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SPECIAL EVEN MTS AL AMIRIYYAH 

2021 

A. Pendahuluan 

Puji syukur selalu terucap kepada Allah SWT yang senantiasa memberi kasih 

dansayang kepada hambaNya tanpa memandang suku dan kasta. Sholawat serta salam 

senantiasa tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW yang menebarkan 

kedamaiankepadaseluruhalam. 

Special Event MTs Al Amiriyyah adalah suatu kegiatan dalam rangka memperingati 

maulid nabi Muhammad SAW dengan tema “Menggali Prestasi di Tengah Pandemi”. 

Kegiatan ini meliputi Lomba Sholawat Hadrah dan Senam Pramuka untuk SD/MI tingkat kab-

Banyuwangi dan Jawa Timur. Kami mengucapkan terima kasih untuk dorongan dan 

kontribusi dari seluruh pihak guna menyukseskan kegiatan ini. Semoga Allah memberi 

balasan lebih atas kerja keras teman-teman panitia khususnya.  

Special Event MTs Al Amiriyyah merupakan salah satu batu loncatan bagi siapa saja 

yang ingin menambah pengalaman di hadrah dan Senam Pramuka, menggali potensi dalam 

berketrampilan di kalangan umum khususnya pelajar, dan juga sebagai motivasi ke depan 

untuk meningkatkan kemampuan dalam berkreasi. Kritik, saran, dan dukungan yang 

membangun sangat kami harapkan demi perbaikan atas segala kekurangan dalam kegiatan 

Special Event MTs Al Amiriyyah ini. Tanpa itu semua kepanitiaan ini tidak akan terselenggara 

dengan sempurna. 

 

B. Namadan Tema Kegiatan 

Nama kegiatan ini adalah “Special Event MTs Al Amiriyyah” (dalam rangka peringatan 

maulid nabi Muhammad SAW) dengan tema “Menggali Prestasi ditengah Pandemi ”. 

 

C. Tujuan Kegiatan 

Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah: 

1. Mengembangkan potensi dan bakat pelajar SD/MI dalam acara Special Event MTs Al 

Amiriyyah Blokagung 

2. Meningkatkan kesadaran para pelajar, pengajar, pakar hadrah dan senam pramuka, dan 

pecinta sholawat hadrah dan senam pramuka di Indonesia  

3. Meningkatkan rasa kecintaan bersholawat dan senam pramuka di kalangan pelajar, 

maupun khalayak umum di Indonesia 

4. Menggali potensi dalam ketrampilan hadrah dan senam pramuka `di kalangan pelajar, 

maupun khalayak umum 

5. Meningkatkan motivasi pada lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non-

formal untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan hadrah dan senam pramuka 

6. Memfasilitasi para pelajar, pengajar, pakar hadrah, pecinta sholawat dan senam 

pramuka di Indonesia untuk sharing ideas tentang pengembangan kegiatan sholawat 

hadrah dan senam pramuka 
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D. Sasaran Target Peserta 

Peserta kegiatan adalah: 

Seluruh Peserta Didik SD/MI se-kab. Banyuwangi dan Jawa Timur 

E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

1. Pendaftaran 

Tanggal : 15 Oktober – 20 November 2021 

CP Panitia Pendaftaran: 

 M. Abdul Qohar (085231133035) 

 Leni Agustina (085234343239) 

CP Info Lomba : 

 Izza Ahsin Daroini (085749909212) cabang Sholawat Hadrah 

 Jazilatun Na`imah (082337719243) cabang Senam Pramuka 

Ketentuan Pendaftaran: 

Pendaftaran dilakukan secara online dan pendaftaran dibuka setiap hari. Pembayaran 

biaya pendaftaran dapat dilakukan via transfer melalui rekening panitia dan harap 

konfirmasi ke nomor 085234343239 (Leni Agustina). Panitia Pembayaran : A. n. Leni 

Agustina 057701026754501 (BRI).  

