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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Segala puji hanya milik Allah SWT. Sang Pencipta, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, 

yang senantiasa memberikan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa 

melakukan berbagai aktivitas dalm rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab 

hidup kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Shalawat beserta salam senantiasa 

tercurahkan kepada baginda alam, jiwa sang pencerah, pendidik tiada berbanding, Nabi 

Muhammad SAW. yang menjadi sebab terang benderangnya jalan hidup manusia serta 

keluarnya manusia dari gelapnya belenggu kebodohan menuju cahaya terang yang penuh 

hikmah. 

Atas kehendaknya, alhamdulillah kami telah membuat panduan petunjuk teknis NUGET 
2021 yang mencakup lomba Da’i Millenial Contest dan Olimpiade. Dalam panduan ini 
kami sampaikan secara jelas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis NUGET 2021. 
Besar harapan kami, dokumen ini dapat menjadi acuan utama demi kelancaran kegiatan 
kami. 

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, 
mulai persiapan, pelaksanaan dan hasil akhirnya nanti. Semoga dapat bermanfaat untuk 
kita semua.  

Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 

Blitar, 15 November 2021 
Panitia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan 

belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk 

tempat menginap santri.  

Pondok pesantren Nurul Ulum didirikan sejak tahun 1994 dibawah pengelolaan Lembaga Pendidikan Maarif 

NU Cabang Kota Blitar. Pendirian Pondok Pesantren ini sebagai respon atas tuntutan masyarakat yang 

menghendaki penyelenggaraan pendidikan yang memadukan pendidikan pesantren dan pendidikan formal 

tingkat SLTA. 

Tuntutan masyarakat tersebut didasarkan adanya kekhawatiran sebagian orang tua atas semakin 

meningkatnya kenakalan remaja akibat pengaruh lingkungan masyarakat yang kurang kondusif. Orang tua 

berharap, dengan menyekolahkan anak di sekolah yang berada di pondok pesantren akan dapat 

meminimalisir berbagai kemungkinan dampak negatif lingkungan pergaulan yang kurang kondusif tersebut. 

Didirikannya pondok pesantren ini juga tidak terlepas dengan keberadaan Madrasah Aliyah Keagamaan 

(MAK) NU Blitar yang menurut aturan pada waktu itu mensyaratkan siswa/siswinya tinggal di asrama pondok 

pesantren. 

Tujuan diselenggarakan pondok pesantren yang dipadukan dengan pendidikan formal Madrasah Aliyah 

Keagamaan ini untuk mewujudkan generasi muslim beriman, bertaqwa berpengetahuan luas, memiliki 

ketrampilan dan mandiri, sehingga siap hidup di era yang sesuai dengan zamannya. 

Sejak dibuka tahun pelajaran 1993/1994 sampai dengan akhir tahun pelajaran 1995/1996 

penyelenggaraan pendidikan MAK NU Blitar dilaksanakan di gedung lama, Jl. Semeru 11 Blitar. Sementara 

asrama siswa berada di Pondok Pesantren Bustanul Mutaallimin Dawuhan Blitar. 

Kemudian mulai tahun pelajaran 1996/1997, karena tuntutan perkembangan pondok, maka kegiatan 

pendidikan Pondok pesantren beserta Madrasahnya diselenggarakan di lokasi gedung baru Jl. Ciliwung 56 

Blitar. 

Seiring dengan tuntutan jaman, maka pada tahun 2005 Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar telah 

membuka satuan pendidikan yang baru yaitu MTs Maarif NU. Sehingga saat ini di pondok pesantren Nurul 

Ulum kota Blitar ini, terdapat 2 lembaga formal, yaitu Madrasah Aliyah Maarif NU dan Madrasah 

Tsanawiyah Maarif NU yang jumlah santri keseluruhan + 1300an santri. Dalam melaksanakan kegiatan 

pendidikan, Pondok Pesantren Nurul Ulum, MA Maarif NU dan MTs Maarif NU Blitar berusaha mengetrapkan 

secara penuh suatu jenis pendidikan terpadu, yaitu semua siswa tinggal di asrama (boarding schooll system). 

