PETUNJUK TEKNIS PERLOMBAAN 10th MBI BIG FAIR
KETENTUAN UMUM
A. Tata Tertib Peserta
1. Setiap peserta melakukan pendaftaran pada waktu yang telah
ditetapkan.
2. Peserta wajib melengkapi persyaratan pendaftaran :
a. Mengisi formulir pendaftaran.
b. Fotokopi Kartu Tanda Pelajar/Kartu Tanda Santri (2
lembar).
c. Pas foto ukuran 3×4 (2 lembar).
d. Surat rekomendasi dari sekolah/lembaga.
e. Bukti pembayaran kontribusi sesuai jenis perlombaan.
3. Peserta diharuskan hadir pada saat technical meeting.
4. Peserta yang telah mendaftar dan telah mengirimkan formulir,
tidak dapat digantikan oleh peserta lain ketika perlombaan.
5. Peserta diharuskan hadir di tempat acara selambat-lambatnya
10 menit sebelum opening dimulai.
6. Peserta dalam lomba berkelompok berasal dari gender yang
sama.
7. Selain Festival Banjari dan Galang Ceria, nama kelompok
maksimal terdiri dari tiga sukukata.
8. Sebelum perlombaan dimulai, setiap peserta diwajibkan untuk
melakukan daftar ulang terlebih dahulu.
9. Setiap peserta wajib menjaga sopan santun saat tampil.
10. Penampilan dari setiap peserta tidak boleh melebihi waktu
yang telah ditentukan, jika melebihi, maka nilai akan
dikenakan pengurangan nilai.
11. Peserta wajib mengikuti kegiatan perlombaan dari awal sampai
akhir.
12. Peserta diperkenankan keluar ruangan dengan izin panitia.
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13. Setiap peserta diharuskan memakai ID card yang disediakan
penitia selama berlangsungnya cabang perlombaan yang
diikuti.
14. Ketidakhadiran peserta setelah 3 kali pemanggilan, maka akan
dipanggil lagi urutan terakhir dengan konsekuensi
pengurangan nilai.
15. Peserta dan pembina dilarang merokok di area lomba.
16. Peraturan setiap lomba atau ketentuan lain diatur pada masingmasing lomba.
17. Pertanyaan lebih lanjut seputar lomba dapat menguhubungi
contact person yang tersedia di masing-masing tata tertib
lomba.
18. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib perlombaan
akan ditentukan pada technical meeting.
19. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu
gugat.
B. Peserta
Pelajar : SMP/MTs/se-derajat dan SMA/SMK/MA/se-derajat,
dibuktikan dengan kartu tanda pelajar/kartu tanda santri dan surat
rekomendasi dari kepala sekolah atau lembaga.
C. Technical Meeting
1. Setiap peserta yang mendaftarkan diri diharuskan untuk
mengikuti technical meeting yang akan dilaksanakan pada :
hari, tanggal
: Minggu, 03 Februari 2019
waktu
: 09.00 – 12.00 WIB
tempat
: Madrasah Bertaraf Internasional Amanatul Ummah, Jl Tirtowening No.02, Ds. Kembangbelor, Pacet,
Mojokerto.
2. Perwakilan yang dikirimkan pada saat technical meeting
maksimal dua orang.
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3. Peserta yang tidak mengirimkan perwakilannya (tidak
mengikuti technical meeting) dianggap menyetujui hasil
technical meeting.
4. Setiap peserta diwajibkan hadir selambat-lambatnya 10 menit
sebelum technical meeting dimulai.
5. Pengambilan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui
pengundian pada saat technical meeting.
6. Peserta diwajibkan mengonfirmasi kehadiran dalam technical
meeting pada tanggal 24-26 Januari 2019 melalui Whats App :
Nomor Telepon : 085712500718 (Ulfatul Qoyimah)
Format
: Nama Lomba - Asal Sekolah - Nama
Lengkap Peserta
Contoh : ESCIMO - SMPN 1 Surabaya - Fahmi Firman.
*untuk lomba kelompok, nama peserta diganti dengan nama
kelompok.
D. Waktu dan Tempat Pendaftaran
1. Pendaftaran dilakukan pada :
➢ Offline : 14 Januari 2019 - 03 Februari 2019
➢ Online : 03 Januari 2019 - 03 Februari 2019
2. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara :
• Offline :
Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung di :
Madrasah Bertaraf Internasional Amanatul Ummah
Jl Tirtowening No.02, Ds. Kembangbelor, Pacet, Mojokerto.
• Online :
➢ Via Whats App :
▪ Pendaftaran dapat dilakukan melalui Whats App :
Nama
: Ulfatul Qoyimah
Nomor Telepon : 085712500718
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Format yang dikirimkan :
A. Individu
Nama Lomba - Asal Sekolah - Nama Lengkap
Peserta - Tanggal dan Jam Transfer - Nominal
Transfer
Contoh : ESCIMO - SMPN 1 Surabaya - Fahmi
Firman - 07 Januari 2019, 17:26 - Rp100.000.
B. Kelompok
Nama Lomba - Asal Sekolah - Nama Kelompok Nama Lengkap Peserta 1/2/3* - Tanggal dan Jam
Transfer -Nominal Transfer.
Contoh : MEGYCA - SMPN 1 Surabaya - Oke Grup
- Firmansyah Agung/Sulthon Mazaya/Rudy
Gunawan - 07 Januari 2019, 17:26 - Rp150.000.
*untuk FESTIVAL BANJARI dan GALANG CERIA,
nama peserta tidak perlu diisi.
▪ Selain bukti pembayaran, berkas-berkas persyaratan
pendaftaran dibawa ketika technical meeting.
➢ Via Website :
▪ Pendaftaran dapat dilakukan melalui website:
https://mbf.mbi-au.sch.id/
3. Pendaftaran peserta dinyatakan diterima apabila telah
melakukan pembayaran terlebih dahulu.
4. Bagi peserta yang mendaftar secara online, dapat mentrasfer
uang pendaftaran melalui rekening panitia :
Atas nama
: Ulfatul Qoyimah
No. Rekening
: 135-00-1548986-5
Bank
: Bank Mandiri
Nomor Telepon : 085712500718
E. Fasilitas
Snack, beverage, ID card, sertifikat, stiker, gantungan kunci,
notebook, dan map.
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F. Biaya Perlombaan
Kategori

Jenis Lomba
Galang Ceria
Festival Al-Banjari

IRHAMNA
(Imathotul Ma’rifah
Al- Islamiyah bi
Kelompok Nuril Ummah)
ERUDITE (English
Tournament Day in
Mojokerto)
MEGYCA
(Mathematics,
Biology, Physics
Olimpiade)
ESCIMO (English
Speech Competition
in Mojokerto)
STORM (Story
Telling Competition
Of Nurul Ummah)
Individu BARIKNA
(Musabaqah Qiroatil
Kutub bi Nuril
Ummah)
AKRIMNA (AlKhitobah AlMimbariyah bi
Amanatil Ummah)

Kuota

Biaya
Pendaftaran

40

Rp 300.000

45

Rp 125.000

SMP/MTS/Sederajat

Nonkuota

Rp 100.000

SMP/MTS/Sederajat

Nonkuota

Rp 150.000

SMP/MTS/Sederajat

Nonkuota

Rp 150.000

SMP/MTS/Sederajat

50

Rp 100.000

SMP/MTS/Sederajat

50

Rp 100.000

SMP/MTS/Sederajat
dan
SMA/MA/Sederajat

40

Rp 100.000

SMP/MTS/Sederajat

50

Rp 100.000

Peserta
Penggalang
SMP/MTS/Sederajat
SMP/MTS/Sederajat
dan
SMA/MA/Sederajat

5

G. Hadiah Perlombaan
• Festival Al-Banjari
Juara I
: Uang Pembinaan Rp 2.000.000,00 +
Piala + Sertifikat.
Juara II
: Uang Pembinaan Rp 1.500.000,00 + Piala
+ Sertifikat.
Juara III
: Uang Pembinaan Rp 1.000.000,00 + Piala
+ Sertifikat.
Jingle Terbaik
: Uang Pembinaan Rp 750.000,00 + Piala +
Sertifikat.
Juara Favorit
: Uang Pembinaan Rp 500.000,00 + Piala +
Sertifikat.
• IRHAMNA
Juara I
: @Freepass + Voucher pendidikan Rp
1.500.000,00 + Uang Pembinaan Rp
2.000.000,00 + Piala + Sertifikat.
Juara II
: @Freepass + Uang pembinaan Rp
1.500.000,00 + Piala + Sertifikat.
Juara III
: @Freepass + Uang pembinaan Rp
1.000.000,00 + Piala + Sertifikat.
Juara Harapan I
: Uang pembinaan Rp 500.000,00 + Piala +
Sertifikat.
• ERUDITE
Juara I
: @Freepass + Voucher pendidikan Rp
1.500.000,00 + Uang Pembinaan Rp
2.000.000,00 + Piala + Sertifikat.
Juara II
: @Freepass + Uang pembinaan Rp
1.500.000,00 + Piala + Sertifikat.
Juara III
: @Freepass + Uang pembinaan Rp
1.000.000,00 + Piala + Sertifikat.
Juara Harapan I
: Uang pembinaan Rp 500.000,00 + Piala +
Sertifikat.
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• MEGYCA
Juara I