 

2. Rundown Kegiatan 

Nama Kegiatan Tanggal Waktu 

Pendaftaran Online 15 Okt – 20 Nov 2021 24 Jam 

Teknikal Meeting  10 Nopember 2021 10.00 WIB - Selesai 

Pengiriman Vidio 10 – 20 Nopember 2021 s/d Pukul 24.00 WIB 

Penjurian 22 – 24 Nopember 2021  

Pengumuman 25 Nopember 2021  

3. Tempat Pelaksanaan 

Tempat pelaksanaan dari Festival ini semua nya dilakukan secara Online 

 

F. Tata Cara Pendaftaran 

1. Pendaftaran dilakukan secara Online. 

2. Melengkapi persyaratan lomba sesuai yang sudah ditentukan. 

3. Mengisi formulir pendaftaran di link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq7rcggHonJljZGa7FQItEWHvMlwB0vQY

WZn3KmJQT1c034Q/viewform?usp=sf_link   

4. Membayar biaya pendaftaran via transfer melalui rekening panitia A. n. Leni Agustina 

057701026754501 (BRI). 

5. Mengkonfirmasi biaya pendaftaran ke 085234343239 (Leni Agustina). 

6. Bagi peserta yang mengundurkan diri maka biaya pendaftaran tidak dapat ditarik 

Kembali dan peserta tidak berhak atas fasilitas yang ada. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq7rcggHonJljZGa7FQItEWHvMlwB0vQYWZn3KmJQT1c034Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq7rcggHonJljZGa7FQItEWHvMlwB0vQYWZn3KmJQT1c034Q/viewform?usp=sf_link
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G. Diskualifikasi 

Apabila ada peserta yang tidak memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh panitia 

atau ada indikasi kecurangan, maka panitia berhak mempertimbangkan pen-

diskualifikasiannya. 

 

H. Pengumuman Pemenang 

1. Pengumuman dan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba Special Event MTs 

Al AmiriyyahI 2021 dilaksanakan pada: 

Hari/tanggal  : Kamis, 25 November 2021 

Waktu : 08.00 – Selesai 

Tempat          : Channel Youtube MTs. Al Amiriyyah 

2. Kejuaraan setiap cabang lomba terdiri atas juara I, II, III murni dan I.II harapan. 

3. Hadiah pemenang murni berupa E-Sertifikat Juara, Uang Pembinaan dan Tropy. Dan 

Hadiah pemenang harapan berupa E-Sertifikat jura, Tropy 

4. Penyerahan Hadiah  – Daerah Banyuwangi – diantar ke sekolah masing-masing 

– Luar Banyuwangi – Via Ekspedisi 

 

I. Ketentuan Umum 

1. Peserta adalah peserta didik SD/MI Se-kab. Banyuwangi dan Jawa Timur 

2. Setiap instansi maksimal mengirimkan 1 grup dalam setiap perlombaan 

3. Peserta telah melengkapi pendaftaran termasuk pembayaran 

4. Peserta wajib follow Instagram @mts.alamiriyyah, @mtsalamiriyahscout dan subscribe 

channel youtube MTs. Al Amiriyyah Blokagung. 

5. Screenshot point keempat untuk diupload di form pendaftaran 

6. Peserta/Dewan Pembina wajib mengikuti Technical Meeting secara online. 

7. Peserta merupakan grup, bukan perorangan 

8. Karya lomba belum pernah dipublikasikan dan belum pernah diikutsertakan 

pada lomba-lomba sebelumnya. 

9. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 cabang lomba dan tidak boleh 

lebih. 

 

J. Ketentuan  penyerahan  video : 

1. Video diunggah ke dalam Google Drive masing-masing dalam bentuk .mp4 dengan 

format nama file: “Nomer urut dan Nama lengkap”  

2. Kemudian mengirim link google drive yang sudah diatur dalam format public, dengan 

cara milih “berbagi link aktif/anyone with link agar dapat diakses panitia. 

