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KETENTUAN UMUM OLIMPIADE SAINS KUARK  
tingkat SEKOLAH DASAR tahun 2012 
 
 
 
1. Olimpiade Sains Kuark tingkat SD tahun 2012 terbuka bagi setiap siswa Sekolah Dasar yang 

memenuhi syarat. 
2. Kompetisi Olimpiade Sains Kuark tingkat SD 2012 akan diselenggarakan secara serentak di seluruh 

Perwakilan Penyelenggara yang ditunjuk, sesuai agenda yang telah ditetapkan. 
3. Olimpiade Sains Kuark tingkat SD tahun 2012 terbagi dalam 3 (tiga) kategori tingkatan : 

• Level 1 ( untuk siswa/i kelas 1-2 SD )  
• Level 2 ( untuk siswa/i kelas 3-4 SD )  
• Level 3 ( untuk siswa/i kelas 5-6 SD ) 

Olimpiade Sains Kuark tingkat SD tahun 2012 diselenggarakan dalam 3 (tiga) tahapan kompetisi :  
BABAK TANGGAL LOKASI WAKTU 

PENYISIHAN 18 Feb 2012 
DAERAH 

08.30-10.00 WIB atau 
09.30-11.00 WITA atau 

10.30-12.00 WIT SEMIFINAL 28 Apr 2012 

FINAL 30 Jun 2012 JAKARTA 08.30-12.00 WIB* 
 
4. Kompetisi Olimpiade Sains Kuark tingkat SD tahun 2012 menganut sistem gugur. Dimana Peserta yang 

gagal pada babak kualifikasi yang diikuti, tidak berhak mengikuti babak selanjutnya. 
5. Peringkat pemenang dari Babak Final, dibagi dalam 5 (lima) tingkatan, berdasarkan pencapaian angka 

maksimum, masing-masing : Penghargaan Luar Biasa / Absolute Winner (untuk pencapaian nilai 
tertinggi atas soal pilihan, esai dan eksperimen), Medali Emas, Medali Perak, Medali Perunggu, dan 
Honorable Mention. Masing-masing sesuai dengan jenjang peringkat pencapaian nilai komulatif yang 
ditetapkan. 

6. Sistem penilaian kompetisi mengacu pada sistem medali, yang memungkinkan setiap peringkat diduduki 
oleh lebih dari satu pemenang. Tetapi jika pada jenjang peringkat yang dimaksud tidak terdapat Peserta 
yang memenuhi kualifikasi pencapaian nilai komulatif yang ditetapkan, maka peringkat tersebut akan 
dinyatakan tanpa pemenang. 

 
Penilaian dilakukan dengan skala 1.000 (atau 0 – 1.000) 
Panitia Pusat Penyelenggara OSK tingkat SD tahun 2012 akan memilih maksimal 100 Finalis dengan nilai 
tertinggi untuk setiap Level. Penentuan Pemenang OSK tahun 2012 menggunakan sistem medali, sesuai 
dengan nilai yang ditetapkan oleh Dewan Juri Final OSK 2012. 
 
SYARAT-SYARAT PESERTA 
”OLIMPIADE SAINS KUARK TINGKAT SD 2012” 
1. Calon Peserta Olimpiade Sains Kuark tingkat SD tahun 2012 adalah benar tercatat sebagai siswa Sekolah 

Dasar pada saat mendaftar. 
2. Keikutsertaan calon Peserta dalam Olimpiade Sains Kuark tingkat SD tahun 2012 adalah sepengetahuan 

serta mendapat persetujuan dari Orang Tua / Wali dan atau Sekolah. 
3. Setiap calon Peserta Olimpiade Sains Kuark tingkat SD tahun 2012 wajib menyanggupi untuk menaati 

segala ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia. 
4. Biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti kompetisi mulai dari babak penyisihan sampai 

dengan babak final ditanggung oleh masing-masing peserta. 
5. Peserta OSK tahun 2012 wajib membawa dan mengenakan Kartu Tanda Peserta OSK tahun 2012 (KTP 

OSK 2012), jika KTP tersebut hilang, maka akan dikenakan biaya penggantian kartu sebesar Rp 15.000,- 
per kartu dan Peserta menerima kartu yang baru. 
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TATA CARA PENDAFTARAN 
1. Pendaftaran calon Peserta babak PENYISIHAN Olimpiade Sains Kuark tingkat SD tahun 2012 akan 

dibuka pada tgl.  1 November 2011 ditutup pada tgl. 31 Desember 2011 (cap pos), dan dilaksanakan di 
Pusat Pendaftaran OSK 2012 / OSK Centre 2012 yang telah ditunjuk. 

