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Kata Pengantar

Dalam upaya peningkatan mutu sumberdaya manusia Indonesia agar mampu bersaing pada 
percaturan regional dan internasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional dan berbagai peraturan turunannya, merupakan indikasi yang sangat 
nyata upaya Pemerintah Indonesia dalam peningkatan mutu sumberdaya manusia agar 
mampu bersaing dalam era keterbukaan dan globalisasi.

Salah satu implikasi yang melekat pada Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal 
Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang merupakan 
realisasi dari peraturan-peraturan perundangan tersebut dapat diukur dari Angka Partisipasi 
Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat pada tahun ajaran 2016/2017 mencapai 101,05%. Dengan 
pencapaian APK di atas, maka orientasi pembinaan pendidikan pada jenjang SMP lebih 
ditekankan pada peningkatan mutu pendidikan.

Untuk itu, Direktorat Pembinaan SMP telah menyusun berbagai kebijakan dan strategi yang 
kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu 
dan terkoordinasi. Kebijakan dan program tersebut, diharapkan dapat menunjang misi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik terkait dengan perluasan akses pendidikan, 
mutu dan daya saing, maupun tata kelola penyelenggaraan pendidikan.

Agar program dan/atau kegiatan tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan, 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada, Direktorat Pembinaan SMP menerbitkan 
berbagai Buku Petunjuk Pelaksanaan untuk masing-masing program dan/atau kegiatan, baik 
yang pengelolaannya dilaksanakan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun yang 
langsung dikelola oleh sekolah.

Diharapkan pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan program di semua tingkatan dapat 
memahami dan melaksanakan dengan amanah, efektif dan efisien seluruh proses kegiatan 
mulai dari penyiapan rencana, pelaksanaan, sampai dengan monitoring, evaluasi dan 
pelaporannya.

Akhirnya, kami mengharapkan agar semua pihak terkait mempelajari dengan seksama dan 
menjadikannya sebagai pedoman serta acuan dalam pelaksanaan seluruh program atau 
kegiatan pembangunan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 
2017.

Jakarta,      Desember 2016
Direktur 
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001



ii Petunjuk Pelaksanaan OSN 2017



iiiPetunjuk Pelaksanaan OSN 2017

Daftar Isi

KATA PENGANTAR………………………………………......................................................
DAFTAR ISI………………………………………………….......................................................
BAB I   PENDAHULUAN

A. Latar Belakang…………………………………............................................
B. Manfaat…………………………………………..............................................
C. Dasar Hukum ……………………………………………..................................
D. Tujuan …………………………………………….............................................
E. Bidang Lomba .................………………………......................................
F. Sasaran……………………………………………............................................
G. Hasil yang Diharapkan…………………………........................................

BAB II  PENYELENGGARAAN…………………………....................................................
A. Persyaratan Peserta…………………………….........................................
B. Bentuk Kegiatan dan Materi Lomba…………...................................
C. Tahap Pelaksanaan Lomba……………………......................................
D. Hadiah dan Penghargaan……………………….....................................
E. Waktu Pelaksanaan ……………………………........................................
F. Tim Juri…………………………………………..............................................
G. Kriteria Juri………………………………………...........................................
H. Pembiayaan………………………………………..........................................

BAB III  MEKANISME PELAKSANAAN………………..................................................
A. Seleksi / Lomba Tingkat Sekolah…………………………........................
B. Lomba Tingkat Kabupaten/Kota……………......................................
C. Lomba Tingkat Provinsi………………………........................................
D. Lomba Tingkat Nasional……………………….......................................
E. Rekapitulasi Peserta…………………………….......................................

BAB IV  STRUKTUR DAN FUNGSI ORGANISASI PELAKSANA .....……………………….
A. Panitia  Seleksi / Lomba Tingkat  Sekolah……………......................
B. Panitia  Lomba  Tingkat  Kabupaten/Kota….................................
C. Panitia Lomba Tingkat Provinsi………………...................................
D. Panitia Lomba Tingkat Nasional…………….....................................
E. Tim Penyusun Soal……………………………........................................

BAB V  EVALUASI DAN PELAPORAN…………………................................................
A.  Evaluasi…………………………………………...........................................
B. Pelaporan…………………………………….…...........................................

