
 

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN 

OLIMPIADE EKONOMI ISLAM 

TEMILNAS XIII 2014 MALANG 

1. TEMA 

Tahun ini Olimpiade Ekonomi Islam mengangkat tema “Peranan Olimpiade Ekonomi Islam 

Dalam Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang kompeten” 

 

2. TUJUAN KEGIATAN 

Olimpiade ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap Ekonomi 

Islam baik secara teoritis maupun prakteknya. Selain itu Olimpiade ini diharapkan dapat 

menjadi motor penyemangat mahasiswa untuk mengasah kemampuannya dalam bidang 

Ekonomi Islam guna memasyarakatkan konsep bersama tentang Ekonomi Islami sebagai 

sistem ekonomi lternatif dan selanjutnya diharapkan mampu diimplementasikan di Indonesia.. 

Olimpiade ini juga diharapkan dapat menjadi sarana ukhuwah Islamiyah yang diiringi dengan 

suasana yang kompetitif, bersaudara, dan Islami. 

 

3. SASARAN PESERTA 

Mahasiswa pada umumnya dan anggota FoSSEI pada khususnya. 

 

4. KETENTUAN PESERTA 

Masing-masing KSEI mengirim maksimal 3 tim, dimana setiap tim terdiri dari 3 orang. 

Untuk setiap tim yang ingin ikut berlomba dalam Olimpiade Ekonomi Islam wajib 

mendaftarkan anggota masing-masing tim terlebih dahulu kepada panitia. Pendaftaran peserta 

Olimpiade dapat dilakukan dengan menyampaikan informasi mengenai ketiga anggota 

masing-masing tim melalui e-mail dengan memberikan details per anggota team (terrlampir).  

E-mail pendaftaran peserta dikirimkan ke: temilnasfosseixiii.olimpiade@gmail.com paling 

lambat pada tanggal 07 Maret 2014. Informasi lebih lanjut menganai Olimpiade Ekonomi 

Islam 2014 dapat menghubungi Panitia: 085790207572 (April) 
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5. DEWAN JURI 

Dewan Juri dan Tim Penyusun soal Olimpiade terdiri atas 3 orang: 

1. Akademisi Syariah 

2. Praktisi Bisnis Syariah 

3. Lembaga/Organisasi Islam. 

 

6. PENJELASAN PERTANDINGAN DAN PERATURAN KHUSUS 

A. BABAK PENYISIHAN 

 Tata Tertib Babak Penyisihan 

1. Peserta tidak diperkenankan membawa buku atau catatan dalam bentuk apapun. 

2. Peserta yang sedang berkompetisi tidak diperkenankan untuk meninggalkan area 

kompetisi.   

3. Peserta wajib mengenakan kartu tanda pengenal (name tag). 

4. Sebelum ada instruksi dari panitia untuk membuka soal yang sudah dibagikan, peserta 

dilaranag memegang soal. 

5. Peserta diperkenankan mengarsir kolom jawaban, satu jawaban yang dianggap benar 

dari empat pilihan yang ada. 

6. Tes Multiple Choice, jawaban yang dipilih tidak boleh lebih dari satu jawaban, dan 

jawaban yang lebih dari satu dianggap salah. 

7. Seluruh jawaban menggunakan pensil 2B. 

8. Selama kompetisi berlangsung, peserta dilarang membawa alat komunikasi apapun 

seperti ponsel dan sejenisnya. 

9. Apabila peserta melanggar segala ketentuan di atas, maka panitia berhak untuk 

mendiskualifikasikan tim peserta yang bersangkutan baik sebelum, selama dan di akhir 

babak sebelum pemenang diumumkan. 

Setelah peserta menjawab dan batas waktu yang disediakan telah selesai, maka peserta 

diperbolehkan untuk meninggalkan tempat, soal dan lembar jawaban di meja. 

  



 

 Sistem Pertandingan 

1. Merupakan tes tulis yang berbentuk pilihan ganda. 

2. Soal Multiple Choice sebanyak 100 soal dengan alokasi waktu 60 menit. Soal Multiple 

Choice ini terdiri dari  

a. Soal Multiple Choice biasa. 

b. Soal asosiasi. 

c. Soal sebab akibat 

3. Peserta yang akan masuk ke babak Semi-Final adalah 9 tim dengan nilai tertinggi dari 

babak penyisihan. 

4. Kriteria penilaian Multiple Choice pada babak penyisihan ini yaitu: 

 Benar +5; 

  Salah -2;  

 Tidak menjawab -1. 