Juara II
Juara III
Juara Harapan I
• ESCIMO
Juara I

Juara II

Juara III

Juara Harapan I
• STORM
Juara I

Juara II

Juara III

: @Freepass + Voucher pendidikan Rp
1.500.000,00 + Uang Pembinaan Rp
2.000.000,00 + Piala + Sertifikat.
: @Freepass + Uang pembinaan Rp
1.500.000,00 + Piala + Sertifikat.
: @Freepass + Uang pembinaan Rp
1.000.000,00 + Piala + Sertifikat.
: Uang pembinaan Rp 500.000,00 + Piala +
Sertifikat.
: @Freepass + Voucher Pendidikan Rp
2.000.000,00 + Uang Pembinaan Rp
1.500.000,00 + Piala + Sertifikat.
: @Freepass + Voucher Pendidikan Rp
1.500.000,00
+
Uang
Pembinaan
Rp1.000.000,00 + Piala + Sertifikat.
: @Freepass + Voucher Pendidikan
Rp1.000.000,00 + Uang Pembinaan
Rp500.000,00 + Piala + Sertifikat.
: Uang pembinaan Rp250.000,00 + Piala +
Sertifikat.
: @Freepass + Voucher Pendidikan Rp
2.000.000,00 + Uang Pembinaan Rp
1.500.000,00 + Piala + Sertifikat.
: @Freepass + Voucher Pendidikan Rp
1.500.000,00
+
Uang
Pembinaan
Rp1.000.000,00 + Piala + Sertifikat.
: @Freepass + Voucher Pendidikan
Rp1.000.000,00 + Uang Pembinaan
Rp500.000,00 + Piala + Sertifikat.
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Juara Harapan I
• BARIKNA
Juara I

Juara II

Juara III

Juara Harapan I
• AKRIMNA
Juara I

Juara II

Juara III

Juara Harapan I

: Uang pembinaan Rp250.000,00 + Piala +
Sertifikat.
: @Freepass + Voucher Pendidikan Rp
2.000.000,00 + Uang Pembinaan Rp
1.500.000,00 + Piala + Sertifikat.
: @Freepass + Voucher Pendidikan Rp
1.500.000,00
+
Uang
Pembinaan
Rp1.000.000,00 + Piala + Sertifikat.
: @Freepass + Voucher Pendidikan
Rp1.000.000,00 + Uang Pembinaan
Rp500.000,00 + Piala + Sertifikat.
: Uang pembinaan Rp250.000,00 + Piala +
Sertifikat.
: @Freepass + Voucher Pendidikan Rp
2.000.000,00 + Uang Pembinaan Rp
1.500.000,00 + Piala + Sertifikat.
: @Freepass + Voucher Pendidikan Rp
1.500.000,00
+
Uang
Pembinaan
Rp1.000.000,00 + Piala + Sertifikat.
: @Freepass + Voucher Pendidikan
Rp1.000.000,00 + Uang Pembinaan
*Rp500.000,00 + Piala + Sertifikat.
: Uang pembinaan Rp250.000,00 + Piala +
Sertifikat.
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H. Susunan Acara
Sabtu, 16 Februari 2019
Waktu
07.00 – 08.00

Acara
Registrasi peserta MEGYCA

07.30 – 08.05
08.05 – 08.20
08.30 – 12.35
08.20 – 10.10
10.10 – 11.10
11.10 – 11.30

Opening MEGYCA
Persiapan lomba
Bedah Buku
Babak penyisihan
Ice Breaking+ Pengumuman
Pembacaan tata tertib Point
Hunter
Area MBI
Point Hunter
ISHOMA
Pengumuman peserta & Babak
final
Panggung Utama
Pengumuman
Penutup & doa

11.30 – 13.30
13.30 – 14.15
14.15 – 15.45
15.45 – 16.15
16.15 – 16.30

Tempat
Depan Masjid AlQona’ah
Panggung utama
Area MBI
Masjid Al-Qonaah
Gedung ACH & SQ
Gedung Gazebo

Ahad, 17 Februari 2019
Waktu

Acara

07.00 – 08.00

Registrasi Peserta

08.00 – 08.45

Opening Festival Banjari
Opening Mojokerto
Leadership Seminar &
Conference
Mojokerto Leadership
Seminar & Conference
Check Sound
Festival Banjari sesi 1
ISHOMA
Festival Banjari sesi 2

08.00 – 08.45
08.45 – 13.10
08.45 – 09.00
09.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 15.30
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Tempat
Depan Masjid AlQona’ah
Panggung Utama
Gedung IKHAC
Gedung IKHAC
Panggung Utama
Area MBI
Panggung Utama

15.30 – 16.00
16.00 – 17.00

Break Time
Area MBI
Pengumuman Juara & penutup Pangung utama

Senin, 18 Februari 2019
Waktu

Acara

Tempat
Depan masjid AlQona’ah

07.00 – 08.00

Registrasi peserta

07.30 – 08.05

Opening IRHAMNA &
AKRIMNA
Persiapan Penyisihan
IRHAMNA & AKRIMNA
Babak Penyisihan AKRIMNA
Babak Penyisihan IRHAMNA
Pengumuman Semi Final
IRHAMNA
Babak Semi Final IRHAMNA
Pengumuman Final
AKRIMNA & IRHAMNA
ISHOMA
Babak Final IRHAMNA
Karantina AKRIMNA
Persiapan Babak Final
AKRIMNA
Babak Final AKRIMNA
ISHOMA IRHAMNA
ISHOMA AKRIMNA
Pengumuman IRHAMNA
Pengumuman AKRIMNA
Doa & Penutup

08.05 – 08.15
08.15 – 12.30
08.15 – 10.00
10.00 – 10.45
10.45 – 12.30
12.30 – 13.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.30
13.30 – 14.20
14.20 – 14.30
14.30 – 15.30
14.30 – 15.30
15.30 – 16.00
15.30 – 16.30
16.00 – 16.30
16.30 – 16.40
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Panggung utama
Area MBI
Gedung ACH Lt.2
Gedung SQ

Panggung Utama
Area MBI
Panggung Utama
Gedung SQ
Panggung utama
Area MBI
Panggung utama

Selasa, 19 Februari 2019
Waktu

08.30 – 11.00

Acara
Registrasi peserta ERUDITE
& BARIKNA
Opening ERUDITE &
BARIKNA
Pengondisian peserta
Pembacaan tata tertib
ERUDITE
Pembacaan tata tertib
BARIKNA
Babak penyisihan BARIKNA

08.30 – 09.30

Prelim ERUDITE

09.30 – 10.30
10.30 – 10.40
10.40 – 12.00
11.00 – 12.00

Breaktime ERUDITE
Persiapan Games ERUDITE
Games ERUDITE
Ishoma BARIKNA
Pengumuman Babak
Penyisihan BARIKNA
Karantina BARIKNA
Ishoma ERUDITE
Final BARIKNA
Pengumuman babak
penyisihan & Final ERUDITE
Breaktime BARIKNA
Ishoma ERUDITE
Pengumuman ERUDITE &
BARIKNA
Penutup dan doa

07.00 – 08.00
07.30 – 08.05
08.05 – 08.15
08.15 – 08.30
08.15 – 08.30

12.00 – 12.15
12.15 – 12.30
12.00 – 13.00
12.30 – 13.15
13.15 – 14.45
13.15 – 15.30
14.45 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.10

Tempat
Depan masjid AlQona’ah
Panggung utama
Area MBI
Masjid Al-Qonaah &
Gedung SQ
Gedung ACH
Masjid Al-Qonaah &
Gedung SQ
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Area MBI

Gedung ACH
Area MBI
Panggung Utama
Area MBI
Panggung Utama

Rabu, 20 Februari 2019
Waktu

Acara
Registrasi ESCIMO &
STORM

Tempat
Depan masjid AlQona’ah

07.30 – 08.05

Opening ESCIMO & STORM

Panggung utama

08.05 – 08.15

Persiapan Lomba

Area MBI

08.15 – 08.25

Pembacaan tata tertib
ESCIMO
Pembacaan tata tertib STORM
Babak penyisihan ESCIMO
Babak penyisihan STORM
ISHOMA
Pengumuman Final
Karantina & Pembacaan tata
tertib ESCIMO
Karantina & Pembacaan tata
tertib STORM
Persiapan Final ESCIMO &
STORM
Babak Final ESCIMO &
STORM
ISHOMA
Pengumuman ESCIMO &
STORM
Penutup & do’a

