
 
 

No. 042/MEMOPB/VIII/21 
 

Yth.  
Bapak/Ibu Orang Tua dan Guru Peserta MEMO 2021 
Di tempat 
 

Jakarta, 3 Agustus 2021 
 

Perihal: Pergantian Tanggal Babak Penyisihan & Babak Final Mentari Mathematics Olympiad 
(MEMO) 2021. 
 

Dengan hormat,  
 

Salam sejahtera untuk Bapak/Ibu Orang Tua dan Guru dari seluruh peserta MEMO 2021. Semoga 

semua dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. 
 

Melalui surat ini, atas nama penyelenggara, kami memohon maaf kepada Bapak/Ibu dan Adik-Adik 

peserta MEMO atas ketidaknyamanan pada saat melakukan trial test serentak dan mengalami 

kesulitan dalam mengakses laman tes MEMO pada website Maupintar, Sabtu, 31 Juli 2021. Kejadian 

tersebut disebabkan oleh server kami yang mengalami kendala teknis.  
 

Terima kasih atas dukungan dan pengertian dari Bapak/Ibu kepada kami. Dari kejadian tersebut, 

kami sebagai pihak penyelenggara akan mempersiapkan diri dengan lebih baik sehingga kejadian 

serupa tidak terulang kembali.  
 

Demi pelaksanaan kompetisi berjalan dengan baik dan lancar, berikut beberapa informasi yang kami 

sampaikan: 
 

1) Pelaksanaan babak penyisihan dan babak final tidak menggunakan Maupintar, melainkan akan 

menggunakan platform lain yang kami percaya lebih teruji dan mumpuni dalam pengerjaan soal 

MEMO. 

2) Akses ke laman Maupintar.id/MEMO2021 akan ditutup pada Selasa, 03 Agustus 2021. 

3) Informasi lengkap mengenai ketentuan teknis terbaru dan jadwal trial test akan kami 

informasikan kembali melalui grup WhatsApp dan email peserta. 

4) Perubahan jadwal pelaksanaan MEMO menjadi sebagai berikut: 
 

Babak Penyisihan 

Hari/Tanggal : Sabtu, 18 September 2021 

Jam   : 09.00–11.00 WIB  
 

 

 

 

 

 



 
 

Babak Final 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 02 Oktober 2021 

Jam  : 09.00–11.00 WIB 
 

 

Awarding Ceremony 
Hari/Tanggal  : Sabtu, 02 Oktober 2021 
Jam  : 15.00–17.00 WIB 

 

Jika Bapak/Ibu keberatan terhadap perubahan yang kami lakukan dan ingin membatalkan 

keikutsertaan anak-anak dalam kompetisi MEMO 2021, Bapak/Ibu dapat mengajukan 

pengembalian dana pendaftaran (refund) secara penuh kepada kami selambat-lambatnya Minggu, 

08 Agustus 2021 pukul 23.59 WIB, dengan mengajukan di tautan berikut:  
 

https://bit.ly/refundMEMO2021  
 

Proses pengembalian selama 14 hari kerja terhitung Senin, 09 Agustus 2021 (Sabtu, Minggu, dan 

hari libur tidak dihitung). 
 

Apabila ada pertanyaan, silakan menghubungi rekan kami: Sdri. Tri Lestari di nomor WhatsApp 
0855-888-1942 dan Sdri. Ocha Rosyada di nomor WhatsApp. 0811-1029-288 untuk informasi lebih 
lanjut. 
 

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.  
 
 
Salam kreasi,       
   
 
 
 
 
Natalina Rimba           
Direktur Program Pelajar Berkreasi    
Mentari Group       
Instagram: @mentarigroups 
YouTube: Mentari Group 
Website: www.mentarigroups.com  
 

https://bit.ly/refundMEMO2021
http://www.mentarigroups.com/