BAB VI  PENUTUP…………………………………………....................................................

i
iii
1
2
2
3
3
4
4
4
5
6
6
7
7
8
8
9
9

11
12
12
13
13
14
15
16
16
17
18
19
21
22
22
23



iv Petunjuk Pelaksanaan OSN 2017



1Petunjuk Pelaksanaan OSN 2017

BAB I
Pendahuluan
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A. Latar Belakang
Olimpiade Sains Nasional (OSN) merupakan kegiatan lomba bidang Matematika, Ilmu 
Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)  yang diselenggarakan 
dalam rangka penuntasan wajib belajar yang bermutu. Olimpiade Sains Nasional 
bertujuan memotivasi dan menumbuhkembangkan atmosfir kompetisi yang sehat 
serta mendorong sekolah berperan memfasilitasi siswa untuk meningkatkan 
kemampuan akademis dalam bidang Matematika, IPA dan IPS. Diharapkan melalui  
olimpiade ini dapat menstimulus peningkatan mutu pendidikan dan menghasilkan 
bibit unggul yang dapat berkompetisi pada olimpiade internasional.

Kegiataan OSN dilaksanakan sejak tahun 2003. Pada periode 2003 sampai dengan 
2009 bidang yang dilombakan terdiri dari Matematika, Biologi, dan Fisika. Pada 
tahun 2010, IPS dimasukkan ke dalam bidang yang dilombakan, sehingga sejak 
tahun itu bidang lomba menjadi 4 bidang lomba. Kemudian pada tahun 2015 
bidang Biologi dan Fisika digabung menjadi satu bidang yaitu bidang IPA. 

Beberapa prestasi yang telah diraih peraih medali OSN bidang IPA yakni dibuktikan 
dengan keberhasilan siswa meraih medali pada ajang International Junior 
Science Olympiad (IJSO). Sedangkan di bidang matematika para peraih medali 
diberi kesempatan untuk meningkatkan prestasi pada International Mathematics 
Competation (IMC) dengan membawa medali untuk Indonesia.

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan OSN supaya terlaksana secara baik, 
disusun petunjuk pelaksanaan ini, sebagai rujukan bagi panitia pelaksana kegiatan 
tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional. Diharapkan dengan 
adanya petunjuk pelaksanaan ini penyelenggaraan OSN dapat terselenggara secara 
baik.

B. Manfaat
Kegiatan O S N  merupakan salah satu wahana bagi siswa yang dapat 
menumbuhkembangkan semangat kompetisi akademik dan mendorong keberanian 
bersaing secara sehat, sekaligus untuk meningkatkan kemampuan akademik dalam 
bidang Matematika, IPA dan IPS dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
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C. Dasar Hukum
Dasar Hukum pelaksanaan LPSN tahun 2017 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Pembinaan Kesiswaan.

6. Peraturan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang 
Penumbuhan Budi Pekerti.

7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 
0422/MPK.C/PD/2015 tentang Penyelenggaraan Olimpiade, Lomba, dan 
Festival.

D. Tujuan
1. Tujuan Umum

Tujuan umum OSN adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya 
bidang Matematika, IPA dan IPS yang berasaskan pendidikan karakter. 

2. Tujuan Khusus
a. Memotivasi sekolah agar berperan aktif memfasilitasi siswa guna 

meningkatkan mutu pembelajaran Matematika, IPA dan IPS.
b. Membangkitkan minat siswa untuk mencintai dan memupuk kegemaran 

terhadap bidang Matematika, IPA dan IPS.
c. Menumbuhkembangkan kemampuan siswa untuk berfikir kritis, sistematis, 

kreatif, inovatif, dan produktif sebagai bekal dalam kehidupan.
d. Menanamkan kesadaran dan keberanian siswa untuk mencoba, belajar 

menerapkan secara langsung, dan dapat berprestasi secara optimal.
e. Menanamkan sifat kompetitif dan kerjasama yang sehat sejak dini.
f. Memetakan kemampuan siswa dalam bidang Matematika, IPA dan IPS 

sesuai standar mutu pendidikan secara nasional.
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g. Mengidentifikasi siswa berprestasi di setiap sekolah, kabupaten/kota, 
provinsi, dan nasional dalam bidang Matematika, IPA dan IPS.

h. Menyeleksi siswa terbaik tingkat nasional pada jenjang SMP, MTS 
atau yang sederajat untuk diikutsertakan pada perlombaan tingkat 
internasional. 

i. Memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi dalam bidang 
Matematika, IPA dan IPS. 