07.00 – 08.00

08.15 – 08.25
08.25 – 12.00
08.25 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 13.10
13.10 – 14.10
13.10 – 14.10
14.10 – 14.20
14.20 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.20
16.20 –`16.30
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Gedung SQ
Gedung ACH
Gedung SQ
Gedung ACH
Area MBI
Gedung SQ
Gedung ACH
Area MBI
Panggung utama
Area MBI
Panggung utama

KETENTUAN KHUSUS

A. Galang Ceria
WAKTU
05.00-07.00
07.00-07.30
07.30-08.00
08.00-09.00
09.00-09.30
09.30-12.00

12.00-13.00
13.00-15.30

15.30-16.00
16.00-17.30

17.30-20.00
20.00-23.00

JADWAL KEGIATAN
KEGIATAN
DURASI PESERTA
AHAD, 17 FEBRUARI 2019
CHECK IN
PERSIAPAN OPENING CEREMONY
OPENING
30
SEMUA
CEREMONY
MENIT
GRAND
60
SEMUA
OPENING
MENIT
PERSIAPAN GIAT 1
GIAT 1
KOLTONG &
MAKS 16
7 MENIT
YEL-YEL
ORANG
SSC
60
2 ORANG
(PENYISIHAN)
MENIT
ISHOMA & PERSIAPAN GIAT 2
GIAT 2
120
PIONEERING
4 ORANG
MENIT
ACAPELLA
MAKS 16
7 MENIT
PERKUSI
ORANG
ISHOMA & PERSIAPAN GIAT 3
GIAT 3
SSC (SEMI
2 ORANG
FINAL)
TEKNOLOGI
90
TEPAT GUNA
2 ORANG
MENIT
(TTG)
ISHOMA & PERSIAPAN GIAT 4
GIAT 4
WELCOME
SEMUA
PARTY
PESERTA
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KATEGORI

PANGKALAN
PANGKALAN

PANGKALAN
REGU

REGU
PANGKALAN

REGU
REGU

PANGKALAN

23.00-04.00
04.00-05.00
05.00-06.00
06.00-06.15
06.15-07.00
07.30-12.00

12.00-13.00
13.00-15.30
15.30-16.00
16.00-17.30
17.30-20.00
20.00-23.00
23.00-04.00
04.00-05.00
05.00-06.00
06.00-08.00
08.00-09.00

ISTIRAHAT MALAM
SENIN, 18 FEBRUARI 2019
SHOLAT SUBUH
60
SEMUA
SENAM PAGI
MENIT
PESERTA
15
APEL PAGI
3 ORANG
MENIT
PERSIAPAN GIAT 5
GIAT 5
LINTAS
300
7 ORANG
MEDAN
MENIT
ORASI
5 MENIT 1 ORANG
KEBANGSAAN
ISHOMA & PERSIAPAN GIAT 6
GIAT 6
PANCA LOMBA 5 ORANG
ISHOMA & PERSIAPAN GIAT 7
GIAT 7
FINAL SSC
2 ORANG
ISHOMA & PERSIAPAN GIAT 8
GIAT 8
MALAM 1001
180
SEMUA
OBOR
MENIT
PESERTA
ISTIRAHAT
SELASA, 19 FEBRUARI 2019
SHOLAT SUBUH
SENAM
60
SEMUA
PAGI+OPERASI
MENIT
PESERTA
SEMUT
PERSIAPAN CLOSING CEREMONY
CLOSING CEREMONY
PENGUMUMAN JUARA
SAYONARA
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PANGKALAN
REGU

REGU
REGU

REGU

REGU

PANGKALAN

PANGKALAN

1. KATEGORI LOMBA REGU
a) KEPRAMUKAAN:
➢ Pioneering
Peserta
: 4 orang
Tema
: Alat transportasi
Durasi
: 120 menit
Mekanisme
: Peserta membuat pioneering berbentuk alat
transportasi
Pakaian
: Pakaian dinas lapangan atau kaos olahraga
Perlengkapan : Tongkat pramuka maksimal 160 cm dan tali
pramuka
Kriteria Penilaian
:
Kreativitas
(30)
Ketepatan dan kekuatan pada simpul-ikatan
(40)
Kerapian
(30)
Ketentuan Umum
:
a) Ukuran kavling 3x3 meter.
b) Jumlah tongkat dan tali bebas serta diperbolehkan memotong tali.
c) Tidak diperbolehkan menggunakan aksesoris tambahan.
d) Peserta membuat dan membawa deskripsi pioneering dalam
bentuk print out atau banner (ukuran bebas) dari pangkalan
masing-masing dan dikumpulkan ketika check in.
d) Tidak boleh membawa contoh atau miniatur dalam bentuk
apapun.
e) Pengurangan nilai:
Deskripsi
Poin
Deskripsi
Poin
Peserta keluar kavling

-5

Tidak menggunakan ID Card

-5

Tongkat dan tali keluar kavling

-5
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Serah terima alat ketika
lomba dimulai
Melebihi batas waktu
Ketidaksesuaian antara
peserta dengan data

-5
-5
Dis

➢ Scout Smart Competition (SSC)
Peserta
: 2 orang
Tema
: Pengetahuan Kepramukaan, Pengetahuan
Umum, dan SAINTEK
Mekanisme
:
• Babak Penyisihan : Sistem olimpiade (pilihan ganda)
• Babak Semifinal : Sistem ranking 1 (sistem 2 nyawa gugur)
• Babak Final
: Sistem cerdas cermat (soal jatah dan
rebutan)
Pakaian
: Seragam Pramuka Lengkap
Perlengkapan
:
• Penyisihan
: Clipboard dan ATK (dari peserta)
• Semifinal
: Spidol (white board marker) atau
sejenisnya (dari peserta)
• Final
: Bel (dari panitia)
Ketentuan Umum
:
a) Tidak diperbolehkan meminjam perlengkapan peserta lain
b) Lembar jawaban disediakan oleh sangga kerja
c) Perlombaan putra dan putri terpisah
d) Tidak diperkenankan membawa alat bantu apapun.
e) Peserta yang datang terlambat tidak diberikan waktu tambahan.
Gambaran perlombaan :
✓ Babak Penyisihan:
▪ Jumlah soal pilihan ganda sebanyak 50 soal, setiap soal bernilai
2 poin, materi soal meliputi : 20 soal kepramukaan (diambil dari
buku Boyman, 20 soal SAINTEK (materi kelas VII-VIII
semester ganjil-genap), dan 10 soal pengetahuan umum (Materi
kewarganegaraan kelas VII-VIII semester ganjil-genap dan
berita terhangat (dari semua media, tahun 2019).
▪ Peserta yang memperoleh nilai 5 teratas putra dan putri akan
masuk ke babak semifinal.
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✓ Babak Semifinal
▪ Menggunakan sistem Ranking 1 (sistem gugur)
▪ Peserta dipersilakan mengangkat jawaban apabila sangga kerja
sudah memberi isyarat.
▪ Peserta memiliki 2 nyawa atau kesempatan (jawaban salah dan
tidak menjawab). Apabila nyawa atau kesempatan telah habis,
maka peserta akan dinyatakan gugur.
▪ 3 regu putra dan 3 regu putri yang dapat bertahan di babak
semifinal berhak melanjutkan ke babak final.
▪ Apabila kuota belum terpenuhi, maka peserta yang gugur akan
diberi soal tambahan.
✓ Babak Final
▪ Menggunakan sistem cerdas cermat.
▪ Soal akan dibacakan oleh sangga kerja.
▪ Masing-masing regu mendapatkan 3 soal wajib dengan nilai 20
poin setiap soal, jika jawaban salah atau jika tidak menjawab
maka nilainya 0.
▪ Soal rebutan berjumlah 15 soal. Setiap jawaban benar bernilai
10 poin, jika jawaban salah -5, dan jika tidak menjawab maka
nilainya 0.
▪ Soal rebutan difasilitasi dengan bel untuk memudahkan dalam
menjawab.
▪ Apabila terdapat jumlah poin yang sama maka diberikan soal
rebutan tambahan, berjumlah 3 pertanyaan.
f) Pengurangan nilai
:
Deskripsi

Poin

Deskripsi

Tidak menggunakan ID Card

-5

Menggunakan alat bantu
(elektronik maupun non
elektronik)