2. Setiap calon Peserta dapat mendaftar secara kolektif melalui sekolah (jika Sekolah berkenan mendaftarkan 
siswa/i nya secara kolektif kepada OSK Centre 2012 terdekat) atau secara langsung kepada OSK Centre 
2012 terdekat dan mengisi formulir pendaftaran dengan benar, dan menyertakan 1 lembar pas foto 
berukuran 4x6 (langsung ditempelkan pada KTP yang telah diterima). 

3. Membayar biaya penggantian administrasi pendaftaran sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu 
Rupiah) per peserta, dengan cara-cara yang berlaku. 

4. Calon Peserta yang melakukan pendaftaran langsung kepada Panitia Pusat Penyelenggara Olimpiade 
Sains Kuark tingkat SD dapat melakukan pembayaran dengan cara : 
• datang langsung dan menyerahkan kepada : 

Panitia Pusat Penyelenggara OSK tingkat SD 
• Atau melalui transfer ke rekening : PT Kuark Internasional 

BCA cabang Permata Hijau – Jakarta No.Rekening : 178 303 9919 
Bukti transfer & formulir pendaftaran dapat dikirimkan melalui E-mail : olimpiade@komikuark.net  

5. Biaya penggantian administrasi pendaftaran dan data yang telah diterima oleh Panitia tidak dapat 
dikembalikan dan atau / digantikan / ditukar kepada siswa lain dengan alasan apapun. Calon peserta 
yang tidak dapat hadir pada saat lomba di DISKUALIFIKASI dan tidak dapat diganti/ditukar. 

6. Setiap calon Peserta yang telah terdaftar, akan menerima Kartu Tanda Peserta (KTP) OSK 2012 sebagai 
identitas resmi dan sah untuk mengikuti kompetisi Olimpiade Sains Kuark tingkat SD tahun 2012, 
paling lambat pada tanggal 10 Januari 2012. 

6. Bagi calon Peserta yang sudah mendaftar, tetapi belum menerima KTP OSK 2012 hingga tanggal 10 
Januari 2012, harap segera menghubungi OSK Centre 2012 terdekat, dimana calon Peserta melakukan 
pendaftaran. 

 
SISTEM SELEKSI 
1. Materi soal yang diujikan mencakup materi-materi SAINS yang tertuang di dalam rubrikasi Komik Sains 

Kuark.  
2. Materi soal akan diberikan dalam bentuk multiple choice (pilihan ganda), dengan 4 (empat) pilihan 

jawaban, kecuali untuk Level 1 (hanya 3 pilihan jawaban), dengan kepastian hanya ada 1 (satu) jawaban 
yang benar. 

3. Eksperimen (ujian praktek) dan jawaban dalam bentuk esai, hanya diujikan dalam soal-soal ujian pada 
babak Final. 

4. Sistem koreksi dilakukan secara komputerisasi dan terpusat, oleh tim juri dengan sistem penilaian 
berstandar internasional. 

5. Pengumuman Peserta hasil seleksi dari setiap babak kualifikasi, dapat dilihat pada website : 
http://www.komikuark.net pada tanggal 26 Maret 2012 untuk babak Penyisihan dan pada tanggal 28 
Mei 2012 untuk babak Semifinal.  

6. Lokasi lomba akan diumumkan melalui website seminggu sebelum lomba (atau ditanyakan kepada 
OSK Centre setempat). 

7. Keputusan Tim Juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 
 
MEDIA INFORMASI RESMI OSK 2012 
1. Komik Sains Kuark 
2. Website PT Kuark Internasional : http://www.komikuark.net 
3. Website Olimpiade Sains Kuark : http://osk.komikuark.net 
4. Twitter : http://www.twitter.com/olimpiadekuark 
5. Facebook :  http://www.facebook.com/olimpiadekuark 
6. Email : olimpiade@komikuark.net 
7. Sms Box : 0838 98720041 (melalui nomor ini : Panitia hanya mengirimkan informasi dan tidak 

menerima balasan/sms/telpon) 
 


