambahan  waktu (sesuai 

jadwal yang berlaku) agar peserta lain tidak dirugikan;  

 Soal  online  bersifat  random  (acak)  dan  soal  yang telah  terlewati  tidak 

dapat diperiksa kembali (tidak dapat di back);  

 Peserta yang telah selesai terlebih dahulu mengerjakan soal sebelum waktu 

yang ditentukan diperkenankan untuk mengakhiri proses pengerjaan tanpa 

menunggu waktu maksimal yang ditentukan.    

 Kecepatan waktu pengerjaan tidak termasuk dalam kategori penilaian; 

 Semifinal Final (Multiple choice, dan Essay)  

 Peserta menempati tempat duduk yang telah disediakan sesuai dengan nomor 

peserta masing-masing; 



 Bagi Peserta yang terlambat masuk, dapat mengikuti  lomba setelah 

mendapatkan izin dari panitia/pengawas, tanpa memperoleh tambahan waktu 

(sesuai dengan jadwal yang berlaku) agar peserta lain yang tidak terlambat 

tidak dirugikan; 

 Peserta membawa alat-alat tulis masing-masing dan tidak diperkenankan 

saling meminjam di antara sesama peserta;  

 Peserta tidak diperkenankan menggunakan alat bantu seperti buku catatan, 

kamus, susunan berkala, atau alat bantu lainnya (kecuali kalkulator);  

 Peserta mengisi dan menandatangani daftar hadir yang telah disediakan;  

 Setiap peserta akan menerima 1 (satu) set soal, lembar jawaban, dan kertas 

buram;  

 Peserta tidak diperkenankan mengerjakan soal sebelum ada instruksi dari 

pengawas. Semua peserta mengawali dan mengakhiri tes bersama-sama;  

 Jika terdapat hal-hal yang rancu dan sulit  dipahami, peserta dapat 

menanyakannya kepada pengawas dengan mengangkat tangan; 

 Peserta tidak diperkenankan untuk berjalan memberikan hasil jawaban dan 

soalnya kepada pengawas. Akan tetapi, pengawas mengambil jawaban dari 

setiap peserta;  

  Peserta tidak boleh bekerja sama/berdiskusi, melakukan kecurangan atau hal-

hal yang mencurigakan;  

 Bagi Peserta yang melakukan kecurangan akan dikenai sanksi yang berakibat 

mendapat nilai 0 (nol). Untuk ini pengawas akan mencatat peserta yang 

melakukan kecurangan;  

 Peserta harus menulis jawaban dengan jelas; 

 Selama di ruang tes, tidak dibenarkan berbicara atau melakukan hal-hal yang 

dapat mengganggu konsentrasi peserta lain;  

 Bagi peserta yang telah selesai terlebih dahulu mengerjakan soal, dimohon 

utuk kembali meneliti jawaban yang telah dibuat, tetapi tidak didiskusikan 

dengan peserta lain. Peserta yang sudah selesai sebelum waktunya tidak 

diperkenankan untuk meninggalkan ruangan;  

  Setelah waktu pengerjaan soal telah habis, lembar jawaban disimpan di 

tempat duduk masing-masing  dengan  posisi  terbalik  dan pengawas akan 

mengambilnya; 



 Babak Final (Soal Teoritical dan Practical)  

 Peserta menempati tempat duduk yang telah disediakan sesuai dengan nomor 

peserta masing-masing;  

 Bagi Peserta yang terlambat masuk, dapat mengikuti lomba  setelah 

mendapatkan izin dari panitia/pengawas, tanpa memperoleh tambahan waktu 

(sesuai dengan jadwal yang berlaku) agar peserta lain yang tidak terlambat 

tidak dirugikan; 

 Peserta tidak diperkenankan membawa alat-alat tulis, menggunakan buku 

catatan, kamus, susunan berkala, atau alat bantu lainnya; 

   Peserta mengisi dan menandatangani daftar hadir yang telah disediakan. 

IV. Deskripsi Perlombaan  

a. Babak Penyisihan (Mutiple Choice)  

Jumlah soal : 50 soal multiple choice, dengan bentuk penilaian berupa:  

Benar     : nilai 3  

Salah  : nilai -1  

Skor Maks : 150  

Waktu  : 100 menit  

b. Babak Semifinal (Essay dan Mutiple Choice)  

Jumlah soal : 10 soal Essay dan 25Multiple Choice  

Skor maks : 100  

Waktu     : 100 Menit  

c. Babak Final  

Tiap peserta mendapat 10 soal multiple choice dan 10 essay, dan Sesi Practical waktu 

pelaksanaan 180 menit.  