3.  Kemudian dikirimkan ke cp lomba masing – masing 
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PETUNJUK DAN TEKNIS PELAKSANAAN SPECIAL EVEN 

MTS AL AMIRIYYAH BLOKAGUNG TINGKAT KABUPATEN & JAWA TIMUR 

 

“ SENAM PRAMUKA ” 

 

A. Peserta 

1. Peserta adalah siswa/siswi yang berpangkalan di SD/MI se-Banyuwangi yang terdiri atas 

6 peserta bebas putra-putra, putri-putri, putra-putri 

2. Peserta adalah grup yang terdaftar dari satu sekolah yang sama (tidak siswa dari 

sekolah lain). 

3. Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran 

50.000/grup melalui transfer 

4. Kuota maksimal peserta lomba adalah 50 grup 

5. Peserta menggunakan media video untuk menampilkan senam 

B. Jenis Lomba 

“SENAM PRAMUKA” 

 

C. Persyaratan Penilaian 

a. Senam dilakukan secara kelompok dengan jumlah 6 siswa (putra/putri) 

b. Setiap kelompok menggunakan pakaian olahraga dari sekolah masing-masing  

c. Video yang dikirimkan adalah rekaman peserta senam Pramuka.  

d. Video tidak  boleh ada proses edit  

e. Pengambilan VIDIO dari depan peserta & Peserta terlihat semua 

f. Durasi video menyesuaikan lagu senam pramuka 

g. Gerakan yang dinilai adalah gerakan inti 

h. Boleh memasukkan gerakan variasi 

 

D. Teknis Lomba 

a. Peserta membuat video senam masing-masing grup dengan ketentuan yang sudah 

ditentukan 

 

E. Kriteria Penilaian 

a. Kekompakan tim 40% 

b. Kekompakan seragam 15% 

c. Keserasian antara gerakan dan music/lagu 30% 

d. Varisi gerakan 15% 
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“ SHOLAWAT HADRAH “ 

 

A. Syarat Peserta 

1) Peserta dalam festival ini adalah siswa SD/MI se- jawa timur, Setiap grup terdiri minimal 

8 orang dan maksimal 12 orang 

2) Kriteria hadrah yang dibawakan antara lain Al Banjari Murni, Kolaborasi & Al Habsyi  

3) Peserta adalah grup yang terdaftar dari satu sekolah yang sama (tidak siswa dari 

sekolah lain). 

4) Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran 

Rp. 70.000/grup melalui transfer 

5) Kuota maksimal peserta lomba adalah 60 grup 

6) Peserta menggunakan media video untuk menampilkan hadrah  

 

B. Peraturan Lomba 

1) Setiap personil grup hanya boleh mengirim vidio satu kali. 

2) Pada setiap lagu harus ada irama dasar (TIDAK FULL VARIASI). 

3) Peserta harus menyetorkan teks sholawat. 

4) Alat yang digunakan adalah alat hadrah murni bukan alat musik elektronik. 

5) Durasi video adalah 10 menit 

6) Durasi video melebihi batas waktu, akan diberlakukan pengurangan 5 poin pada adab. 

7) Membawakan 2 lagu bebas berbahasa arab 

 

C. Kriteria Penilaian  

1) Vocal 40% 

 Keutuhan dan power suara. 

 Pengaturan nafas. 

 Keindahan suara. 

 Kesesuaian vocal dan backing vocal. 

2) Adab dan Syair 20% 

 Muroatul Kalimat  

 Fashohatul kalimat 

 Keserasian kostum yang dipakai 

 Penghayatan 

3)  Musik Hadrah 40% 

 Irama dasar 

 Harmonisasi (keserasian hadrah dan lagu) 

 Akurasi Pukulan 

 

D. Ketentuan Video 

Ketentuan mengenai teknis video lomba hadrah: 

1) Pengambilan video harus bersamaan dg audio dan secara langsung (No Lypsinc) 

2) Video diambil dari arah depan tepat (usahakan seluruh anggota group terlihat) 

3) Dilarang menambah/mengunakan sampling rebana 

4) Pengambilan audio hanya berasal dari mixer atau rekam secara langsung (tanpa edit) 

5) Karya yang dikumpulkan menjadi hak milik paniitia lomba. 
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