
RUNDOWN ACARA 
OLIMPIADE MALHIKDUA (OMada) IV 

 
No Waktu 

Kegiatan 
Acara TIK PJ Perlengkapan Tepat Keterangan 

1. 06.00 –  Presensi, Registrasi 
dan Pembagian olim 
KIT serta sertifikat 
 

 Panitia stand by di meja 
registrasi dan informasi 

 Seluruh peserta mendapatkan 
olim KIT 

 Peserta lomba memasuki GOR 
(untuk mengikuti pembukaan) 

 

Sie acara, 
pendaftaran, 
dan sie 
konsumsi, sie 
dekdok 

 4 meja registrasi 
(meja lab)+taplak+ 
papan tulis 

 Daftar presensi 
(lunas dan belum 
lunas) + kwitansi 

 Olim KIT yang 
sudah di pack 

Depan GOR  Presensi dibuat per 
sekolah  

 Pembagian ruang 
ditempel di papan tulis 
(depan GOR) 

 Meja informasi sekalian 
membagikan sertifikat 
peserta+pembina yg 
sudah fiks (saat 
penyisihan) 

 Pentam ( koord pa: pak 
Khozin, pi: bu Yuni) 
mengarahkan tamu 
undangan 

2 07.00 – 08.15 Pra Acara (Marawis)   Penyambutan peserta    GOR  
3 08.15 – 09.30 Pembukaan 

 
 Menyanyikan Indonesia Raya + 

Mars Alhikmah 
 Gema wahyu illahi 
 Sambutan-sambutan ( Ketua 

panitia, kepala madrasah) 
 Technical Meeting  

MC (formal) 
Tim koor, 
Effendi, pak 
Novic, Abah 
Mukhlas, pak 
wahid, sie 
dekdok 

 Sofa dan meja+ 
taplak(ndalem)  
untuk tamu 
undangan (15 orang) 

 Pot bunga 
 Sound system, 2 

mic, 2 standimg 
mic, mic wireless 
(koor), baterai 
cadangan 

GOR   

4 09.30 – 09.40 Peserta memasuki 
ruangan 

 Peserta memasuki ruang lomba 
sesuai ruangannya 

 Koord tim soal mengarahkan 
peserta untuk memasuki 
ruangannya masing-masing 

Sie acara, sie 
dekdok 

 

mic GOR  ruang 
kelas 

 Pemanggilan dilakukan 
per mapel, dan di beri 
jeda waktu antar mapel 5 
menit 

 Pengawas sudah stand 
by di ruangan  

5 09.40 – 09.50 Penyisihan   Penyampaian juklak, juknis,tatib 
penyisihan (oleh pengawas) dan 
pengisian biodata peserta pada 

Sie Acara, 
pengawas, sie 
dekdok 

Soal dan lembar jawab Ruang Kelas  Tata cara pengisian LJK 
(identitas) dipandu 



No Waktu 
Kegiatan 

Acara TIK PJ Perlengkapan Tepat Keterangan 

LJK (oleh peserta) pengawas 
 Stand informasi stand by 

di meja informasi 
(menyerahkan sertifikat) 

09.50 – 11.30  Pengerjaan soal penyisihan 
 Pembina dan atau pengantar 

untuk mengambil sertifikat di 
meja informasi dan menuju 
display 

6 11.30 – 12.30 Hiburan dan 
Pengumuman 

 Koreksi jawaban selama hiburan 
 Hiburan 1 (tari saman, drama, 

dan doorpice) 
 Pengumuman peserta lolos final 

Tim soal, tim 
display, mc 
hiburan (pak 
novic, syauki), 
sie konsumsi, 
sie dekdok 

Scanner, ATK 
Makan siang 

GOR 
 
Koreksi di 
ruang tim soal 

 Peserta dibagikan makan 
siang (diwakilkan pada 
pembina) ketika masuk 
gor 

 Peserta dan pembina 
akan diiringi marawis 

 Disediakan kresek hitam 
besar (tempat sampah) 

7 12.30 – 13.00 ISHO  Sholat  Sie acara Alat ibadah + mushola Mushola  
8 13.00 – 14.40 Final  Pengerjaan soal final (10 besar) Sie acara, Tim 

soal, sie 
dekdok 

Soal final+lembar 
jawab+proyektor 
(praktikum) 

Ruang kelas, 
lab 

 Final Bahasa Inggris  
 

9 14.40 – 15.30 Hiburan II  Peserta menikmati tampilan 
display outdoor (sakura putra + 
EDS +SDC) 

 Pengoreksian jawaban final  

Tim display, 
sie dekdok 

 Halaman GOR  Pkl. 15.00 (maksimal) 
babak final selesai 

10 15.30 Pengumuman dan 
penutupan 

 Pengumuman pemenang dan 
penyerahan hadiah 

 Pembacaan doa penutup 

Sie acara, abah 
solah, abah 
mukhlas, pak 
sulkhi, pak 
khozin, pak 
Novic, sie 
dekdok 

 GOR  Penyerahan piala (abah 
solah, abah mukhlas, 
BRI/ erlangga, pak 
shulkhi, pak khozin, Pak 
Novic, ....) 

 


