
PANITIA MTS SIMO COMPETITION  

( MSC 2023 ) 

OLIMPIADE MATEMATIKA, IPA DAN PAI TINGKAT SD/MI  

SE-EKS KARESIDENAN BOJONEGORO DAN KAB. GRESIK 
  

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) 

 
A. TEKNIS PENDAFTARAN 

1. PERSYARATAN PESERTA 

a. Olimpiade Matematika, IPA dan PAI “MTs SIMO COMPETITION (MSC) 2023” 

dibuka bagi seluruh siswa SD/MI se-derajat yang ada di wilayah Eks - Karesidenan 

Bojonegoro dan Kabupaten Gresik. 

b. Lomba bersifat individu. 

c. Peserta menyiapkan kartu pelajar (atau kartu apapun yang menunjukkan identitas 

sebagai siswa aktif) dan bukti pembayaran. 

d. Mengisi formulir pendaftaran peserta dan Membayar uang pendaftaran sebesar 

Rp.15.000,- setiap siswa baik online maupun offline (panitia tidak membatasi jumlah 

delegasi dari setiap sekolah dalam sub lomba akademik). 

 

2. PENDAFTARAN PESERTA 

a. Pelaksanaan pendaftaran pada Tanggal 16 Januari s.d 16 Februari 2023. 

b. Pendaftaran bisa dilakukan secara Online dan Offline. 

c. Pendaftaran Online : 

1. Mengisi Formulir pendaftaran Melalui link https://mtspapi.sch.id/msc2023/ dan 

dapat mendownload juknis MSC 2023 di link tersebut 

2. Untuk pendaftar online bisa mentransfer biaya pendaftaran ke nomor rekening  

630901001637507 An.  Faris Budianto 

3. Kirim pesan konfirmasi serta bukti transfer rekening bank ke nomor wa panitia 

olimpiade sesuai olimpiade yang diikuti (CP tertera di bagian akhir) dengan format 

”MSC2023_NAMA PESERTA_ASAL SEKOLAH” 

d. Pendaftaran secara offline di sekretariat MSC (Kantor Tata Usaha MTs. Putra–Putri 

Simo) 

e. Kuota dalam setiap sub lomba akademik tidak terbatas. 

f. Masuk ke grup whatsapp yang telah disediakan panitia 

g. Pendaftaran terakhir pada tanggal 16 Februari 2023 pukul 16.00 WIB 

h. Mengikuti tata tertib dan peraturan yang telah diberikan. 

https://mtspapi.sch.id/msc2023/


 

3. PELAKSANAAN LOMBA 

Pelaksanaan OLIMPIADE MSC 2023 akan dilaksanakan secara Offline baik babak 

penyisahan maupun babak final di MTs Putra Putri Simo. 

 

4. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN OLIMPIADE 

Babak Penyisihan dan Final dilaksanakan pada: 

Hari, tanggal : Sabtu, 18 Februari 2023 

Waktu : Pukul 07.00 WIB s.d Selesai 

Tempat : MTs Putra Putri Simo 

 
5. TAHAP PELAKSANAAN 

Pelaksanaan olimpiade dilaksanakan dalam 2 babak. Yaitu babak penyisihan dan babak 

final dengan menggunakan sistem gugur. Sehingga peserta yang tidak lolos dalam babak 

penyisihan tidak dapat mengikuti babak final. 

 

I. Babak Penyisihan 

 Babak pertama merupakan babak penyisihan dimana hanya akan diambil 10 

dengan nilai terbaik. 

 Peserta harus sudah siap maksimal 15 Menit sebelum lomba dimulai . 

 Jumlah soal pada babak ini adalah : 

 Matematika mengerjakan 30 (Tiga puluh) butir soal pilihan ganda. 

 IPA mengerjakan 50 (Lima puluh) butir soal pilihan ganda. 

 PAI mengerjakan 50 (Lima puluh) butir soal pilihan ganda.. 

 Jawaban benar bernilai +4, salah bernilai -2 dan tidak dijawab bernilai -1 

 Penentuan final diambil dari 10 nilai tertinggi. Apabila terjadi kesamaan nilai 

pada 10 besar, maka  peserta yang nilainya sama berhak masuk babak final. 

 

II. Babak Final 

Babak kedua merupakan babak final dengan 10 finalis,  Pada tahap ini masing-masing 

individu memperoleh satu lembar soal dan lembar jawaban kerja (LJK). 

Jumlah soal pada babak ini adalah: 

 Matematika mengerjakan 10 (Sepuluh) butir soal essay/uraian 

 IPA mengerjakan 10 (Sepuluh) butir soal essay/uraian 

 PAI mengerjakan 10 (Sepuluh) butir soal essay/uraian 

 Apabila ada kesamaan nilai, maka akan diambil nilai akumulasi dengan babak 

penyisihan. 



