
 



 

 

A. LATAR BELAKANG 

Era globalisasi saat ini, sebagai generasi muda yang mengikuti kemajuan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dituntut untuk memiliki wawasan (ilmu) yang 

luas. Pemahaman yang luas tersebut dapat digunakan untuk membentuk generasi 

bangsa yang berintelektual tinggi. Selain membentuk generasi bangsa yang 

berintelektual tinggi juga dengan memiliki wawasan yang luas, suatu bangsa akan 

menjadi salah satu bangsa yang berpengaruh atas kemajuan IPTEK. 

 

Indonesia selain kaya akan sumber daya alam (SDA) juga kaya akan sumber 

daya manusianya (SDM). Dari kayanya SDM tersebut maka semestinya harus bisa 

memanfaatkan SDM-nya sendiri dalam mengembangkan wawasan akademiknya secara 

nyata dalam perubahan bangsa. Sehingga bisa menciptakan kemajuan bagi penerus 

generasi bangsa. 

 

Atas dasar alasan tersebut dengan selarasnya Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang memiliki bakat, maka kami bermaksud menyelenggarakan OLIMPIADE KIMIA 

yang ke II dengan nama “OKISUKA” 2017 yang memiliki tema “Meningkatkan jiwa 

kompetitif, inovatif, dan semangat sportivitas intelektual”. OKISUKA merupakan 

kegiatan olimpiade yang diadakan oleh HMPS Kimia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

dimulai dari tahun 2016. OKISUKA 2017 ini merupakan OKISUKA yang kedua, 

diharapkan siswa dapat mengasah kemampuannya dalam bidang keilmuan khususnya 

di bidang kimia dan meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami konsep kimia 

melalui OKISUKA tingkat SMA/MA sederajat se-DIY dan Jateng. 

 

 



 

 

B.  SYARAT DAN KETENTUAN 

 

Peserta OKISUKA 2017 harus memenuhi syarat dan ketentuan berikut: 

1. Peserta adalah siswa SMA/sederajat yang masih aktif (kelas X, XI, XII) 

2. Peserta merupakan pelajar SMA atau sederajat dari jurusan IPA atau SMK 

dengan jurusan yang terkait dengan kimia 

3. Mengisi formulir pendaftaran yang dapat diunduh di blog 

cfcuinsuka.wordpress.com 

4. Peserta telah memenuhi administrasi (menunjukkan bukti pembayaran) 

5. Satu tim terdiri dari 3 orang. 

6. Peserta menyerahkan fotokopi kartu pelajar/kartu identitas sebanyak 1 lembar 

dan pas foto 3x4 berwarna sebanyak 2 buah pada saat pendaftaran (khusus 

pendaftaran secara offline), khusus pendaftaran secara online persyaratan 

dibawa pada saat perlombaan 

7. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi contact person panitia yang telah 

dicantumkan. 

Untuk Wilayah Regional I : 085725332982 (Rifda) 

Untuk Wilayah Regional II : 081287841249 (Sita) 

 

C. TATA TERTIB 

 

Peserta OKISUKA 2017 harus memenuhi tata tertib berikut : 

1. Peserta memakai seragam sekolah (OSIS)/ menyesuaikan. 

2. Mengenakan sepatu dan tidak diperkenankan memakai sandal ataupun sepatu 



 

 

sandal, kecuali ada hal yang ditoleransi panitia 

3. Membawa kartu peserta yang dapat diunduh di blog cfcuinsuka.wordpress.com 

4. Peserta datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan 

5. Peserta yang datang terlambat diperkenankan mengikuti acara, tetapi tidak 

diberi tambahan waktu pengerjaan soal 

6. Peserta hanya diperkenankan membawa alat tulis (pensil 2B, pena hitam), 

penghapus, dan penggaris 

7. Peserta diperkenankan membawa dan menggunakan KALKULATOR 

8. Peserta tidak diperkenankan membawa catatan dalam bentuk apapun 

9. Peserta dilarang merokok selama proses acara berlangsung 

10. Peserta dilarang membawa dan menggunakan senjata tajam di tempat 

pelaksanaan OKISUKA 

11. Peserta diwajibkan menjaga kebersihan lingkungan tempat pelaksanaan acara 

berlangsung. 

12. Segala bentuk alat komunikasi harus dimatikan, dan dimasukkan dalam tas 

atau dikumpulkan kepada panitia sebelum seleksi dimulai. 