5. Apabila terdapat tim dengan nilai yang sama, maka tim yang berhak maju ke babak 

Semi-Final adalah : 

a. Tim dengan jumlah jawaban benar terbanyak. 

b. Apabila (a) point di atas belum dapat menentukan tim yang akan masuk ke babak 

Semi-Final, akan diadakan tahap tambahan berupa tes tulis sebanyak 10 soal 

pilihan ganda dengan alokasi waktu selama 10 menit. 

 Tata Cara dan Peraturan untuk Multiple Choice 

1. Peserta mengarsir satu jawaban yang dianggap benar untuk tes Multiple Choice. 

2. Jawaban yang dipilih tidak boleh lebih dari satu, jawaban yang lebih dari satu 

dianggap salah. 

3. Peserta diperkenankan untuk melakukan perbaikan jawaban selama waktu yang 

tersedia masih tersisa. 

4. Jawaban menggunakan pensil 2B. 

5. Contoh : cara memilih jawaban yang benar 

NO     

1 A B C    D 

 

 



 

B. BABAK SEMI-FINAL 

 Tata Tertib Babak Semi-Final 

1. Peserta tidak diperkenankan membawa buku atau catatan dalam bentuk apapun. 

2. Peserta yang sedang berkompetisi tidak diperkenankan untuk meninggalkan area 

kompetisi. 

3. Baik peserta maupun supporter wajib mengenakan tanda pengenal (name tag) selama 

acara Olimpiade berlangsung. 

4. Selama kompetisi berlangsung, peserta dilarang membawa alat Komunikasi apapun 

seperti ponsel dan sejenisnya. 

5. Supporter dilarang memberi jawaban kepada peserta yang berkompetisi dalam bentuk 

apapun, jika hal itu dilakukan maka soal tersebut akan dibatalkan dan nilai tim yang 

melanggar akan dikurangi 50. 

6. Peserta maupun penonton tidak diperkenankan melakukan segala tindakan yang bersifat 

mengganggu jalannya kompetisi. 

7. Apabila peserta melanggar segala ketentuan di atas, maka panitia berhak untuk 

mendisfikualisasikan tim peserta yang bersangkutan baik sebelum, dan di akhir babak 

sebelum pemenang diumumkan. 

 Sistem Pertandingan 

1. Lomba soal bergilir, teka teki silang dan lomba soal bertingkat dengan alokasi waktu 

persesi adalah 30 menit. 

2. Semua tim berada dalam 1 ruangan secara bersamaan. 

3. Jika terdapat nilai tertinggi yang sama antar tim sampai akhir babak, maka akan diadakan 

babak rebutan tambahan.  

 Peraturan untuk Babak Bergilir 

1. Setiap tim peserta memilih satu amplop soal sebelum kompetisi dimulai dan amplop soal 

yang telah dipilih tidak dapat dibatalkan. 

2. Peserta dalam 1 tim berhak menjawab pertanya dengan cara mengganti posisi setelah 

menjawab ke belakang, pertanyaan terus berputar sesuai dengan perpindahan peserta. 

3. Jika tidak bisa menjawab maka mengucapkan PAS. 

4. Jawaban yang salah atau pertanyaan yang tidak dijawab akan terus diulang hingga waktu 

habis, maka pertanyaan itu tidak dilemparkan kepada tim peserta yang lain. 



 

5. Waktu untuk membacakan soal dan menjawab soal adalah i,5 menit dengan jumlah soal 

sebanyak 9 buah. 

6. Skala penilaian adalah 10 pint. 

7. Apabila ada peserta yang menjawab bukan pada saat gilirannya, maka nilai peserta 

tersebut akan dikurangi 50 dan peserta yang mendapat giliran tetap berhak menjawab 

pertanyaan tersebut. 

8. Supporter dilarang memberi jawaban kepada peserta yang berkompetisi dalam bentuk 

apapun, jika hal itu dilakukan maka soal tersebut akan dibatalkan dan nilai tim yang 

melanggar akan dikurangi 50. 

 Peraturan untuk Teka Teki Silang (TTS) 

1. Terdapat 45 soal untuk dijawab dan semua pertanyaan ditutup. 

2. Peserta memilih nomor kolom yang akan diisi, setelah itu pertanyaan baru akan dibuka.  

3. Setiap tim akan mendapat kesempatan untuk menjawab 5 pertanyaan. 

4. Setipa pertanyaan yang sudah dipilih tidak dapat dibatalkan. 

5. Setiap pertanyaan diberikan waktu 15 detik untuk menjawab. 

6. Waktu untuk menjawab soal adalah 15 detik setelah soal selesai dibacakan sebanyak 1 

(satu) kali. Apabila peserta menjawab saat soal sedang dibacakan, maka waktu akan 

mulai dihitung saat peserta mulai menjawab. 