E. Bidang lomba 

1. Matematika 

2. Ilmu Pengetahuan Alam

3. Ilmu Pengetahuan Sosial

F. Sasaran
Sasaran kegiatan OSN adalah siswa SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.

G. Hasil yang diharapkan
Melalui lomba ini diharapkan terjadi peningkatan minat dan prestasi siswa dalam 
bidang Matematika, IPA dan IPS, serta terpilihnya siswa yang mampu berprestasi 
pada lomba tingkat nasional dan internasional.
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BAB II
Penyelenggaraan
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A. Persyaratan Peserta
Kegiatan OSN tahun 2017 terbuka untuk siswa SMP/MTs negeri dan swasta, 
atau yang sederajat, berkewarganegaraan Indonesia, dan memenuhi persyaratan 
sebagai berikut.
1. Bukan peraih medali emas, perak dan perunggu pada OSN SMP Tingkat 

Nasional Tahun sebelumnya.
2. Terdaftar sebagai siswa SMP, MTs, atau yang sederajat, kelas VII atau kelas VIII 

pada saat mengikuti lomba. 
3. Sekurang-kurangnya telah mengikuti proses belajar mengajar selama satu 

semester di sekolah tersebut, dibuktikan dengan surat keterangan kepala 
sekolah. 

4. Memiliki nilai rapor sejak semester pertama serendah-rendahnya 75 (tujuh 
puluh lima) dalam skala 100 (seratus) untuk bidang lomba yang akan diikuti.

5.  Berkelakuan baik dan tidak terlibat penyalahgunaan obat terlarang dan 
minuman keras, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah.

6.  Dikirim oleh sekolah yang bersangkutan dibuktikan surat keterangan kepala 
sekolah.

7. Peserta hanya berhak mengikuti satu bidang lomba.

B. Bentuk Kegiatan dan Materi Lomba
Kegiatan OSN dilaksanakan secara bertahap mulai  dari  tingkat sekolah, 
kabupaten/kota, provinsi, dan nasional dengan mekanisme sebagai berikut.
1. Tingkat sekolah: mekanisme seleksi ditentukan berdasarkan dua pilihan 

mekanisme seleksi yang telah diatur pada bab III buku petunjuk pelaksanaan 
OSN. 

2.  Tingkat kabupaten/kota dan provinsi: seleksi dilakukan melalui tes tertulis. 
3. Tingkat nasional: seleksi dilakukan melalui tes teori untuk Matematika, tes 

teori dan tes eksperimen untuk IPA serta tes teori dan praktikum untuk IPS. 
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Tabel 1. Bentuk Tes

Bidang Hari ke-1 Hari ke-2

Matematika Teori Teori

IPA Eksperimen Teori

IPS Teori Praktikum

C. Tahap Pelaksanaan Lomba
Lomba dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu:
1.  Tahap I   : Seleksi / Lomba tingkat sekolah
2.  Tahap II  : Lomba tingkat kabupaten/kota
3.  Tahap III : Lomba tingkat provinsi
4.  Tahap IV : Lomba tingkat nasional

D. Hadiah dan Penghargaan
Hadiah dan penghargaan diberikan kepada peserta lomba sebagai motivasi untuk 
meningkatkan kegiatan belajar dan kegiatan lainnya di sekolah. Pengaturan hadiah 
dan penghargaan untuk para pemenang tingkat kabupaten/kota dan tingkat 
provinsi diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah sesuai dengan situasi 
dan kondisi masing-masing daerah. Para pemenang tingkat nasional diberi hadiah 
dan penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 
Sedangkan medali yang diperebutkan untuk masing-masing bidang medali 
yang diperebutkan untuk masing-masing bidang yaitu: 5 emas, 10 perak, dan 
15 perunggu. Sedangkan untuk bidang IPA penambahan Trophy (Best theory 
dan best experiment).
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E. Waktu Pelaksanaan 
Tabel 2. Waktu Pelaksanaan