Mengganggu, meminjam
peralatan, atau membuat
kegaduhan

-10

Ketidaksesuaian antara peserta
dengan data

➢ Lintas Medan
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Poin
Dis

Dis

Peserta
: 7 orang
Pakaian
: Pakaian Dinas Lapangan atau seragam olahraga
Mekanisme:
a) Peserta berpetualang mengikuti jalur yang ditentukan dan
menyelesaikan tugas yang diberikan di setiap pos.
b) Perlengkapan yang dibawa : kompas, alat tulis, semaphore,
bendera morse, dan
perlengkapan PPGD.
c) Pembagian pos :
Pos 1 :
SMS (Sandi, Morse, Semaphore)
▪ Peserta : 7 orang (3 orang menerjemahkan sandi dan mengirim
dengan morse, 2 orang
menerima morse dan mengirim dengan semaphore, 2
orang menerima semaphore dan mengumpulkan jawaban).
▪ Waktu : 7 menit.
▪ Peserta diberi soal sandi yang berupa sandi AN, AZ, rumput, kotak
1, dan kotak 2.
▪ Setiap kata yang benar ditebak bernilai 10.
▪ Soal sandi berupa kata dan tidak bersambung setiap hurufnya.
▪ Plotting tempat
1

4

6

2

5

7

3

Menerjemahkan sandi dan
mengirim morse

Menerima morse dan
mengirim semaphore

Pos 2 :
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Menerima semaphore
dan mengumpulkan
jawaban

Menaksir Tinggi
▪ Peserta : 4 orang
▪ Waktu : 5 menit.
▪ Peserta diberi tugas untuk menaksir tinggi suatu objek
▪ Kertas pengerjaan disediakan oleh panitia.
▪ Penilaian:
Kemiripan hasil taksiran dengan tinggi sebenarnya. (0-80)
Kerapian dalam pengerjaan
(0-20)
Game
▪ Peserta
: 3 orang
▪ Waktu
: 3 menit.
▪ Peserta diberikan tantangan untuk menyelesaikan tugas berupa
permainan mencari kata tersembunyi yang terdapat dalam tabel
huruf acak.
▪ Perlengkapan disediakan oleh sangga kerja.
Pos 3 :
KIM (Ketajaman Indra Manusia)
▪ Peserta
: 2 orang
▪ Waktu
: 15 detik.
▪ Pos ini merupakan tes ketajaman indra manusia, KIM yang
dilombakan adalah KIM peraba dan penciuman
▪ Disediakan beberapa barang yang akan ditebak oleh peserta
dalam keadaan mata tertutup. Setiap peserta diberi 1 kali
kesempatan (15 detik setiap kesempatan) kemudian
menuliskanya di kertas yang disediakan oleh panitia.
▪ Penutup mata disediakan oleh panitia.
Penilaian: KIM peraba
:10 benda x 5 poin
(0-50)
KIM penciuman : 5 benda x 10 poin (0-50)

PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat)
▪ Peserta
: 5 orang
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▪ Waktu Pengerjaan tandu
: 5 menit (2 orang)
▪ Tandu dibuat dari bambu dengan panjang 200cm dan penangsat
tandu sepanjang 60cm.
▪ Pengerjaan Tandu dinilai oleh juri 1.
▪ Waktu penanganan korban : 5 menit (2 orang)
▪ Soal PPGD diberikan dalam bentuk narasi cerita tragedi.
▪ Penanganan PPGD akan dinilai oleh juri 2
▪ Setelah membuat tandu dan penanganan PPGD peserta
dipersilahkan melanjutkan perjalanan menuju garis finish dengan
membawa korban menggunakan tandu untuk menghadap kepada
juri 3 kemudian presentasi.
▪ Juri PPGD adalah dari Brigade Penolong
▪ Penilaian:
✓ Kekuatan tandu dan kerapihan. (0-30)
✓ Ketepatan penanganan korban.
(0-40
✓ Presentasi.
(0-30)
b) KETERAMPILAN:
➢ TTG (Teknologi Tepat Guna)
Peserta
: 2 orang
Tema
: Pembangkit listrik
Waktu
: 90 menit
Mekanisme
: Peserta membuat teknologi tepat guna yang
dapat membangkitkan
listrik
Pakaian
: Seragam Pramuka Lengkap
Perlengkapan
: ID Card, alat dan bahan yang dibutuhkan peserta
Kriteria Penilaian : Inovasi Teknologi (40)
Kreativitas Poster (30)
Nilai Guna
(30)
Ketentuan umum :
a) Perlombaan dilaksanakan dalam ruangan.
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b) Ukuran kavling 1,5 x 1,5 meter.
c) Pembuatan konsep teknologi tepat guna dilakukan di pangkalan
masing-masing.
d) Peserta membuat teknologi tepat guna 100% di lokasi perlombaan.
e) Peserta membuat poster, diagram alur pembuatan dan prinsip kerja
teknologi yang dibuat dalam bentuk poster A3 (Dikumpulkan
ketika check in).
f) Pertanda waktu mulai dan waktu habis dengan peluit panjang.
g) Perlengkapan dan bahan seluruhnya dari peserta.
h) Peserta dilarang meminjam peralatan dan meminta bahan dari
peserta lain.
i) Peserta yang sudah selesai pengerjaan dapat mengangkat tangan
agar dapat dinilai terlebih dahulu.
j) Hasil karya Teknologi Tepat Guna menjadi hak milik sangga kerja.
k) Sumber listrik terbatas.
l) Pengurangan nilai :
Deskripsi
Poin
Deskripsi
Poin
Tidak menggunakan ID Card

-5

Melebihi batas waktu

-5

Ketidaksesuaian antara
peserta dengan data
Serah terima alat/bahan
setelah lomba dimulai

Dis
-5

➢ Orasi Kebangsaan
Peserta
: 1 orang
Tema
: Budaya Identitas Bangsaku.
Waktu
: 4 menit
Mekanisme
: Peserta menyampaikan orasi sesuai dengan teks
yang dikumpulkan
Pakaian
: Menyesuaikan orasi yang disampaikan
Kriteria penilaian : Teks Orasi kebangsaan
(30)
Keterampilan public speaking (35)
Penguasaan teks
(35)
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Ketentuan umum :
a) Peserta membuat dan menyerahkan teks orasi kebangsaan dari
pangkalan masing-masing dan digandakan sebanyak 3 kali.
b) Teks orasi dikumpulkan ketika check in.
c) Peserta menyampaikan orasi kebangsaan sesuai dengan teks yang
dikumpulkan.
d) Peserta diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan
benar menurut KBBI.
e) Penghitungan waktu orasi kebangsaan dimulai dan diakhiri saat
sangga kerja memberi isyarat.
f) Jika penyampaian orasi melebihi waktu, maka akan diberhentikan
oleh sangga kerja.
g) Diperbolehkan membawa properti tambahan.
h) Penggurangan nilai :
Deskripsi
Poin
Deskripsi
Poin
Tidak menggunakan ID
Card

