
 

 

  



 

TEKNIS OLIMPIADE 

TEMU ILMIAH NASIONAL (TEMILNAS) 2018 

FORUM SILATURAHIM STUDI EKONOMI ISLAM 

UNIVERSAL ISLAMIC ECONOMICS 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 

 

 

Tema Olimpiade: 

“OPTIMIZING SOCIO-TECNO FINANCE FOR SMALL AND MEDIUM 

ENTERPRISES (SMEs) DEVELOPMENT” 

 

Tujuan Olimpiade: 

Olimpiade merupakan salah satu rangkaian acara Temilnas. Event ini digunakan 

sebagai salah satu media penyemangat bagi para kader FoSSEl dalam mendalami dan 

mengembangkan ekonomi Islam. Selain itu, dapat mengukur sejauh mana keilmuan kader 

FoSSEl dalam melakukan kajian ekonomi Islam. 

 

Tanggal Penting : 

 Pendaftaran   : 6 Januari – 20 Februari 2018 

 Technical Meeting  : 25 Maret 2018 

 Babak Penyisihan  : 26 Maret 2018 

 Babak Final    : 26 Maret 2018 

 

Ketentuan Olimpiade : 
 Umum 

1. Peserta terdaftar sebagai mahasiswa aktif (D3/S1) di perguruan tinggi di Indonesia. 

2. Peserta terdaftar sebagai anggota KSEI yang dibuktikan dengan surat keterangan 

dari ketua KSEI yang bersangkutan. 

3. Peserta bukan merupakan Badan Pekerja Nasional FoSSEI. 

4. Seluruh peserta Temilnas hanya diperbolehkan mengikuti satu jenis lomba. 

5. Peserta diwajibkan melakukan registrasi dan membayar biaya administrasi paling 

lambat tanggal 20 Februari 2018 



 

6. Peserta olimpiade diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan acara 

Temilnas. 

7. Setiap KSEI hanya diperbolehkan mengirim maksimal 3 tim, dimana setiap tim 

terdiri dari 3 orang. 

8. Peserta wajib menyelesaikan administrasi sesuai dengan tanggal yang telah 

ditentukan. 

 

 Khusus 

1. Satü tim terdiri dari tiga orang yang berasal dari satu KSEI dan universitas yang 

sama. 

2. Apabila salah satu anggota tim yang telah terdaftar tidak hadir, maka tidak dapat 

digantikan kecuali ada konfirmasi paling lambat pada saat Technical Meeting. 

3. Peserta wajib mengikuti Technical Meeting (TM) pada hari Minggu 25 Maret 

2018 pukul 19.30-21.30 WIB, peserta yang tidak mengikuti TM dianggap 

menyetujui semua hasil TM. 

4. Peserta diharuskan berpakaian sopan, rapi, dan İslami serta mengenakan 

almamater universitas selama kegiatan berlangsung. 

5. Peserta wajib membawa kartu peserta lomba (ID Card peserta lomba) dan 

identitas mahasiswa selama kegiatan berlangsung. 

6. Peserta diharuskan hadir 10 menit sebelum kompetisi dimulai dan diizinkan 

maşuk ruangan jika anggota timnya sudah lengkap. 

7. Peserta diwajibkan membawa alat tulis sendiri beserta meja papan (clipboard). 

8. Peserta tidak diperkenankan membawa bükü dan alat bantu dalam bentuk apapun 

saat mengerjakan soal. 

9. Peserta tidak diperkenankan mengoperasikan hp dan atau alat komunikasi lainnya 

selama    kompetisi berlangsung. 

10. Peserta tidak diperkenankan membawa benda tajam dari berbagai jenis apapaun 

selama kegiatan berlangsung. 

11. Peserta wajib bersikap disiplin, sopan, dan jujur selama olimpiade berlangsung. 

12. Peserta yang melakukan pelanggaran akan didiskualifikasi. 

13. Peserta tidak diperkenankan melakukan kecurangan dalam betuk apapun selama 

kompetisi berlangsung. 



 

14. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan selama kompetisi 

berlangsung. 

15. Tidak diperkenankan melakukan tindakan apapun yang bersifat menghambat 

jalannya kompetisi. 

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

17. Penambahan dan atau perubahan tatatertib akan ditentukan kemudian. 

 

 

Tahapan dan Materi Ollimpiade : 
 
 

 

 

 

 

 

 

Adapun materi-materi yang dilombakan antara lain: 

 

 MATERI OLIMPIADE 

1 Dasar-dasar Keislaman dan Ekonomi Islam 

2 Al-Qur'an dan Hadits Ekonomi 

3 Fiqih Muamalah 

4 Ushul Fiqh  

5 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 

6 Pasar Modal Syariah 

7 Akuntansi Syariah 

8 Teori Ekonomi Mikro & Makro Islam 

9 ZISWAF 

10 Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank Syariah 

11 
Isu kontemporer  

a. Fintech                b. UMKM               

12 Ke-FoSSEIan 

 

PENYISIHAN FINAL 



 

Teknis Acara Olimpiade : 

 Babak Penyisihan 

1. Tes pilihan ganda 

2. Pilihan ganda terdiri atas 50 soal yang dikerjakan dalam waktu 60 menit 

3. Masing-masing individu akan mendapatkan satu paket soal pilihan ganda. 

Kemudian nilai individu akan digabungkan dengan timnya masing-masing. 

Jawaban benar +4 (positif empat), salah -1 (negatif satu), dan tidak menjawab 0 

(nol). 

4. Pada babak penyisihan akan diambil 10 tim dengan akumulasi nilai tertinggi untuk 

majü kebabak final. 

 

 Babak Final 

1. Babak final diikuti oleh 10 tim dengan perolehan nilai tertinggi dari babak 

penyisihan. 

2. Kesepuluh tim tersebut masing-masing akan mengerjakan essay populer Al-

Qur’an yang harus diselesaikan dalam bentuk solusi inovatif dari permasalahan 

terkait dengan tema ayat tertentu yang diberikan.  

3. Tim hanya diperkenankan membawa buku referensi ke dalam ruangan 

penyusunan essay. 

4. Setiap Tim diberi waktu selama 90 menit untuk menyusun essay dengan laptop 

yang telah disediakan oleh panitia. 

5. Setiap tim finalis diberi waktu 5 menit untuk mempresentasikan essay yang telah 

dibuat secara bergiliran di depan para dewan juri dan peserta TEMILNAS. 

6.  Pemenang ditentukan oleh perolehan nilai tertinggi dan tidak dapat diganggu 

gugat. 

7. Info lebih lanjut hubungi : 0853-5916-3583 

  

  



 

 

Waktu Pelaksanaaan : 
 

Waktu Acara Tempat 

Senin,26 Maret 2018 

PENYISIHAN 

13:15-13:45 Pengkondisian peserta Olimpiade  

13:45-14:00 Pembacaan peraturan   

14:00-15:00 Pengerjaan soal berganda  

15:37-16:00 ISHO  

FINAL 

16:00-16:10 Pembukaan dan pembacaan 

peraturan 

 

16:10-17:40 Pengerjaan essay  

17:40-17:45 Presentasi Tim 1  

17:45-17:50 Presentasi Tim 2  

17:50-17:55 Presentasi Tim 3  

17:55-18:00 Presentasi Tim 4  

18:00-18:05 Presentasi Tim 5  

18:05-18:10 Presentasi Tim 6  

18:10-18:15 Presentasi Tim 7  

18:15-18:20 Presentasi Tim 8  

18:20-18:25 Presentasi Tim 9  

18:25-18:30 Presentasi Tim 10  

18:30-18:35 Penutup  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