No. Kegiatan Waktu
Pelaksanaan

Tempat
Pelaksanaan

1 Seleksi / Lomba 
tingkat sekolah Februari 2017 ditentukan 

Sekolah

2 Lomba tingkat 
kabupaten/ kota Maret 2017 ditentukan oleh Dinas 

pendidikan

3 Lomba tingkat 
provinsi Mei 2017

ditentukan oleh Dinas 
pendidikan provinsi dengan 

berkoordinasi dengan 
direktorat Pembinaan SMP

4 Lomba tingkat 
nasional

02 - 08
Juli 2017 Pekan Baru, Provinsi Riau

F. Tim Juri
Tim juri untuk tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan sumber daya 
manusia yang ada di kabupaten/kota/provinsi yang bersangkutan, namun tetap 
memperhatikan kriteria sebagai juri, sebagaimana ketentuan yang ditetapkan.
Tim juri tingkat provinsi dan tingkat nasional berasal dari unsur:
1. Direktorat Pembinaan SMP,
2. Perguruan Tinggi. 
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G. Kriteria Juri
1. Kompeten dalam bidang ilmu yang dilombakan.
2.    Memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya.
3. Berpengalaman dalam kegiatan lomba sejenis.
4. Tidak memiliki kepentingan dan tidak memihak kepada  siapapun.
5. Tidak terlibat dalam pembinaan peserta OSN tingkat SMP, baik tingkat 

kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

H. Pembiayaan
Biaya pelaksanaan OSN tingkat kabupaten/kota dan provinsi berasal dari 
APBD. Biaya pelaksanaan OSN tingkat nasional berasal dari APBN dan APBD 
provinsi tempat penyelenggaraan OSN tingkat nasional.
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BAB III
Mekanisme
Penyelenggaraan
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Kegiatan OSN dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat sekolah sampai 
tingkat nasional. Adapun mekanisme pelaksanaan sebagai berikut. 

A. Seleksi Tingkat Sekolah

Pelaksanaan seleksi tingkat sekolah dimaksudkan untuk menentukan wakil 
siswa dari sekolah yang bersangkutan sebagai peserta OSN tingkat kabupaten/
kota. Seleksi tersebut dapat dilakukan oleh sekolah dengan memilih salah satu 
mekanisme dari pilihan berikut ini:

1. Penunjukan berdasarkan persyaratan administratif berupa rekam jejak 
prestasi siswa selama proses belajar di sekolah, dibuktikan misalnya melalui 
rapor minimal 1 semester di sekolah tersebut dan/atau jika ada piagam/
sertifikat prestasi lomba sains yang pernah diikuti.

2. Mengadakan kegiatan seleksi untuk semua siswa di sekolah yang berminat 
mengikuti OSN.

B. Lomba Tingkat Kabupaten/Kota

Kegiatan OSN tingkat kabupaten/kota merupakan proses seleksi untuk setiap 
perwakilan sekolah di kabupaten/kota. Sekolah mengirimkan paling banyak 1 
( satu)  peserta lomba u n t u k  s e tiap bidang lomba dari hasil seleksi tingkat 
sekolah. Bila sekolah mengirimkan lebih dari 1 (satu) peserta pada satu bidang 
lomba, maka semua peserta yang dikirimkan sekolah untuk bidang lomba 
tersebut didiskualifikasi. Perwakilan sekolah diseleksi untuk menentukan wakil 
dari kabupaten/kota yang akan mengikuti seleksi tingkat provinsi. 