-5

Ketidaksesuaian antara peserta
dengan data

Dis

➢ Panca Lomba
Peserta
: 5 orang
Waktu
: ± 15 menit
Mekanisme
: Peserta melewati beberapa tantangan secara
estafet hingga titik finish
Tempat
: Lapangan utama
Pakaian
: Pakaian dinas lapangan atau baju olahraga
Perlengkapan : Seluruhnya disediakan oleh sangga kerja
Ketentuan Umum
a) Peserta melakukan permainan sesuai dengan kloter yang ditentukan.
b) Peserta akan dibagi menjadi 8 kloter yang masing-masing terdiri dari
5 regu putra dan 5 regu putri,jumlah setiap kloter akan disesuaikan
dengan jumlah regu yang ada
c) Permainan akan dilakukan dalam 5 jalur estafet.
d) Peserta saling adu cepat melewati beberapa permainan.
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e) Permainan terdiri dari balap egrang, balap karung, memasukkan
paku dalam botol , kelereng sendok, dan mencari koin dalam tepung.
f) Tahap penyisihan akan diambil 1 regu putra dan 1 regu putri tercepat
tiap kloter.
g) Tahap final akan diambil 3 regu putra dan 3 regu putri sebagai
pemenang.
h) Apabila terdapat kesamaan menyelesaikan titik finish, maka
permainan akan diulang kembali.
i) Peserta diperbolehkan menggunakan alas kaki saat perlombaan.
j) Dilarang keluar dari garis jalur yang disediakan.
SISTEM PERMAINAN TAHAP PENYISIHAN
o Orang pertama menuju garis batas orang kedua menggunakan
egrang. Kemudian, orang pertama menuju titik finish untuk
menunggu anggota regu lengkap.
o Orang kedua menuju garis batas orang ketiga dengan balap karung.
Dilanjutkan, menuju titik finish untuk menunggu anggota regu
lengkap.
o Orang ketiga menuju garis batas orang keempat dan memasukkan
paku ke dalam botol. Dilanjutkan, menuju titik finish untuk
menunggu anggota regu lengkap.
o Orang keempat menuju garis batas orang kelima dengan menggigit
sendok kelereng. Dilanjutkan, menuju titik finish untuk menunggu
anggota regu lengkap.
o Orang kelima memulai mencari 3 koin dalam tepung tanpa bantuan
tangan. Dilanjutkan, menuju titik finish dengan anggota regu
lainnya.
o Peserta bertahan menjadi satu di titik finish yang terdiri dari 2 ban
yang telah disediakan.
o Dianggap telah menyelesaikan titik finish apabila sudah mengatakan
isyarat “Kami penggalang tangguh penjaga warisan budaya
Indonesia, Galang Ceria Kesepuluh Jaya”
o Peserta diperbolehkan memberi arahan anggota lainnya.
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o Setiap pergantian pemain ditandai dengan menepukkan tangan (toss)
antarpemain
SISTEM PERMAINAN TAHAP FINAL
o Panjang jalur dan jenis permainan sama dengan tahap penyisihan
o Perubahan sistem, meliputi:
a. Orang pertama harus menduduki balon hingga pecah, lalu
dilanjutkan menuju orang kedua dengan egrang dan membawa
bendera untuk disalurkan ke orang kedua.
b. Orang kedua melakukan balap karung dengan membawa bendera
c. Orang ketiga membawa bendera sambil memasukkan paku dalam
botol
d. Orang keempat membawa bendera sambil menggigit sendok
kelereng
e. Orang kelima mencari 5 koin dalam tepung tanpa bantuan tangan.
Kemudian, menuju titik finish dengan mengangkat bendera
o Peserta diperbolehkan memberi arahan.
o Semua peserta yang menyelesaikan rintangannya, langsung menuju
ke titik finish dan mengatakan syarat ketika anggota regu sudah
lengkap.
k) Pengurangan nilai :
Deskripsi
Poin
Ketidaksesuaian antara peserta dengan data
Dis
Peserta melakukan kecurangan
Dis
2. KATEGORI LOMBA PANGKALAN
a) KEPRAMUKAAN:
➢ Kolone Tongkat
Peserta
: Maksimal 16 orang
Durasi
: 7 menit.
Mekanisme
: Peserta melaksanakan PBB
dilanjutkan PBB variasi (dengan menggunakan tongkat)
Pakaian
: Seragam Pramuka Lengkap
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wajib

Perlengkapan
Kriteria penilaian

: Tongkat (boleh dihias)
: Kekompakan
(30)
Kreativitas dan Variasi
(40)
Semangat
(30)
Ketentuan umum
:
a) Ukuran kavling perlombaan 8x8 meter.
b) Peserta diperkenankan menggunakan aksesoris tambahan.
c) Pemimpin regu memberikan aba-aba dari titik yang ditentukan
yang berada di sebelah kiri juri utama.
d) Penghitungan waktu dimulai dan berakhir ketika pemimpin regu
lapor kepada juri utama
e) Isyarat dalam perlombaan:
1. Peluit panjang
: Tanda waktu mulai dan waktu habis.
2. Bendera kuning
: Tanda waktu kurang 1 menit.
3. Bendera merah
: Keluar kavling.
f) Penampilan kolone tongkat berdasarkan nomor urut pangkalan.
g) Peserta tidak diperkenankan menggunakan iringan musik
elektronik.
h) Peserta wajib menyertakan kalimat “Galang Ceria kesepuluh” dan
“Kami penggalang tangguh penjaga warisan budaya Indonesia”
dalam variasi.
i) Pangkalan yang sudah dipanggil tiga kali dan tidak hadir maka
akan didiskualifikasi.
j) Peserta melakukan aba-aba wajib secara tepat dan berurutan
k) Sepuluh aba-aba wajib antara lain :
1. Istirahat di tempat
2. Periksa kerapian
3. Setengah lengan lencang kanan
4. Lencang kanan
5. Hadap kanan
6. Jalan di tempat
7. Langkah tegap
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8. Masing-masing banjar 2 kali belok kanan
9. 4 langkah ke belakang
10. Hadap kiri
l) Pengurangan nilai :
Deskripsi
Poin
Deskripsi
Tidak menggunakan ID
Melebihi batas waktu
-5
Card
penampilan
Peserta atau tongkat
Ketidaksesuaian antara
-5
keluar dari kavling
peserta dengan data
Plotting tempat

26

Poin
-5
Dis

➢ Yel-Yel
Peserta
Waktu
Pakaian
Perlengkapan
tambahan.
Kriteria penilaian

: Maksimal 16 orang
: 7 menit.
: Seragam Pramuka Lengkap
: ID Card dan properti atau aksesoris
: Kreativitas
(40)
Kekompakan
(30)
Kemeriahan dan Semangat (30)
:

Ketentuan umum
a) Kavling 8x8 meter.
b) Penampilan yel-yel berdasarkan nomor urut pangkalan.
c) Penghitungan waktu dimulai dan berakhir ketika pimpinan regu
lapor kepada juri utama.
d) Isyarat perlombaan:
1. Peluit panjang
: Tanda waktu mulai dan waktu habis.
2. Bendera kuning : Tanda waktu kurang 1 menit.
3. Bendera merah : Keluar kavling.
e) Peserta wajib menyertakan kalimat “Galang Ceria kesepuluh”
dan “Kami penggalang tangguh penjaga warisan budaya
Indonesia” dalam variasi.
f) Pengurangan nilai :
Deskripsi
Poin
Deskripsi
Poin
Tidak menggunakan ID Card

-5

Peserta keluar kavling

-5

Melebihi batas waktu
Ketidaksesuaian antara peserta
dengan data
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-5
Dis

g) Plotting tempat

b) KETERAMPILAN:
➢ Acapella Perkusi
Peserta
Waktu
Mekanisme
lagu bebas
Pakaian
Perlengkapan
atau daur ulang
Kriteria Penilaian

: Maksimal 16 orang
: Maksimal 5 menit.
: Peserta menyanyikan 1 lagu wajib dan 1
: Bebas dan sopan
: ID Card dan alat musik dari bahan bekas

: Harmonisasi (40)
Kreativitas (30)
Kekompakan (30)
Ketentuan Umum
:
a) Lagu wajib adalah lagu Rek Ayo Rek.
b) Lagu bebas adalah lagu yang bertema pramuka. Diperbolehkan
menggunakan lagu pribadi (buatan sendiri)
c) Setiap pangkalan diperbolehkan mengaransemen tetapi tidak
diperkenankan mash up (menggabung 2 lagu).
d) Dilarang untuk mengubah lirik lagu wajib.
e) Diperkenankan menampilkan gerakan pengiring lagu
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f) Waktu perlombaan dimulai ketika sangga kerja mengangkat
bendera hijau dan berakhir ketika sangga kerja mengangkat
bendera merah.
g) Bendera kuning sebagai tanda waktu kurang 1 menit.
h) Penggurangan nilai :
Deskripsi

Poin

Tidak menggunakan ID Card

-5

Melebihi batas waktu

-5

➢ Tari Tradisional
Peserta
Tema
Waktu
Mekanisme

Kriteria penilaian

Deskripsi
Ketidaksesuaian antara peserta
dengan data
-

Poin
Dis
-

: Maksimal 16 orang
: Tari tradisional Jawa Timur.
: Maksimal 7 menit.
: Peserta mengirimkan rekaman video tari
tradisional Jawa Timur
3 pangkalan
terbaik akan tampil pada saat malam api
unggun.
: Wiraga
(20) Pakaian
(20)
Wirama
(20) Wirupa
(20)
Wirasa
(20)

Ketentuan umum :
a) Peserta membuat video tari tradisional Jawa Timur di pangkalan
masing-masing.
b) Video harus mencantumkan identitas pangkalan dan anggota
regu, nama tarian dan asal daerah tarian, logo Ambalan Nurul
Ummah, logo masing-masing pangkalan, dan maskot Galang
Ceria kesepuluh.
c) Video memiliki rasio 16:9 resolusi 720 px dan format mp4.
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d) Pengumpulan video dimulai saat Technical Meeting dan
selambat-lambatnya 7 Februari 2019, bisa melalui
DVD/flashdisk/email: amb.nu.sch@gmail.com.
e) Format nama video yang dikirim adalah nama pangkalan_nama
tari tradisional (contoh: MBI Amanatul Ummah_Tari Remo).
f) Setelah pengiriman video, peserta akan menerima balasan
berupa konfirmasi video telah diterima dan dapat diputar.
g) Setelah terpilih tiga pangkalan terbaik, peserta akan mendapat
konfirmasi dari sangga kerja selambat-lambatnya lima hari
sebelum Galang Ceria berlangsung.
h) Perlengkapan disediakan oleh peserta.
i) Aksesoris bebas menyesuaikan.
j) Penyerahan musik saat check in.
k) Musik diperbolehkan dioperasikan oleh peserta dengan
konfirmasi ke sangga kerja.
l) Pengurangan Nilai
Deskripsi
Jika terdapat perbedaan penari di video dengan data
peserta Galang Ceria ke-10