13. Melaporkan segala bentuk kejadian yang menyimpang kepada panitia. 

14. Peserta yang melanggar tata tertib akan didiskualifikasi. 

 

D. WAKTU PELAKSANAAN 

 

Penyelenggaraan OKISUKA 2017 adalah sebagai berikut: 

 

1. Seleksi babak I 



 

 

Seleksi babak I dilakukan pada dua wilayah regional, yaitu DIY dan 

Purwokerto. Seleksi  babak I  merupakan  seleksi  untuk  menentukan 10 tim 

dari seluruh peserta dengan nilai tertinggi yang selanjutnya berhak mengikuti 

seleksi tahap II. Pengumuman seleksi tahap I dilaksanakan pada Minggu, 1 

Oktober 2017 di web CFC UIN Sunan Kalijaga. Materi yang diujikan 

merupakan pelajaran SMA/sederajat (kelas X, XI, XII) yang dilaksanakan pada: 

hari, tanggal : Sabtu, 30 September 2017 

pukul : 10.00 – 12.00 WIB 

tempat : - Wilayah Regional I 

Ruang FST 103 dan 104 

Fakultas Sains dan Teknologi  

UIN Sunan KalijagaYogyakarta 

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 

- Wilayah Regional II 

Fakultas MIPA 

Universitas Jendral Soedirman Purwokerto 

Jl. Doktor Soeparno No. 61, Karangwangkal, 

Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa 

Tengah 53122 

 

 

3. Seleksi babak II  

Babak II merupakan babak semifinal dengan sistem TES TULIS yang 

diikuti oleh 10 tim dengan nilai tertinggi dari babak I. Babak II ini akan 



 

 

dilaksanakan pada: 

hari, tanggal  : Sabtu, 7 Oktober 2017 

waktu  : 09.00 - 11.00 WIB 

tempat  : Ruang FST 104 

     Fakultas Sains dan Teknologi  

  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

  Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 

   

 

4. Seleksi babak III  

 Babak III merupakan babak final yang diikuti 3 tim dengan skor tertinggi 

dari babak II. Babak III akan dilaksanakan pada: 

hari, tanggal : Sabtu, 7 Oktober 2017 

waktu  : 13.00 – 15.30 WIB 

tempat  : Ruang Teatrikal  

     Fakultas Sains dan Teknologi  

  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

  Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281   

 Babak final dibagi menjadi tiga sesi yaitu sesi amplop, sesi lempar soal, 

dan sesi rebutan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing sesi: 

 

a. Sesi Amplop 

 Peserta akan memilih salah satu dari beberapa amplop yang telah 

disediakan oleh panitia. Dalam satu amplop terdiri dari 5 soal yang akan 



 

 

dibacakan oleh juri.  

b. Sesi Lempar Soal 

 Dalam sesi lempar soal, terdiri dari 10 soal yang akan ditunjukkan 

pada peserta. Apabila peserta yang ditunjuk tidak dapat menjawab, maka 

soal akan dilempar pada peserta lain yang dapat menjawab.  

c. Sesi Rebutan 

 Juri akan membacakan soal yang ditujukan kepada seluruh peserta. 

Sesi ini terdiri dari 10 soal dengan sistem peserta yang menekan tombol 

paling cepat, diperkenankan untuk menjawab soal. 

 



 

 

E. MEKANISME PENILAIAN 

 

1. Seleksi Babak I 

Sistem lomba adalah pengerjaan soal Pilihan Ganda sebanyak 60 soal 

dalam waktu 120 menit. Tim yang dapat lolos babak I adalah 10 tim dengan 

peringkat tertinggi dari seluruh peserta. Penilaian didasarkan pada jumlah rata-

rata perolehan skor setiap anggota dalam 1 tim. 

 

Mekanisme penilaian : 

 

Benar = +4 

Salah = -1 

Tidak dijawab = 0 

 

2. Seleksi Babak II (Semi-final) 

 Sistem lomba adalah pengerjaan soal Pilihan Ganda sebanyak 40 soal 

dalam waktu 60 menit. Tim yang dapat lolos babak II adalah 3 tim dengan 

peringkat tertinggi. Penilaian didasarkan pada jumlah rata-rata perolehan skor 

setiap anggota dalam 1 tim. 

Mekanisme penilaian : 

 

Benar = +4 

Salah = -1 

Tidak dijawab = 0 

 



 

 

 

 

3. Seleksi Babak III (Final) 

Pada babak ini terdapat tiga tahap sistem perlombaan yaitu: 

a. Tahap pertama, soal amplop. 

Masing-masing tim akan mendapat satu amplop soal wajib yang 

akan dibacakan oleh penguji. Waktu menjawab adalah satu menit untuk 

setiap tim. Penilaian didasarkan pada jumlah perolehan skor masing-

masing tim. 