7. Jika jawaban salah tidak ada pengurangan. 

8. Skala penilaian jika benar mendapat nilai 10. 

9. Apabila ada peserta yang menjawab bukan pada saat gilirannya, maka nilai peserta 

tersebut akan dikurangi 50 dan peserta yang mendapat giliran tetap berhak menjawab 

pertanyaan tersebut. 

10. Supporter dilarang memberi jawaban kepada peserta yang bertanding dalam bentuk 

apapun, jika hal itu dilakukan maka soal tersebut akan dibatalkan dan nilai tim yang 

melanggar akan dikurangi 50. 

 Peraturan untuk Bertigkat. 

1. Terdapat 25 soal untuk dijawab dengan sistem nilai yang bertingkat. 

2. Tim yang mendapat kesempatan menjawab adalah tim yang menekan 

bel terlebih dahulu baik sebelum atau setelah soal selesai dibacakan, dan setelah ditunjuk 

oleh Dewan Juri. Apabila belum ditunjuk oleh Dewan Juri tetapi peserta sudah mulai 



 

menjawab, maka jawaban peserta dianggap salah dan nilainya dikurangi setengah dari 

nilai soal. 

3. Soal akan berhenti dibacakan jika peserta menekan bel sebelum soal selesai dibacakan. 

Jika jawaban salah maka soal akan hangus. 

4. Waktu untuk menjawab soal adalah 10 detik. 

5. Apabila tim yang mendapat kesempatan menjawab ternyata salah atau tidak menjawab 

sampai dengan waktu habis, maka soal dapat diperebutkan oleh tim lainnya sebanyak 1 

(satu) kali. 

6. Jika jawaban benar, peserta akan mendapat nilai sesuai dengan tingkat soal mulai dari 10 

hingga 100. 

7. Jika jawaban salah, nilai peserta dikurangi 30. 

8. Supporter dilarang memberi jawaban kepada peserta dalam bentuk apapun, jika hal itu 

dilakukan maka soal tersebut akan dibatalkan. 

 

C. BABAK FINAL 

 Sistem Pertandingan 

a) Presentasi kasus dan penyusunan media presentasi untuk masing-masing 

Tim dan terdapat soal rebutan. 

b) Diikuti oleh 3 (tiga) tim yang lolos dari babak Semi-Final. 

 Peraturan untuk Presentasi Kasus 

1. Pada Babak Final, ketiga tim Finalis masing-masing akan diberikan soal kasus 

komprehensif yang telah dibuat oleh Dewan Juri, yang akan dikerjakan terlebih 

dahulu sebelum dipresentasikan. 

2. Setiap tim disediakan waktu selama 10 menit untuk menyusun bahan presentasi 

dalam Laptop yang telah disediakan oleh panitia di ruangan masing-masing. 

3. Setelah penyusunan jawaban atas soal kasus maka setiap tim Finalis akan 

mempresentasikan jawabannya secara bergiliran di depan para Dewan Juri, 

4. Finalis lainnya dan forum TEMILNAS. 

Tiap tim Finalis memperoleh waktu 35 menit dengan alokasi: 

- Persiapan Presentasi maksimum 5 menit 

- Presentasi Jawaban maksimum 10 menit 



 

- Tanya-jawab dengan Dewan Juri maksimum ` 10 menit 

- Tanya-jawab dengan Finalis lainnya maksimum 10 menit 

5. Setelah seluruh Finalis selesai presentasi, akan diadakan rapat Dewan Juri menentukan 

Juara 1, 2, & 3 yang akan diumumkan pada acara penutupan TEMILNAS XIII Malang 

 Peraturan untuk Babak Rebutan 

1. Terdapat 20 soal untuk diperebutkan oleh seluruh tim yang berkompetisi. 

2. Tim yang mendapat kesempatan menjawab adalah tim yang menekan bel terlebih dahulu 

setelah soal selesai dibacakan, dan setelah ditunjuk oleh Dewan Juri. Apabila belum 

ditunjuk oleh Dewan Juri tetapi peserta sudah mulai menjawab, maka jawaban peserta 

dianggap salah dan nilainya dikurangi 50. 

3. Soal akan berhenti dibacakan jika peserta menekan bel sebelum soal selesai dibacakan. 

Jika jawaban salah maka soal akan hangus. 