Poin
Dis

❖ Untuk informasi lebih lanjut, hubungi :
Kak In’am
: 081287546461
Kak Sasa
: 081336592481
Kak Nikmah
: 085336867403
B. Festival Al-Banjari
• Peserta dalam satu grup maksimal 10 orang. Apabila melebihi,
maka akan diberikan pengurangan nilai sebanyak 10 poin.
• Setiap grup membawa alat banjari masing-masing (4 hadrah dan 1
bass).
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•

•
•
•

•

•

•

•

Setiap grup menampilkan 1 lagu bebas dan 1 lagu jingle (wajib
mengandung kalimat “Semarak festival banjari di MBF
kesepuluh”).
Peserta wajib mengikuti Technical Meeting. Apabila tidak
mengikuti, akan mendapatkan sanksi
Ketika registrasi, setiap grup kembali menyetorkan lirik lagu bebas
yang telah disiapkan sebanyak 3 lembar.
Durasi penampilan setiap grup maksimal 7 menit (2 menit jingle,
5 menit lagu bebas). Apabila melebihi, maka akan dikenai
pengurangan nilai sebanyak 5 poin per menit.
Untuk grup yang dipanggil 3 kali belum datang maka akan di
panggil kembali pada urutan paling akhir, dan mendapat
pengurrangan poin sejumlah 10 poin.
Setiap grup tampil sesuai pembagian sesi :
Sesi I (09.00-12.00) : Peserta no. urut 1-25.
Sesi II (13.00-15.30) : Peserta no. urut 25-45.
Tanda waktu peserta tampil adalah sebagai berikut :
Hijau
: Mulai.
Kuning
: Waktu telah berlangsung lima menit.
Merah
: Waktu habis.
Kriteria penilaian :
a. Vokal (40), meliputi:
Pengaturan napas (10).
Kekuatan dan keutuhan suara (10).
Kesesuaian vocal dan backing vocal (10).
Keindahan suara (10).
b. Musik banjari (30), meliputi:
Irama dasar banjari (10).
Keserasian banjari dengan lagu (10).
Kerumitan variasi banjari (10).
c. Adab dan syair (30), meliputi:
Kesiapan peserta dan performance (10).
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•

•

•

Muroatul kalimah (10).
Ekspresi dan penghayatan (10).
d. Lagu jingle (100), meliputi:
Syair (20).
Kesesuaian tema (20).
Keserasian musik dengan lagu (20).
Kreativitas (20).
Aransemen yel-yel (20).
Ketika adan berkumandang, peserta dilarang latihan hingga salat
berjamaah selesai. Apabila melanggar, maka akan diberikan
teguran dari panitia :
Teguran Pertama
: Peringatan pertama.
Teguran Kedua
: Peringatan kedua.
Teguran Ketiga
: Pengurangan poin sebanyak 5 poin.
Apabila ada penjumlahan poin yang sama pada penjumlahan akhir,
maka akan diutamakan pada grup yang memiliki nilai vokal lebih
besar.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi :
082229111124 (Nurul Hasan, Lc.)

C. IRHAMNA (Imathotul Ma’rifah Al- Islamiyah bi Nuril Ummah)
• Peserta wajib memakai seragam sekolah.
• Peserta wajib membawa alat tulis sendiri dan tidak diperbolehkan
meminjam dari kelompok lain.
• Peserta tidak diperbolehkan membawa kalkulator atau alat bantu
hitung lainnya.
• Materi soal terdiri dari :
1. Rukun iman beserta dalilnya.
2. Sifat wajib dan mustahil bagi Allah dan Rasulnya.
3. Nama-nama hari akhir.
4. Tokoh-tokoh Islam.
5. Penyebaran Islam di Indonesia.
6. Rukun Islam.
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7. Hukum tajwid.
8. Muamalah.
9. Pemerintahan Islam setelah Khulafaur Rasyidin.
10. Fungsi Al-quran secara umum.
11. Aqiqah dan qurban.
12. Pengurusan jenazah.
13. Hadits (Meliputi materi atas).
14. Nahwu.
❖ BABAK PENYISIHAN
• Peserta wajib datang ruangan seleksi 5 menit sebelum dimulai. Jika
peserta terlambat, maka tidak diberikan penambahan waktu
mengerjakan.
• Peserta mengerjakan soal pilihan ganda sebanyak 100 soal.
• Durasi babak penyisihan adalah 100 menit.
• Terdapat pengingat waktu yang akan ditulis di papan tulis.
• Apabila terdapat kecurangan dalam proses mengerjakan soal, maka
akan didiskualifikasi.
• Peserta boleh meninggalkan ruangan 5 menit sebelum waktu
selesai.
Kriteria penilaian
: Benar
:
+4.
Salah
:
-1.
Tidak dijawab
:
0.
• Akan diambil 15 tim terbaik untuk menuju ke babak semifinal.
❖ BABAK SEMIFINAL
• Tiap kelompok akan dibagi ke beberapa ruangan yang terdapat
games yang berbeda pada setiap ruangan.
• Peserta wajib menyelesaikan semua games satu per satu di setiap
ruangan.
a. Movie Section
:
- Peserta diberi materi berupa video/film dan menjawab 5 soal
yang disediakan.
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- Poin maksimal setiap soal adalah 100 poin.
- Poin maksimal yang dapat didapat adalah 500 poin.
b. Problem solving :
- Problem solving terdiri dari 10 soal.
- Peserta diberikan suatu permasalahan dan harus menyebutkan
hukum, alasan dan dalil.
- Jika peserta salah menjawab soal, maka nilai dikurangi 50
point per soal.
- Point maksimal yang bisa didapat adalah 100 point.
c. Mystery box
:
- Peserta mengambil soal dari box yang telah disediakan dengan
rincian :
➢ Box pertama
: 2 soal
➢ Box kedua
: 1 soal
➢ Box ketiga
: 1soal
➢ Box keempat
: 1 soal
- Point maksimal adalah 100 point per soal.
• Akan diplih 4 tim terbaik yang lolos ke babak final.
❖
•
•
•

BABAK FINAL
Babak final menggunakan sistem cerdas cermat.
Peserta yang pertama memencet bel adalah yang berhak menjawab.
Terdapat 3 sesi pertanyaan, yakni :
1. Soal wajib :
a. Soal wajib berjumlah 3 soal.
b. Peserta diberikan soal, jika benar mendapat poin +100.
c. Tidak ada pengurangan nilai jika tidak menjawab.
d. Soal dapat dilempar kepada tim lain dengan poin +50 jika
benar dan 0 jika salah.
2. Soal rebutan :
a. Soal rebutan berjumlah 4 soal.
b. Poin pada sesi ini adalah +100 jika benar dan -50 jika salah.
c. Soal tidak dapat dilempar kepada tim lain.
3. Soal shahih/khoto’ :
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a. Terdapat 4 soal rebutan dengan pilihan jawaban shahih atau
khoto’.
b. Peserta yang tercepat menekan bel diharuskan menjawab dan
menjelaskan jawaban yang dipilihnya.
c. Apabila benar, tim yang menjawab akan mendapatkan poin
sejumlah yang ditentukan pada masing-masing soal. Apabila
salah, poin peserta dikurangi sejumlah poin tersebut.
•

Info lebih lanjut:
081217541317 (Ulya Qumil Laila, S.Pd.I.)
085786588369 (Alfian Nur Muhammad, S.Th.I.)

D. ERUDITE (English Tournament Day in Mojokerto)
• Peserta wajib memakai seragam sekolah.
• Peserta wajib membawa alat tulis dan papan dada.
• Selama proses pengerjaan soal, peserta dilarang membuka kamus
manual maupun elektronik.
❖ BABAK PENYISIHAN
• Peserta mengerjakan soal pilihan ganda dengan jumlah soal 90
soal.
• Durasi pengerjaan soal adalah 60 menit.
• Peserta wajib datang ruangan seleksi 5 menit sebelum dimulai. Jika
peserta terlambat, maka tidak diberikan penambahan waktu
mengerjakan.
• Materi soal terdiri dari Grammar, structure, dan reading yang
dipadukan dengan standar olimpiade SMP/MTs/Sederajat.
• Apabila terdapat kecurangan dalam proses mengerjakan soal, maka
akan didiskualifikasi.
• Peserta boleh meninggalkan ruangan 5 menit sebelum waktu
selesai.
•

Kriteria penilaian :
Benar

:
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+4.

