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A. Definisi 

Lomba Cover Sholawat menggunakan system Virtual, dimana peserta membuat 

video rekaman cover sholawat yang mama video tersebut masing-masing akan di upload 

pada akun instagram HIMADIKMI. Untuk lagu yang dipilih dalam cover Sholawat bisa 

menggunakan Bahasa inggris, arab maupun Indonesia dan untuk peserta lomba dapat 

dilakukan secara perorangan maupun kelompok. 

B. Kriteria Peserta Lomba 

 Terbuka untuk semua kalangan (umum) 

 Dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok 

 Peserta bebas menggunakan instrument musik  

 Peserta yang mendaftar siap mengikuti aturan yang diberlakukan panitia.  

 Peserta wajib membayar biaya administrasi sebesar  Rp 35.000,00, dan konfirmasi 

melalui WA : 085769750178 

 Peserta wajib mendaftar melalui link yang disediakan. 
 

C. Ketentuan Video Cover Sholawat   

 Ketentuan lagu solawat yang dicover adalah Satu lagu bebas bernuansa islami. 

 Video yang diserahkan belum pernah dipublikasikan atau belum pernah di upload di 

media sosial manapun serta tidak sedang diikut sertakan dalam kompetisi/lomba lain. 

 Video merupakan hasil original dari peserta tidak ada rekayasa. 

 Durasi video maksimal 5 menit 

 Video dalam bentuk posisi LANDSCAPE. 

 Video  diupload di google drive, dan link dikirim melalui email 

himadikmi36@gmail.com dengan format : 

Nama peserta/grub : 

Asal    : 

No. Telp   : 

  

 Semua video peserta lomba yang telah dikirimkan menjadi hak milik panitia dan akan 

dipublikasikan pada akun instagram HIMADIKMI. 

 Keputusan juri mutlak dan tidak boleh di ganggu gugat. 
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D. Penilaian 

1. Vocal  

 Keutuhan dan power suara 

 Keindahan suara 

 Kesesuaian vocal dan backing vocal 

2. Adab dan Syair 

 Kesiapan peserta dan performance 

 Ekspresi dan penghayatan 

3. Music  

 Variasi 

 Keserasian musik dengan lagu 

4. Like dan View Instagram 

NB : untuk pertanyaan lebih lanjut, peserta dapat menghubungi nomor dibawah ini : 

☎ Khulliyatur R. (085769750178) 

 

 

 