Mekanisme penilaian : 

Benar = +20 

Salah = 0 

Tidak dijawab = 0 

 

b. Tahap kedua, Babak Lempar Soal. 

Masing-masing tim akan dibacakan soal oleh penguji. Waktu 

menjawab adalah satu menit untuk setiap tim. Apabila tidak dapat 

menjawab hingga waktu yang telah diberikan dan atau jawaban salah, 

pertanyaan akan dilempak ke tim lain. Pertanyaan yang dilempar hanya 

berlaku untuk sekali lemparan. Penilaian didasarkan pada jumlah 

perolehan skor masing-masing tim. 

Mekanisme penilaian : 

Benar = +10 

Salah = -5 

Tidak dijawab = 0 



 

 

 

c. Tahap Ketiga, Babak Rebutan. 

Pada babak ini akan dibacakan soal 

oleh penguji, tim yang pertama kali 

memencet bel diperkenankan menjawab. 

Waktu yang diberikan adalah 2 menit. Apabila telah habis tenggang waktu 

dan peserta tidak menjawab, dinyatakan gugur. Penilaian didasarkan pada 

jumlah perolehan skor masing-masing tim. 

 

Mekanisme penilaian : 

Apabila terjadi kesamaan nilai total maka rangking diurutkan berdasarkan banyaknya 

jumlah soal yang dikerjakan dengan benar 

 

 

Asal 
 Skor  Total Nilai 

     

Nama 

Sekolah 
  Tidak  

 

Benar Salah dijawab 
 

   

      

A D 78 12 10 300 
   

      

B E 77 8 15 300 
   

      

C F 
76 4 20 

300 
   

      

Benar = +20 

Salah = -10 

Tidak dijawab = 0 



 

 

Contoh : 

Apabila dari ketiga peserta dengan skor yang sama tersebut akan diambil satu peserta, 

maka yang berhak adalah peserta A karena jumlah soal yang dikerjakan secara benar oleh 

peserta A paling banyak (skor: 78). Apabila dari ketiga peserta tersebut akan diambil dua 

peserta maka yang berhak adalah peserta A (skor: 78) dan B (skor: 77). 



 

 

 

F. WAKTU DAN BIAYA PENDAFTARAN 

1. Pendaftaran Olimpiade Kimia 2017 dilaksanakan dalam dua gelombang : 

Gelombang I 

Tanggal : 1 Juli – 10 Agustus 2017 

Biaya : Rp 255.000,-/tim 

Gelombang II 

Tanggal : 21 Agustus – 27 September 2017 

Biaya : Rp Rp 275.000,-/tim 

 

2. Cara Pendaftaran 

a. Pendaftaran offline ( 21 Juli- 27 September 2017) 

Untuk pendaftaran secara offline silahkan menghubungi 085725332982 (Rifda) 

terlebih dahulu untuk konfirmasi kedatangan ke stand pendaftaran. Kemudian 

datang ke stand pendaftaran dengan membawa fotocopy kartu pelajar 1 lembar, 

foto 3x4 berwarna 2 lembar.  



 

 

b. Pendaftaran online 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentransfer uang pendaftaran ke 

 

 

 

 

 

 

 

Mengisi Form pendaftaran dan mengunduh kartu peserta 
di blog: 

cfcuinsuka.wordpress.com 

Mentransfer biaya pendaftaran ke Bank BNI 
No. Rek 0255229304 

a.n Rahmawati Hasanah 

Melakukan konfirmasi SMS atau WA dengan cara 
Ketik: 

CFC 2017 OKISUKA_NAMA LENGKAP ANGGOTA 
TIM_NAMA SEKOLAH_REGIONAL(1 atau 2)_CONTACT 

PERSON 
Kirim ke  

Anjar (089605064899) 

Menunjukkan bukti transfer pembayaran saat konfirmasi 
pembayaran ke nomor 089605064899 (Anjar) 

Anda berhasil menjadi PESERTA OKISUKA 2017 



 

 

 

3. Fasilitas Peserta 

Fasilitas yang didapatkan peserta pada acara Olimpiade Kimia 2017 adalah : 

a. Seleksi Tahap I 

Sertifikat peserta, lunch, bolpoin, co-card, dan Goodie Bag. 

b. Seleksi tahap II dan III 

Sertifikat juara, snack, lunch, 1 sertifikat guru pendamping, uang 

pembinaan dan trophy. 