•

Salah
:
-1.
Tidak diisi atau kosong
:
0.
Jika terdapat nilai yang sama, skor dihitung dari banyaknya nilai
yang benar.
Akan diambil 8 tim terbaik yang akan masuk ke babak semifinal.

❖
•

BABAK SEMIFINAL
Babak semi final terdiri dari 2 tahap.
a) Tahap pertama :
- Setiap tim akan mendapatkan petunjuk berdasarkan warna tim
masing-masing.
- Setiap dua tim harus mencari petunjuk yang diberikan.
- Peserta diberikan waktu 30 menit untuk mencari petunjuk yang
telah diletakkan di tempat yang telah ditentukan.
- Setiap tim harus memecahkan teka – teki sesuai dengan
petunjuk yang telah didapatkannya untuk menuju ke tahap
selanjutnya (listening).
- Tim yang terlambat untuk mendapatkan petunjuk akan
kehilangan poinnya.
b) Tahap kedua
:
- Setiap dua tim akan melakukan listening di ruangan yang sudah
ditentukan.
- Setelah melakukan listening, masing-masing tim akan
diberikan kertas ‘find words’ untuk mencari nouns/verbs dalam
listening tersebut.
- Tiap tim akan menuliskan nilai moral (moral value)
berdasarkan listening yang telah diputarkan sebelumnya.
• Kriteria penilaian :
Listening, finding words 10 verbs/nouns
: 100.
Moral value
: 10.
• Tim yang akan melanjutkan ke babak final berjumlah 4 tim.
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❖ BABAK FINAL
• Final terbagi menjadi 2 babak :
- Babak pertama, Q&A (Question and Answer), peserta
melakukan cerdas cermat yang terdiri atas 25 soal (15 soal
wajib dan 10 soal rebutan) dengan materi grammar/structure
dan general knowledge.
- Babak kedua, problem solving. Peserta akan diberikan suatu
masalah dan peserta diharapkan untuk memberikan solusi dari
masalah tersebut.
• Peserta diwajibkan untuk menggunakan Bahasa Inggris dalam
mempresentasikan hasilnya.
• Peserta diberikan waktu maksimal 3 menit untuk
mempresentasikan hasilnya dan 2 menit untuk menjawab
pertanyaan yang akan ditanyakan oleh juri.
• Kriteria penilaian :
- Sesi 1 (soal
: Skor maksimal tiap soal adalah +100
wajib)
poin dan jika jawaban salah, skor 0.
- Sesi 2 (soal
: Skor maksimal untuk tiap jawaban
rebutan)
yang benar adalah +100 poin, jika
salah -50, dan jika hasil dilempar 0.
•

Informasi lebih lanjut:
085645794963 (Atika Febriahati, S.Pd.)

E. MEGYCA
• Peserta wajib memakai seragam sekolah.
• Peralatan yang dibawa :
➢ Seragam olahraga
➢ Alat tulis
➢ Papan dada
➢ Mantel/jas hujan
➢ Kresek besar
• Peserta tidak diperbolehkan membawa kalkulator atau alat bantu
hitung lainnya.
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❖ BABAK PENYISIHAN
• Soal terdiri atas 100 butir (Matematika, Biologi, Fisika) dengan
standart olimpiade SMP/MTs/Sederajat.
• Durasi pengerjaan adalah 100 menit.
• Peserta wajib datang ke ruangan seleksi 5 menit sebelum dimulai.
Jika peserta terlambat, maka tidak diberikan penambahan waktu
mengerjakan.
• Apabila terdapat kecurangan dalam proses mengerjakan soal, maka
akan didiskualifikasi.
• Peserta boleh meninggalkan ruangan 5 menit sebelum waktu
selesai.
• Kriteria penilaian:
➢ Benar
: +4.
➢ Salah
: -1.
➢ Tidak dijawab
: 0.
• Akan diambil 10 tim dengan perolehan point tertinggi untuk melaju
ke babak Point Hunter.
❖ BABAK POINT HUNTER
• Pada babak Point Hunter peserta akan melakukan eksperimeneksperimen yang berkaitan dengan materi yang dilombakan dan
menjelajah alam sekitar wilayah MBI Amanatul Ummah Pacet
untuk menemukan pos-pos yang telah dipersiapkan.
• Waktu maksimal babak Point Hunter adalah 120 menit.
• Terdapat 2 jenis pos dalam Point Hunter :
1. Major Post : pos wajib berupa pratikum.
- Major Post terdiri dari 6 pos praktikum.
- Waktu maksimal mengerjakan menyelesaikan satu Major
Post adalah 10 menit.
- Kriteria penilaian :
Kerja sama
: 25 point.
Ketepatan jawaban
: 25 point.
Keruntutan proses
: 25 point.
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Durasi pengerjaan
: 25 point.
2. Minor Post : pos yang ditandai dengan bendera berlogo
MEGYCA.
- Minor post terdiri dari 15 pos yang masing-masing terdiri
dari 5 soal pengetahuan dasar dan umum.
- Satu soal bernilai 2 poin.
• Akan diambil 4 tim terbaik untuk melaju ke babak final.
❖ BABAK FINAL
• Babak final terdiri atas 2 sesi :
1. Presentasi
- Setiap peserta akan mempresentasikan satu soal Study Case
yang telah dipilih saat breefing.
- Peserta diberikan waktu istirahat 10 menit untuk mempelajari
soal yang telah diberikan dan didampingi satu orang
pendampingnya.
- Waktu untuk presentasi adalah 5 menit dan sesi tanya jawab
juri adalah 2 menit.
- Aspek-aspek yang dinilai saat presentasi :
Perkenalan
: 10.
Cara penyampaian
: 40.
Kesesuain teori dan materi
: 50.
Kelancaran
: 20.
Ketepatan waktu
: 10.
Ketepatan jawaban
: 20.
- Total poin maksimal adalah 150 point.
2. Cerdas Cermat
- Sesi Cerdas Cermat terdiri atas 2 tahap:
a. Correcting Statement (CS)
➢ Setiap tim akan mendapatkan 3 soal pernyataan
dengan sesi jawaban True or Flase.
➢ Apabila jawaban peserta benar, peserta akan
mendapatkan 20 poin dan diharuskan menjelaskan
jawaban tersebut. Namun apabila salah, peserta akan
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•

mendapat tambahan poin dan tidak akan dimintai
penjelasan.
➢ Penjelasan yang benar akan mendapatkan bonus 30
poin dan jika salah tidak akan mendapat bonus poin
serta mengurangi poin awal sebesar 5 poin.
➢ Skor maksimal adalah 150 poin.
b. Soal rebutan
➢ Soal berjumlah 6 butir soal.
➢ Tim yang diperkenankan menjawab adalah tim yang
menekan bel paling awal setelah soal dibacakan.
➢ Tim yang menekan bel sebelum soal selesai
dibacakan tidak diperbolehkan menjawab soal
tersebut.
➢ Waktu maksimal menekan bel adalah tujuh detik
setelah soal dibacakan dan apabila tidak ada yang
menekan bel sampai tujuh detik soal akan hangus
➢ Waktu maksimal menjawab adalah tiga detik setelah
menekan bel
Pemenang ditentukan hasil akumulasi nilai pada babak final.
Untuk informasi lebih lanjut hubungi :
082142250314 (Irfan Ariyanto, S.Pd.)

F. ESCIMO (English Speech Competition in Mojokerto)
• Peserta wajib memakai seragam sekolah.
• Peserta dilarang membawa catatan selama penampilan. Apabila
terbukti, maka dikenakan pengurangan nilai sebanyak 10 poin.
• Pilihan tema:
1. Saving Nature.
2. Good Education.
3. Being Religious.
• Peserta membuat dua teks speech dengan tema yang berbeda yang
masing-masing digandakan 3 lembar dan diberi identitas (nama,
no. urut, dan asal lembaga).
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- Tema 1 : Untuk babak penyisihan. Diserahkan ketika Technical
Meeting.
- Tema 2 : Untuk babak final. Diserahkan saat peserta berhasil
masuk ke babak final.
Tanda waktu peserta tampil, sebagai berikut :
➢ Lampu kuning pertama
: Persiapan.
➢ Lampu hijau
: Mulai berpidato.
➢ Lampu kuning kedua
:
Waktu
telah
berjalan 5 menit.
➢ Lampu merah
: Waktu habis.
Kriteria penilaian :
➢ Aspek pronounciation
: 0-25.
➢ Aspek performance (Gesture)
: 0-35.
➢ Aspek grammar and word choice
: 0-20.
➢ Aspek content (material)
: 0-20.