  

V. Diskualifikasi  

Diskualifikasi dikenakan jika;  

 Peserta tidak mentaati atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

panitia;  

 Peserta bertengkar atau berselisih dengan peserta lain atau dengan panitia, 

sebelum, selama, dan sesudah pelombaan berlangsung;  



 Selama pelaksanaan lomba peserta dilarang bekerja sama dengan peserta lain; 

Peserta merugikan peserta lain sebelum, selama, dan sesudah perlombaan 

berlangsung; 

 Peserta membawa senjata api, senjata tajam atau obat terlarang.  

 

VI. Dewan Juri  

 Dewan Juri memegang kekuasaan tertinggi dalam penentuan pemenang lomba;  

 Dewan Juri terdiri dari Dosen Kimia, dan tim soal; 

 Keputusan Dewan Juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.  

 

VII. .Penghargaan dan Ketentuan Juara  

 Juara I mendapatkan  uang Rp.5.000.000,00 + Tropy  bergilir Kemenag + Tropy + 

Piagam.  

 Juara II mendapatka nuang Rp.4.000.000,00 + Tropy + Piagam  

 Juara III mendapatkan uang Rp.3.000.000,00 + Tropy + Piagam  

 Harapan I mendapat uang Rp.2.000.000,00 + Tropy + Piagam  

 Harapan II mendapat uang Rp.1.000.000,00 + Tropy + Piagam  

 Juara 1 distrik berhak mendapat piagam penghargaan.  

 20 besar nilai terbaik dalam babak penyisihan mendapat piagam penghagaan 

 

VIII. Gangguan Perlombaan  

 Yang dimaksud dengan gangguan perlombaan adalah gangguan di luar kekuasaan 

panitia yang memungkinkan perlombaan tidak dapat berlangsung baik yang bersifat 

sementara atau tetap pada setiap lomba;  

 Apabila gangguan bersifat sementara terjadi saat lomba berlangsung maka panitia 

akan memutuskan bahwa perlombaaan akan dilanjutkan atau tidak, setelah 

mengadakan pertimbangan dan menunggu gangguan tersebut selama 30 menit;  

 Apabila gangguan bersifat tetap sebelum perlombaan berlangsung maka pelaksanaan 

Olimpiade Kimia  X  Nasional  Tingkat SMA sederajat Himpunan Mahasiswa Kimia 

(HIMASKA) “Helium” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  2016  dibatalkan dan 

uang pendaftaran dikembalikan setelah dipotong 30% sebagai biaya administrasi;  

 Bila ganguan besifat tetap terjadi pada saat perlombaan berlangsung maka 

pelaksanaan lomba akan dibatalkan dan uang pendaftaraan tidak dikembalikan. 



 

IX. Technical Meeting  

a. Babak Semifinal dan Final  

 Technical Meeting  dilaksanakan pada  Tanggal  26  November  2016 setelah Opening 

Ceremony di gedung  Auditorium  Fakultas  Saintek Universitas Islam Negeri (UIN) 

Maulana Malik Ibrahim Malang;  

 Peserta Technical Meeting adalah peserta yang telah terdaftar dan telah melakukan 

registrasi;  

 Peserta wajib mengisi daftar hadir ;  

 Peserta boleh didampingi oleh guru atau perwakilan sekolah;  

 Bagi peserta yang tidak mengikuti  technical meeting  dianggap mengerti dan 

menyetujui  dengan hasil keputusan pada saat  technical meeting;  

 Peserta wajib memakai seragam sekolah masing-  masing dan mengenakan sepatu 

dengan sopan dan rapi;  

 Technical Meeting untuk Praktikum dan Testeoritikal pada babak final dilaksanakan 

pada hari  Sabtu  26  November  2016  di  gedung Auditorium Fakultas Saintek 

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang setelah pengumuman 

peserta babak final;  

X. Ketentuan Tambahan  

 Diharapkan seluruh peserta selalu dalam keadaan sehat atau menjaga kesehatannya 

masing-masing. Namun apabila sakit dan memerlukan dokter dapat menghubungi 

panitia; 

 Demi keamanan bersama diharapkan barang-barang peserta dijaga sendiri-sendiri; 

 Menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung.  

  

 

 