 Pada babak final ini diambil 5 (lima) nilai terbaik akan dinyatakan sebagai juara 

yaitu juara 1, 2, 3, harapan 1, dan harapan 2. 

 

6. FASILITAS PESERTA 

a. Sertifikat (peserta, finalis dan  pemenang/juara) 

b. Snack dan minum 

c. ID Card 

 

7. HADIAH 

a. Pemenang akan mendapatkan hadiah sebagai berikut : 

 Juara 1 : trophy + sertifikat+ uang pembinaan 

 Juara 2 : trophy + sertifikat + uang pembinaan 

 Juara 3 : trophy + sertifikat+ uang pembinaan 

 Juara harapan 1 : trophy + sertifikat 

 Juara harapan 2 : trophy + sertifikat 

b. Seluruh pemenang/juara 1,2,3 dan harapan 1,2 BERHAK UNTUK 

MENDAPATKAN GOLDEN TICKET UNTUK MASUK KELAS UNGGULAN 

TANPA TES AKADEMIK DAN BERHAK MENDAPATKAN BEASISWA jika 

mendaftar di MTs. Putra – Putri Simo pada PPDB tahun pelajaran 2023/2024 

c. Finalis lomba BERHAK UNTUK MENDAPATKAN GOLDEN TICKET 

UNTUK MASUK KELAS UNGGULAN TANPA TES AKADEMIK jika mendaftar 

di MTs. Putra – Putri Simo pada PPDB tahun pelajaran 2023/2024 

 

8. JADWAL KEGIATAN 
 

 

 

WAKTU ACARA KETERANGAN 

07.00 - 07.30 Registrasi Peserta Panitia 

07.30 - 08.00 Pembukaan Panitia 

08.00 - 08.15 Peserta memasuki ruangan olimpiade - 

08.15 - 08.30 Pembacaan Tata tertib - 

08.30 - 10.00 Pengerjaan soal babak pertama/penyisihan - 

10.00 - 11.00 Istirahat - 

11.00 - 11.15 Pengumuman babak pertama/penyisihan Panitia 

11.15 - 11.30 Persiapan babak final dan pembacaan tata tertib - 

11.30 - 12.30 Pengerjaan soal babak final (esay/uraian) - 

12.30 - 13.30 ISHOMA - 

13.30 - Selesai Penutupan - 



9. LAIN – LAIN 

a. Peserta yang terlambat datang saat lomba tidak di berikan tambahan waktu 

b. Keputusan penilaian bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat 

c. Golden ticket hanya berlaku jika peserta berasal dari kelas VI SD/MI. 

d. Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai sistem pendaftaran atau pertanyaan lebih 

lanjut terkait  OLIMPIADE MSC 2023 dapat menghubungi panitia dibawah ini 

 

10. CONTACT PERSON  

 

1. FARIS BUDINATO, S.S.i (0858-5202-6991) 

2. SLAMET, S.Pd ( 0857-3115-4127 ) 

3. INFO MTs.SIMO ( 0858-4600-0040)  

 

 

 

         Simo,  16 Januari 2023 

 

Panitia MSC 2023 

 

 

Ketua  

 

 

 

 

FARIS BUDIANTO, S.Si 

Sekretaris 

 

 

 

 

WAHYU BUDIONO, S.Pd 

 

Mengetahui; 

 

Kepala Madrasah 

 

   

 

 

Drs. AHMAD TAUFIQ 
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TATA TERTIB 
 

 

1. Peserta datang tepat waktu 

2. Peserta mengisi daftar hadir yang disediakan panitia 

3. Peserta yang datang telat tidak mendapatkan tambahan waktu 

4. Selama proses pengerjaan soal berlangsung, peserta dilarang : 

a. Menggunakan alat komunikasi elektronik lain , Buku,catatan,dan segala 

macam kertas apapun 

b. Menggunakan Alat hitung dan sejenisnya 

c. Menanyakan jawaban soal kepada siapapun 

d. Bekerjasama dengan peserta lain 

e. Apabila peserta terbukti melanggar segala ketentuan yang ada, maka 

peserta dapat di diskualifikasi 

5. Peserta mengerjakan soal setelah mendapat izin dari panitia. 

6. Peserta menjaga ketertiban pada saat pelaksanaan olimpiade. 

7. Peserta yang melakukan pelanggaran akan menerima sanksi: 

a. Pelanggaran pertama : peringatan 1 

b. Pelanggaran kedua : peringatan 2 

c. Pelanggaran ketiga : didiskualifikasi 

8. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat 

  

 

 

 

 

Panitia 