Soal seleksi tingkat kabupaten/kota disiapkan oleh panitia pusat (dalam hal 
ini Direktorat Pembinaan SMP) dan diserahkan kepada panitia kabupaten/
kota. Pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian lembar jawaban seleksi tingkat 
kabupaten/kota dilakukan oleh panitia tingkat kabupaten/kota dan hasilnya 
dilaporkan kepada panitia pusat Direktorat Pembinaan SMP dan Dinas 
Pendidikan Provinsi. Untuk mempermudah pelaksanaan proses seleksi tingkat 
kabupaten/kota, diharapkan panitia tingkat daerah menjalin kerja sama dengan 
Dinas Pendidikan Provinsi  institusi pendidikan di wilayah masing-masing.
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C. Lomba Tingkat Provinsi 

Peserta tingkat provinsi adalah Peringkat 1, 2 dan 3 lomba tingkat kabupaten/
kota per bidang lomba di provinsi tersebut. Soal seleksi untuk tingkat provinsi 
disiapkan oleh panitia pusat dan diserahkan kepada panitia provinsi pada saat 
pelaksanaan seleksi tingkat provinsi. Pelaksanaan seleksi OSN tingkat provinsi 
diselenggarakan oleh panitia tingkat provinsi dan dimonitor oleh panitia 
pusat. Pemeriksaan dan penilaian berkas jawaban seleksi tingkat provinsi 
dilaksanakan oleh panitia pusat. Oleh karena itu, lembar jawaban, daftar hadir, 
dan biodata peserta dibawa oleh panitia pusat ke Direktorat Pembinaan SMP.

D. Lomba Tingkat Nasional

Lomba tingkat nasional merupakan kegiatan untuk menetapkan peraih medali 
emas, perak, dan perunggu. Pemenang terbaik teori dan pemenang terbaik 
eksperimen untuk bidang IPA diberi penghargaan sebagai the best in theory 
dan the best in experiment. Peserta lomba tingkat nasional berjumlah 132 
orang untuk masing-masing bidang lomba yang terdiri dari 64 peserta terbaik 
peringkat nasional dan 68 peserta terbaik perwakilan dari seluruh provinsi. 
Masing-masing provinsi diwakili oleh 2 orang terbaik per bidang lomba, selain 
64 peserta yang tercantum pada peringkat nasional.
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E. Rekapitulasi Peserta

Tabel 3. Peserta OSN

Peserta Kategori Matematika IPA IPS

Peserta
tingkat 
sekolah

memenuhi persyaratan 
peserta OSN

Ditentukan oleh pihak sekolah sesuai dengan 
petunjuk pelaksanaan

Peserta
tingkat 
kabupa- 
ten/kota

1 orang  terbaik dari 
setiap sekolah
per bidang lomba

Sejumlah sekolah di kabupaten/kota

Peserta
tingkat 
provinsi

Peringkat   1 s.d. 3 lomba 
tingkat kabupaten/kota 
per bidang lomba

 3N (N=jumlah kabupaten/kota)

Peserta
tingkat 
nasional

Peringkat nasional dan 
perwakilan

132 
peserta

132 
peserta

132 
peserta
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BAB IV
Struktur & Fungsi
Organisasi Pelaksana
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Supaya kegiatan OSN Tahun 2017 dapat berlangsung secara efektif dan efisien, perlu 
penataan organisasi pelaksananya. Organisasi pelaksana kegiatan lomba untuk setiap 
tahapan adalah sebagai berikut.

A. Panitia Seleksi  / Lomba Tingkat Sekolah
1. Unsur kepanitiaan:

a. kepala sekolah
b. guru mata pelajaran 
c. komite sekolah

2. Tugas dan tanggung jawab panitia seleksi / lomba tingkat sekolah adalah:
a. merencanakan dan menyosialisasikan kegiatan seleksi;
b. mendaftar nama-nama peserta yang berminat mengikuti kegiatan seleksi / 

lomba dan memenuhi ketentuan persyaratan peserta OSN;
c. melakukan seleksi / lomba tingkat sekolah melalui salah satu dari dua 

mekanisme berikut:
 1). menyeleksi berdasarkan prestasi dari rapor dan/atau prestasi lomba: 

mengidentifikasi siswa berprestasi, menyusun rubrik penilaian,  
mengumpulkan dokumen, membentuk tim juri, melaksanakan penilaian 
dokumen;

 2). menyelenggarakan lomba tingkat sekolah: mempersiapkan perangkat 
soal tes, pengawas, ruangan, dan pemeriksaan lembar jawaban;

d. menetapkan maksimal 1 (satu) peserta setiap bidang lomba yang mewakili 
sekolah dengan surat keterangan kepala sekolah;

e. mendaftarkan secara tertulis peserta yang mewakili sekolah dan guru 
pendamping kepada panitia tingkat kabupaten/kota.