4. Hadiah Pemenang 

Berikut hadiah yang akan didapatkan oleh para pemenang : 

Juara I : Piala bergilir Menteri Agama 

Piala Tetap Gubernur DIY 

Uang pembinaan 

Juara II : Piala Tetap Walikota Yogyakarta 

Uang Pembinaan 

Juara III : Piala Tetap Rektor UIN Sunan Kalijaga 

Uang Pembina



 

 

 

5. Materi OKISUKA 2017 

Kimia Analitik 

a. Stoikiometri 

b. Larutan Asam dan Basa 

c. Redoks dan elektrokimia 

d. Sifat koligatif larutan 

e. Koloid 

Kimia Unsur 

a. SPU dan kelimpahan 

Kimia Organik 

a. Alkana 

b. Alkena 

c. Alkuna 

d. Esterifikasi 

e. Asam karboksilat 

f. Gugus fungsi  

Kinetika Kimia 

a. Termokimia 

b. Laju reaksi 

c. Kesetimbang kimia 

 

6. Mekanisme Perlombaan 

Seleksi tahap I 



 

 

a. Terdiri atas 60 soal pilihan ganda , dikerjakan secara individu 

b. Waktu pengerjaan 120 menit 

c. Skor maksimal 240 

d. Penilaian: Benar (+4 poin), Salah (-1 poin), tidak dijawab (0 

poin)



 

 

 

Seleksi tahap II 

a. Terdiri atas 40 soal pilihan ganda, dikerjakan secara 

individu 

b. Waktu pengerjaan 60 menit 

c. Skor maksimal 160 

d. Penilaian: Benar (+4 poin), Salah (-1 poin), tidak dijawab (0 

poin) 

Seleksi Tahap III 

Berupa Cerdas Cermat 

a. Soal babak amplop 

1) Masing-masing tim mendapat 2 soal yang akan dibacakan 

oleh penguji 

2) Waktu untuk menjawab tiap soal adalah satu menit 

3) Penilaian: Benar (+20 poin), Salah dan tidak dijawab (0 

poin) 

b. Soal babak lempar 

1) Masing-masing tim akan dibacakan soal oleh penguji 

2) Waktu untuk menjawab tiap soal adalah satu menit 

3) Apabila tidak dapat menjawab hingga waktu yang telah 

diberikan dan atau jawaban salah, pertanyaan akan 

dilempar ke tim lain. Pertanyaan yang dilempar hanya 

berlaku untuk sekali lemparan.  

4) Penilaian: Benar (+10 poin), Salah (-5 poin) dan tidak 



 

 

dijawab (0 poin) 

c. Soal babak rebutan 

1) Soal akan dibacakan oleh penguji 

2) Tim yang pertama kali memencet bel diperkenankan 

menjawab. 

3) Waktu yang diberikan adalah 2 menit. Apabila telah habis 

tenggang waktu dan peserta tidak menjawab, dinyatakan 

gugur. 

4) Penilaian: Benar (+20 poin), Salah (-10 poin) dan tidak 

dijawab (0 poin) 

 

7. Contact Person 

a. Konfirmasi Pendaftaran :  089605064899 (Anjar) 

b. Info lebih lanjut :  081287841249 (Sita) 

   085725332982 (Rifda) 

  



 

 

MANUAL ACARA 
 
 

1. BABAK I REGIONAL 

Pelaksanaan : Sabtu, 30 September 2017 
 

No Waktu Kegiatan Acara Penanggung Jawab 

1 08.30 – 09.00 Heregistrasi Peserta Sie KSK 

2 09.00 – 09.30 Pembukaan Sie Acara 

3 09.30 – 10.00 
Pembacaan Tata Tertib dan 

Pembagian Soal 
Sie Acara 

4 10.00 – 12.00 Pengerjaan Soal Sie Acara 

5 12.00 – selesai Penutupan Sie Acara 

 

2. BABAK II dan III 

Pelaksanaan : Sabtu, 7 Oktober 2017 
 

No Waktu Kegiatan Acara Penanggung Jawab 

1 08.15 – 09.00 Heregristrasi Peserta Sie KSK 

2 09.00 – 09.50 Pembukaan Sie Acara 

3 09.50 – 10.00 
Pembacaan Tata Tertib dan 

Pembagian Soal 
Sie Acara 

4 10.00 – 11.00 Pengerjaan Soal Sie Acara 

5 11.00 – 11.10 Pengumpulan Soal Sie Acara 

6 11.10 – 12.30 
ISHOMA dan Pengumuman 5 

Besar 

Sie Konsumsi dan 

Acara 



 

 

7 12.30 – 13.00 Persiapan Final Sie Acara 

8 13.00 – 15.30 Babak Final Sie Acara 

9 15.30 – 16.00 ISHOMA Sie Acara 

 
10 

 
16.00 - Selesai 

Pengumuman Juara 

Pembagian Hadiah 

Penutupan 

 
Sie Acara 



 

 



 

 



 

 

 