❖ BABAK PENYISIHAN
• Peserta dibagi menjadi dua venue.
• Durasi waktu penampilan minimal 5 menit dan maksimal 7 menit,
apabila waktu peserta kurang atau melebihi durasi, maka akan
dikenai pengurangan 5 poin.
• Dua peserta dengan nilai tertinggi di masing-masing venue berhak
maju ke babak final.
❖ BABAK FINAL
• Peserta akan dikarantina dalam sebuah ruangan untuk
menghafalkan teks
speech
tanpa didampingi
oleh
pendampingnya.
• Pada babak final, peserta berpidato sesuai dengan topik dalam
durasi waktu tujuh menit untuk perform dan lima menit untuk
sesi tanya jawab. Apabila melebihi, maka dilakukan pengurangan
nilai.
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Pengumuman pemenang akan dilakukan di panggung utama.

•

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
081233334028 (Santi Indah Lesmana, S.Pd.)

G. BARIKNA (Musabaqah Qiroatil Kutub bi Nuril Ummah)
• Peserta berumur maksimal 17 tahun (terhitung dengan batas
maksimal 19 Februari 2019).
• Kitab yang akan dibaca adalah فتح القريب
• Peserta harus membaca jelas harokat sampai akhir kata.
• Peserta dilarang menggunakan intonasi atau lagu dalam
pembacaan kitab.
• Peserta dilarang membawa catatan atau sejenisnya dalam bentuk
apapun ketika berada disamping dan berada di panggung.
• Peserta berada di samping panggung satu menit sebelum tampil
• Peserta mengambil undian maqro’ sebelum naik ke panggung dan
setelah dipanggil.
• Apabila terdapat peserta dengan nilai yang sama di penjumlahan
akhir, maka akan diutamakan pada peserta yang memiliki nilai
bacaan lebih besar.
• Tanda waktu yang diberikan untuk peserta
➢ Kuning 1
: Siap-siap.
➢ Hijau
: Mulai membaca dan menjelaskan.
➢ Kuning 2
: Mulai sesi tanya jawab.
➢ Merah
: Selesai.
❖ BABAK PENYISIHAN
• Peserta akan dibagi menjadi dua ruangan.
• Maqro’ yang akan dibaca adalah  كتاب الحج- ( كتاب الطهارةKitab
thaharah-kitab haji).
• Peserta membaca maqro’ dari undian dengan durasi waktu tujuh
menit, dengan rincian :
o Baca kitab & Penjelasan
: 4 menit.
o Tanya Jawab
: 3 menit.
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• Kriteria Penilaian Babak Penyisihan :
➢ Bacaan
: 0-100.
➢ Penjelasan
: 0-100.
➢ Tanya jawab :
✓ Nahwu
: 0-100.
✓ Shorof
: 0-100.
• 2 Peserta terbaik dari setiap ruangan akan tampil di babak final.
❖ BABAK FINAL
• Maqro’ yang akan dibaca adalah ( كتاب البيوعKitab Buyu’)
• Peserta akan membaca maqro’ dari undian dengan durasi waktu
10 menit, dengan rincian :
o Baca kitab & Penjelasan
: 5 menit.
o Tanya Jawab
: 5 menit.
• Kriteria Penilaian Babak Final :
➢ Bacaan
: 0-100.
➢ Penjelasan
: 0-100.
➢ Tanya jawab :
▪ Nahwu
: 0-100.
▪ Shorof
: 0-100.
➢ Pemahaman : 0-100.
• Untuk informasi lebih lanjut, hubungi :
085730417866 (Miftahul Ulum, S.Pd.)
085732308789 (Abdul Mujib, S.Pd.)
H. STORM (Story Telling Competition Of Nurul Ummah)
• Peserta dilarang membawa cacatan, backsound dan music vocal
(rekaman, dsb) selama waktu penampilan. Jika terbukti, maka
dikenakan pengurangan nilai 10 poin.
• Peserta mengenakan pakaian yang sopan dan sesuai cerita yang
dibawakan.
• Peserta diharuskan membawa properti sendiri jika diperlukan.
• Pilihan tema :
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❖

1. Myth.
2. Indonesian Legend.
3. Indonesian Kingdom.
➢ Hindhu – Budha kingdom.
➢ Islamic Kingdom.
Peserta membuat dua teks story telling dengan tema yang berbeda
yang masing-masing digandakan 3 lembar dan diberi identitas
(nama, no. urut, dan asal lembaga).
- Tema 1 : Untuk babak penyisihan. Diserahkan ketika technical
meeting.
- Tema 2 : Untuk babak final. Diserahkan saat peserta berhasil
masuk ke babak final.
❖ BABAK PENYISIHAN
Peserta dibagi menjadi dua venue.
Durasi waktu penampilan minimal 5 menit dan maksimal 7 menit.
Jika melebihi, maka dilakukan pengurangan 5 poin per menit.
Tanda waktu peserta tampil, sebagai berikut :
Lampu hijau
: Mulai.
Lampu kuning
: Waktu telah berjalan 5 menit.
Lampu merah
: Waktu berakhir.
Kriteria penilaian babak penyisihan :
Aspek gesture
: 10-50.
Aspek pronounciation
: 10-50.
Aspek fluency
: 10-50.
Aspek creativity (property)
: 10-50.
Aspek grammar and word choice
: 10-50.
Dua peserta dengan nilai tertinggi di masing-masing venue berhak
maju ke babak final.
BABAK FINAL
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I.

Peserta akan dikarantina dalam sebuah ruangan untuk berlatih
tanpa didampingi oleh pendampingnya dan tidak diperkenankan
membawa mobile phone.
Pada saat karantina, peserta akan mengambil nomor urut yang
diikat oleh pita.
Pada babak final, peserta tampil sesuai dengan topik dalam durasi
waktu 7 menit untuk perform dan 5 menit untuk sesi tanya jawab.
Kriteria penilaian babak final :
Aspek gesture
: 10-50.
Aspek pronounciation
: 10-50.
Aspek fluency
: 10-50.
Aspek creativity (property)
: 10-50.
Aspek grammar and word choice
: 10-50.
Aspek comprehension
: 10-80.
Informasi lebih lanjut hubungi :
082245168216 (WA: Avrita Ayu Kusuma Wardani, S.Pd.)
085649043718 (WA: Miftahul Huda, M.Pd.)
082132849591 (Telp: Miftahul Huda, M.Pd.)

AKRIMNA ( )الخطابة المنبرية باٴمانة األمة
• Peserta wajib memakai baju yang sopan.
• Peserta dilarang membawa catatan selama penampilan.
• Peserta membuat dua teks khitobah dengan tema yang berbeda
yang masing-masing digandakan 3 lembar dan diberi identitas
(nama, no. urut, dan asal lembaga).
- Tema 1 : Untuk babak penyisihan. Diserahkan ketika technical
meeting.
- Tema 2 : Untuk babak final. Diserahkan saat peserta berhasil
masuk ke babak final.
❖ BABAK PENYISIHAN
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Peserta dibagi menjadi dua venue.
Durasi minimal 5 menit dan maksimal 7 menit. Apabila melebihi,
maka dikenakan pengurangan 5 poin per menit.
Tema Penyisihan:
⧫ التّسامح في األديان
⧫ أزمة األخالق
⧫ دور المعهد األسالمي
⧫ وسائل األجتماعية
Kriteria penilaian :
Bahasa dan retorika
: 0-30.
Teks/ isi pidato
: 0-20.
Fashohah/ atrikulasi
: 0-25.
Penampilan
: 0-25.
Dua peserta dengan nilai tertinggi di masing-masing venue berhak
maju ke babak final.

❖ BABAK FINAL
• Tema Final :
⧫ مخاطر المخدّرات
⧫ األجيل في الحاضر
• Durasi penampilan 10 menit, dengan rincian :
⧫ Khitobah minimal 5 menit dan maksimal 7 menit.
⧫ Menjawab 2 buah soal maksimal 3 menit.
• Peserta dengan didampingi oleh pembimbingnya dikarantina di
sebuah ruangan yang sudah ditentukan untuk berlatih dan
diperbolehkan membawa alat bantu kamus. (cetak/elektronik) jika
diperlukan.
• Kriteria penampilan :
Bahasa dan retotika
: 0-15.
Teks / isi pidato
: 0-25.
Fashohah / atrikulasi
: 0-20.
Pemahaman
: 0-25.
Penampilan
: 0-15.
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Tanda waktu penampilan peserta, sebagai berikut :
Lampu kuning pertama
: Persiapan.
Lampu hijau
: Mulai berpidato.
Lampu kuning kedua
: Waktu telah berlangsung 5 menit.
Lampu Merah
: Waktu habis.

•

Untuk informasi lebih lanjut hubungi :
082245424085 (Aqidatul Amaliya, Lc.)
082299342364 (Muhammad Luthfi Hanif, S.Pd.)
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