B. Panitia Lomba Tingkat Kabupaten/Kota
1. Unsur kepanitiaan:

a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
b. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

2. Tugas dan tanggung jawab:
a. merencanakan dan menyosialisasikan lomba tingkat kabupaten/kota;
b. menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan 

penyelenggaraan;
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c. menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan lomba tingkat 
kabupaten/ kota;

d. menetapkan peserta OSN tingkat kabupaten/kota maksimal 1 orang per 
bidang lomba untuk setiap sekolah;

e. menetapkan pengawas pelaksanaan lomba tingkat kabupaten/kota;
f. menyelenggarakan lomba tingkat kabupaten/kota
g. membentuk tim penilai lomba tingkat kabupaten/kota
h. menetapkan peserta lomba wakil kabupaten/kota untuk lomba tingkat 

provinsi.
i. menyerahkan nilai lomba beserta biodata pemenang kepada panitia OSN 

tingkat nasional paling lambat 10 hari kerja setelah pelaksanaan lomba 
tingkat kabupaten/kota.

j. menyampaikan laporan pelaksanaan lomba tingkat kabupaten/kota 
kepada panitia provinsi.

k. Menyampaikan rekap hasil penilaian seleksi dan berita acara hasil seleksi 
ke panitia pusat Direktorat Pembinaan SMP.

C. Panitia Lomba Tingkat Provinsi
1. Unsur kepanitiaan:

a. Dinas pendidikan provinsi 
b. MGMP
c. Perguruan tinggi (jika mungkin)

2. Tugas dan tanggung jawab pada:
a.  pelaksanaan lomba tingkat kabupaten/kota:

1) mempersiapkan petugas provinsi yang bertugas di kabupaten/kota;
2) mempersiapkan administrasi yang diperlukan;
3) memberikan pembekalan kepada panitia lomba tingkat kabupaten/kota;
4) melakukan monitoring pelaksanaan lomba tingkat kabupaten/kota. 

b. Pelaksanaan lomba tingkat provinsi:
1) merencanakan dan menyelenggarakan lomba tingkat provinsi;
2) menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan 

penyelenggaraan lomba tingkat provinsi;
3) menyosialisasikan penyelenggaraan OSN;
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4) menetapkan peserta OSN tingkat provinsi; 
5) menetapkan pengawas lomba tingkat provinsi dengan surat keputusan;
6) menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan  lomba tingkat 

provinsi;
7) membantu panitia pusat dalam pelaksanaan  lomba tingkat provinsi.

D. Panitia Lomba Tingkat Nasional
1. Unsur kepanitiaan

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah membentuk Panitia OSN 
Tingkat Nasional, terdiri dari unsur- unsur:
a. Direktorat Pembinaan SMP;
b. Dinas Pendidikan Provinsi tempat pelaksanaan OSN tingkat nasional;
c .  P emerintah daerah tempat pelaksanaan OSN tingkat nasional.
Untuk menjalankan tugas kepanitiaan sehari-hari, Direktur Pembinaan SMP 
membentuk panitia  lomba OSN SMP Tingkat Nasional yang bersifat internal.

2. Tugas dan tanggung jawab pada:
a.  lomba tingkat kabupaten/kota

1) menyiapkan soal dan mengirimkan soal-soal tersebut ke dinas 
pendidikan provinsi atau ke dinas pendidikan kabupaten/kota;

2) menyiapkan  petunjuk  pelaksanaan yang di dalamnya  memuat  tata   
cara pelaksanaan lomba tingkat kabupaten/kota;

3) menyiapkan panduan monitoring dan evaluasi kegiatan lomba tingkat 
kabupaten/kota;

4) memberikan pembekalan kepada petugas pusat tentang tata cara 
pelaksanaan lomba sesuai dengan petunjuk teknis;

5) memonitor kegiatan pelaksanaan lomba tingkat kabupaten/kota.
b. lomba tingkat provinsi