4. Waktu untuk menjawab soal adalah 15 detik. 

5. Apabila tim yang mendapat kesempatan menjawab ternyata salah atau tidak menjawab 

sampai dengan waktu habis, maka soal dapat diperebutkan oleh tim lainnya sebanyak 1 

(satu) kali. 

6. Jika jawaban benar, peserta akan mendapat nilai 100. 

7. Jika jawaban salah, nilai peserta dikurangi 50. 

8. Supporter dilarang memberi jawaban kepada peserta dalam bentuk apapun, jika hal itu 

dilakukan maka soal tersebut akan dibatalkan. 

 

7. KETENTUAN PEMENANG 

Pemenang adalah tim yang mengumpulkan nilai tertinggi dari hasil penilaian dari dewan  juri 

dan keputusan bersifat mutlak. Untuk informasi lebih lanjut tentang Olimpiade Ekonomi 

Islam ini dapat menghubungi panitia: 085790207572 (April) atau melalui e-mail ke 

temilnasfosseixiii.olimpiade@gmail.com 

 

8. PERATURAN UMUM PESERTA 

1 Setiap tim terdiri dari 3 (tiga) orang peserta lomba dan ketiganya telah didaftarkan pada 

panitia. Seluruh anggota tim wajib mengikuti suatu pertandingan secara penuh dari awal 
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sampai akhir. Penggantian peserta pada setiap tim hanya boleh dilakukan sekali saja yaitu 

pada saat Technical Meeting sebelum Olimpiade dimulai. 

2 Peserta diwajibkan hadir 30 menit sebelum acara pembukaan dimulai untuk registrasi dan 

mengurus hal-hal sebelum pertandingan dimulai. 

3 Jika ada salah satu tim atau anggota tim yang terlambat (hadir saat pertandingan dimulai) 

Pada : 

  

Maka kepada tim tersebut diberikan pilihan : 

a. Menunggu sampai anggota timnya yang terlambat tersebut hadir, untuk kemudian 

mengikuti pertandingan dan pada tim tersebut tidak diberikan perpanjangan waktu. 

b. Melakukan penggantian peserta dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada 

panitia pada saat jeda lomba. Apabila tim tersebut maju kebabak selanjutnya, maka 

anggota tim yang mengikuti babak penyisihanlah yang berhak mengikuti babak 

selanjutnya. 

 

Maka kepada tim tersebut diberikan pilihan selanjutnya, menunggu anggota timnya 

yang terlambat dengan toleransi waktu maksimal 10 menit. Jika dalam waktu 10 menit 

ada anggota timnya belum hadir, maka tim tersebut tetap diizinkan mengikuti 

pertandingan dengan jumlah peserta yang hadir pada saat itu. 

4. Peserta diwajibkan membawa alat tulis dan atau keperluan sendiri. 

5. Peserta tidak diperkenankan membawa buku atau catatan dalam bentuk apapun pada saat 

pertandingan. 

6. Peserta yang sedang bertanding tidak diperkenankan untuk meninggalkan area 

pertandingan. 

7. Peserta tidak diperkenankan melakukan segala tindakan yang bersifat mengganggu 

jalannya pertandingan. 

8. Apabila peserta melanggar segala ketentuan di atas, maka panitia berhak untuk 

mendiskualifikasikan tim peserta yang bersangkutan baik sebelum, selama, dan di akhir 

pertandingan sebelum pemenang di umumkan. 

9. Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. 



 

10. Selama pertandingan berlangsung, peserta dilarang membawa alat komunikasi seperti 

ponsel dan sejenisnya. 

11. Panitia tidak  mengizinkan bagi para peserta Olimpiade Ekonomi Islam TEMILNAS XIII 

Malang untuk juga ikut serta dalam kompetisi yang lain yang diadakan oleh TEMILNAS 

XIII Malang. 

9. HADIAH 

 

 

Sertifikat + Piala +Uang Tunai 

10. STANDAR KOMPETENSI OLIMPIADE EKONOMI ISLAM TEMILNAS XIII 

Malang 

1. Manajemen dan akuntansi syariah 

2. Fiqih muamalah 

3. Etika ekonomi dan bisnis islam 

4. Sejarah pemikiran ekonomi islam 

5. Pengetahuan tentang ekonomi islam klasik 

6. Pengetahuan tentang ekonomi islam kontemporer 

7. Ekonomi konvensional 

 

11. PENUTUP 

Jika ada hal-hal lain diluar Teknis Acara ini, akan diberitahukan dan ditetapkan kemudian 

pada saat Technical Meeting peserta pada hari pertama TEMILNAS XIII MALANG. 