Dengan sistem asrama ini, siswa mengikuti kegiatan pendidikan dalam tiga alokasi waktu, Intra Pagi, Intra 

Sore dan Diniyah Malam. 

Sebagai wujud nyata visi dan misi pondok pesantren, Tahun ini Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar 

menyelenggarakan event bertajuk NUGET 2021-Nurul Ulum Get Talent- sebagai sarana ekspresi diri, 

mengembangkan potensi dan menggapai prestasi di lingkup pelajar se-Blitar Raya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 NAMA DAN TEMA KEGIATAN 

Nama Kegiatan : NUGET 2021 (Nurul Ulum Get Talent) 

Tema Kegiatan : “Melalui da’i millenial dan olimpiade, pesantren berkembang dan mebudaya”   

 

 TUJUAN KEGIATAN 

1. Sebagai media untuk beribadah, berdakwah dan belajar 

2. Memberikan sarana ekspresi diri, meningkatkan potensi dan prestasi 

3. Kontribusi Pondok Pesantren Nurul Ulum dalam mewujudkan generasi muslim yang 

kaffah, alim dan handal 

4. Menumbuhkan jiwa perjuangan melalui perlombaan di lingkungan pelajar/santri 

5. Meningkatkan semangat belajar, baik akademis maupun non-akademis 

 

 SASARAN KEGIATAN 

1. Siswa pada jenjang SD/MI 

2. Siswa pada jenjang SMP/MTs 

 

 WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN 

1. Waktu  : 22 November-28 Desember 2021 

2. Tempat : Online* 

 

 DESKRIPSI KEGIATAN 

Kegiatan ini merupakan agenda Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar yang 

diselenggarakan pada akhir semester Ganjil. Nurul Ulum Get Talent atau disingkat NUGET 

2021 adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mewadai potensi siswa sekaligus 

ajang unjuk prestasi. Kegiatan ini berisi dua sub cabang lomba, yakni Da’i Millenial Contest 

dan Olimpiade. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pola online melalu media sosial dan 

sebagainya yang menunjang penerapan protokoler kesehatan di musim pandemic covid-

19. 

 

 PENYELENGGARA KEGIATAN 

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Panitia NUGET 2021 yang didukung penuh oleh 

segenap pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar 

 

 KETENTUAN-KETENTUAN 

Ketentuan-ketentuan pada kegiatan NUGET 2021 ini adalah sebagai berikut : 

1. Cabang Lomba : Da’I Millenial Contest dan Olimpiade (Gabungan Matematika, 

IPA, IPS dan PAI) 



2. Kategori Lomba : Jenjang SD/MI dan SMP/MTs 

3. Pendaftaran  :  

❖ Pendaftaran dibuka mulai tanggal 22 November – 14 Desember 2021 

❖ Pendaftaran dibuka bagi pelajar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan 

kategori lomba 

❖ Pendaftaran GRATIS 

❖ Pendaftar dapat menghubungi contact person untuk mendapatkan link google 

form pendaftaran 

❖ Pendaftaran dianggap sukses setelah nomor handphone pendaftar dimasukkan 

dalam grup WHATSAPP NUGET 2021 sesuai kategori yang diikuti 

4. Pelaksanaan Lomba 

❖ Perlombaan dilaksanakan secara online 

❖ Periode upload video dilaksanakan pada tanggal 16-19 Desember 2021 

❖ Semua peserta/perwakilannya wajib mengikuti Technical Meeting Pada tanggal 

15 Desember (jam akan diumumkan melalui Grup Whatsapp NUGET 2021) 

❖ Peserta yang tidak hadir TM, dianggap menyetujui semua ketentuan 

 

❖ Da’I Millenial Contest 

a. Tema dakwah bersifat umum dan tidak mengandung unsur sara 

b. Materi dakwah direkam langsung dengan bentuk video (Audio Visual) dengan 

format landscape maksimal 7 Menit. 