1) menyiapkan soal dan berkas administrasi yang diperlukan;
2) menyiapkan petunjuk pelaksanaan yang di dalamnya memuat tata 

cara pelaksanaan lomba tingkat provinsi;
3) menentukan petugas pusat dalam pelaksanaan lomba tingkat 

provinsi;
4) memberikan pembekalan kepada petugas pusat tentang tata cara 

pelaksanaan lomba sesuai dengan petunjuk teknis;
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5) memonitor kegiatan pelaksanaan lomba tingkat provinsi;
6) menerima hasil/lembar jawaban peserta lomba tingkat provinsi
7) melakukan pemeriksaan dan penilaian  lembar jawaban lomba tingkat 

provinsi;
8) menentukan peserta OSN tingkat nasional.

c. pelaksanaan lomba tingkat nasional
1) menyosialisasikan OSN melalui berbagai media seperti : leaflet, poster, 

iklan media cetak dan elektronik, serta berbagai forum pertemuan 
sesuai situasi dan kondisi;

2) merencanakan dan menyelenggarakan OSN;
3) menyiapkan surat-surat dan keperluan administrasi lainnya untuk 

keperluan penyelenggaraan lomba tingkat nasional;
4) bekerja sama dengan instansi terkait, termasuk instansi kesehatan;
5) menetapkan peserta OSN tingkat nasional; 
6) menyiapkan pembentukan panitia penyelenggara melalui surat 

keputusan;
7) menetapkan bentuk dan jenis lomba;
8) menyiapkan tim pengawas;
9) menyiapkan dewan juri ;
10) menyiapkan surat keputusan penyelenggaraan;
11) mengolah hasil dan menetapkan pemenang tingkat nasional. 

E. Tim Penyusun dan Penelaah Soal  
Tim penyusun dan penelaah soal lomba untuk tingkat kabupaten/kota, provinsi, 
dan nasional adalah tenaga ahli dibidangnya yang ditunjuk oleh Direktorat 
Pembinaan SMP. 
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BAB V
Evaluasi & Pelaporan
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A. Evaluasi
Evaluasi bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan dan kendala program 
kegiatan, serta upaya penanggulangannya. Evaluasi dilakukan terhadap 
penyelenggaraan OSN dengan menggunakan format-format evaluasi. 
Hasil evaluasi ini dijadikan landasan untuk menentukan arah kebijakan yang akan 
ditempuh dalam penyempurnaan program dan penyelenggaraan OSN di masa 
yang akan datang.

B. Pelaporan
Setelah semua kegiatan OSN dilaksanakan, perlu disusun laporan 
penyelenggaraan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai evaluasinya. 
Laporan tersebut disampaikan oleh penanggung jawab kegiatan pada setiap 
tingkatan lomba OSN kepada panitia pusat. Panitia pusat menyampaikan laporan 
kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Laporan disampaikan 
selambat-lambatnya 2 minggu setelah kegiatan OSN dilaksanakan.
Materi laporan, terdiri dari :
1. landasan pelaksanaan kegiatan;
2. perencanaan kegiatan;
3. pengorganisasian kegiatan;
4. pelaksanaan kegiatan (waktu, tempat, dan peserta);
5. hasil yang dicapai;
6. hambatan dan upaya penanggulangan;
7. kesimpulan dan saran;
8. lampiran.
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BAB VI
Penutup
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Keberhasilan OSN tahun 2017 ditentukan oleh semua pihak yang bertanggung 
jawab dalam penyelenggaraannya. Oleh sebab itu, semua pihak yang terlibat 
dalam kegiatan OSN ini perlu berpartisipasi secara aktif mendukung keberhasilan 
kegiatan OSN mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan dari 
tingkat sekolah hingga tingkat nasional.  Dengan demikian diharapkan OSN 2017 
dapat memberi manfaat untuk peningkatan mutu pendidikan, serta menghasilkan 
siswa yang berprestasi pada perlombaan tingkat internasional, sebagai bagian dari 
upaya menciptakan generasi emas Indonesia. 

Semoga buku petunjuk pelaksanaan ini dapat digunakan sebagai panduan dalam 
pelaksanaan OSN tahun 2017.
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