c. Teknis Perekaman diutamakan dapat menampilkankarakter suaranya, untuk itu 

pengambilan rekaman diusahakan dapat lebih dekat dan didalam ruangan 

sehingga suaranya jelas dan tidak terganggu dengan suara-suara lainnya 

d. Tidak ada proses edit audio visual, dan tidak diperkenankan menggunakan jasa 

rekaman studio 

e. Suara tidak boleh di dubbing, harus suara asli atau langsung 

f. Video penampilan bersifat orisinil tidak pernah dipublikasikan.  

g. Video diupload di Instagram dengan ketentuan mencantumkan  

Tag: officialnurululumkotablitar 

Hashtag= #nurululumkotablitar #penerimaansantribaru2021 #da’imillenial 

#ayomondok 

h. Pada cabang ini, diterapkan babak penyisihan dan babak final. Dari semua 

video yang masuk, akan diambil 6 nilai tertinggi dan berhak masuk ke babak 

final 



i. Babak final dilaksanakan secara offline bertempat di Pondok Pesantren Nurul 

Ulum Kota Blitar, Jln. Ciliwung No. 56 Bendo-Kep.Kidul-Kota Blitar pada tanggal 

28 Desember 2021 

 

❖ Olimpiade (matematika, IPA, IPS dan PAI) 

a. Pelaksanaan Lomba Melalui Google Form dan Live Zoom pada tanggal 18 

Desember 2021 

b. Soal terdiri dari ( 10 Soal Matematika, 10 Soal IPA, 10 Soal IPS, dan 10 Soal 

PAI) 

c. Peserta wajib hadir live zoom sebelum pengerjaan soal sekaligus sebagai 

absensi kehadiran 

d. Peserta menyiapkan paket data secara mandiri dan mencari tempat yang 

mudah mendapatkan sinyal 

e. Peserta menyiapkan dua perangkat (HP/Laptop)(satu untuk live zoom dan satu 

yang lain untuk google form soal) 

f. Tidak diperkenankan membuka aplikasi lain (hanya google form soal dan zoom) 

saat pengerjaan.  

g. Tidak diperkenankan meninggalkan tempat tanpa izin 

h. Trouble jaringan karena kondisi pada peserta bukan tanggung jawab panitia 

i. Pengerjaan soal diberikan durasi selama 90 menit 

j. Jika ditemukan indikasi kecurangan, panitia berhak mendiskualifikasi peserta 

 

5. Juara 

a. Masing-masing cabang dan kategori lomba diambil juara 1, 2, dan 3 

b. Masing –masing juara mendapatkan sertifikat dan Trophy 

c. Juara 1: Uang Pembinaan Rp. 2.000.000,- 

Juara 2: Uang Pembinaan Rp. 1.500.000,- 

Juara 3: Uang Pembinaan Rp. 1.000.000,- 

6. Pengumuman Juara 

❖ Pengumuman pemenang olimpiade dan finaslis da’i millennial disampaikan 

melalui media sosial Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar dua hari setelah 

batas akhir pelaksanaan 

IG  : @officialnurululumkotablitar 

FB : MTs-MA Ma’arif NU Kota Blitar 

❖ Keputusan Juri bersifat mutlak berdasarkan nilai masing-masing peserta 



7. Penyerahan Hadiah 

Seluruh pemenang wajib hadir di Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar untuk  

mengikuti ceremonial penyerahan Trophy, sertifikat dan prize money pada tanggal 28 

Desember 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENUTUP 

Demikian pedoman ini kami susun sebagai pedoman kegiatan Nurul Ulum Get Talent (NUGET 

2021). Kami ucapkan terima kasih untuk semua pihak yang memberikan dukungan, bantuan 

dan partisipasinya, semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dan mencurahkan 

keberkahan dalam setiap niat baik kita, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar 

sesuai dengan apa yang diharapkan tanpa ada hambatan apapun. 


