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JUKLAK LOMBA PADUAN SUARA 

 
1. KATEGORI 

Lomba Paduan Suara dalam rangka Dies Natalis FAI UNISMA ke-56 ini, 

dilaksanakan dalam 1 kategori, yaitu Tingkat SMA//MA/SMK Se-Jawa Timur. 

 

2. KETENTUAN PESERTA 

a. Jumlah peserta maksimal 20 siswa/siswi + 1 orang dirigen 

b. Satu sekolah maksimal mendelegasikan 2 tim, dengan masing-masing 

penyanyi dan dirigen hanya boleh mewakili 1 tim 

 

3. BABAK 

Lomba Paduan Suara ini terdiri dari 2 babak, yaitu babak penyisihan dan babak 

final. 

 

4. KETENTUAN LAGU 

a. Babak Penyisihan  

Lagu Wajib: Mars LP Ma’arif NU 

Lagu Pilihan:  

1) Mars Banser,  

2) Mars Syubbanul Wathan 

3) Lagu Daerah 

b. Babak Final 

Lagu wajib: Mars LP Ma’arif NU 

Lagu Pilihan: 

1) Rayuan Pulau Kelapa 

2) Bhineka Tunggal Ika 

3) Syukur 

 

5. KETENTUAN PENAMPILAN 
a. Untuk ketertiban bersama, saat lomba peserta hanya diperbolehkan masuk 

dan keluar panggung melalui jalur yang telah ditentuan panitia. 

b. Durasi penampilan maksimal 15 menit, terhitung sejak dirigen memberi 

hormat sampai dirigen menutup lagu terakhir. 

c. Peserta membawakan lagu dengan urutan bebas. 

d. Sumber bunyi dapat berupa suara manusia.  

e. Pengambilan nada dasar dapat dilakukan oleh dirigen atau penampil lainnya 

dengan membunyikan satu atau nada atau akor. 

f. Panitia tidak menyediakan alat musik, bagi perserta yang menggunakan alat 

musik diperbolehkan alat musik akustik (tanpa pengeras suara).  

g. Pengiring musik akustik harus dari siswa, tidak diperkenankan orang lain 

(misalnya pelatih). 

h. Pada saat penampilan paduan suara tidak diperbolehkan menghentikan lagu 

yang sedang dinyanyikan atau mengulangi kembali dengan alasan apapun 

juga, kecuali atas permintaan dewan juri. 
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6. KETENTUAN PARTITURE 
a. Partiture diupload ke website www.fai.unisma.ac.id. 
b. Peserta yang membawakan lagu dengan/tanpa iringan akustik boleh 

dengan/tanpa menggunakan partiture.  
c. Lagu harus dibawakan sesuai dengan partiture lagu yang sudah diserahkan ke 

panitia. 
d. Tiap peserta harus menyerahkan partiture asli/partiture terautorisasi 

(mendapat ijin dari pembuat lagu). Partiture yang didapat bebas wajib 

mencantumkan nama publisher. Pelanggaran terhadap hak cipta di luar 

tanggung jawab panitia. 
 

7. KETENTUAN DAN KRITERIA PENILAIAN 

a. Penilaian penampilan dilakukan oleh dewan juri yang ditentukan oleh panitia  

b. Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

c. Adapun kriteria penilaian sebagai berikut : 

 Intonasi 

 Artikulasi 

 Harmonisasi 

 Kesesuaian dengan partiture 

 Artistik secara keseluruhan 

 

8. PELANGGARAN KETENTUAN LOMBA 

a. Peserta yang menyalahi ketentuan yang ditetapkan oleh panitia dapat 

dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai atau diskualifikasi. 

b. Peserta yang durasi penampilannya melebihi ketentuan, nilai akhir paduan 

suara tersebut akan dikurangi 1 point tiap 30 detik. 

c. Peserta yang dikenai sanksi akan diberi tahu secara langsung oleh panitia. 

 

9. SYARAT, WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN 

a. Mengisi formulir pendaftaran melalui website  www.fai.unisma.ac.id    
b. Melakukan transfer biaya pendaftaran sebesar Rp. 250.000,- ke rekening BRI 

1259-01-001 809-50-4 a/n Fakultas Agama Islam UNISMA  
c. Mengupload bukti transfer biaya pendaftaran, surat rekomendasi Kepala 

Sekolah dan partiture ke website  www.fai.unisma.ac.id 
d. Pendaftaran mulai dibuka sejak dikeluarkannya informasi lomba s/d 12 

Januari 2019. 
 

10. Fasilitas 

Snack dan sertifikat untuk seluruh peserta lomba 

 

11. KETENTUAN JUARA 
 Juara I : Rp.3.000.000,-, + Trophy + Piagam 

 Juara II : Rp. 2.000.000,-, + Trophy + Piagam 

 Juara III : Rp. 1.500.000,-, + Trophy + Piagam 

 

http://www.fai.unisma.ac.id/
http://www.fai.unisma.ac.id/
http://www.fai.unisma.ac.id/
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JUKLAK LOMBA MADING 3 DIMENSI 
 

A. Tema: “Memaknai Budaya Nusantara”  

sub tema: 

1. Potensi kearifan lokal 

2. Peninggalan sejarah 

 

B. Persyaratan Peserta 
1. Peserta adalah pelajar di  SMA/MA/SMK sederajat se-Jawa Timur 

2. Setiap tim terdiri dari maksimal 5 orang 

3. Satu sekolah maksimal mendelegasikan 2 tim 

4. Pada saat perlombaan peserta wajib mengenakan seragam sekolah 

 

C. Ketentuan Teknis Lomba 

1. Mading 3D merupakan karya orisinil/belum pernah dibuat dan belum pernah 

dipublikasikan sebelumnya 

2. Bentuk dan isi mading dibuat se-kreatif mungkin  

3. Rubrik boleh ditulis dan dipersiapkan sebelumnya (dicari, ditulis) namun belum 

dihias dan belum siap tempel  

4. Jika rubrik yang digunakan diambil dari suatu majalah, koran, buku, atau situs 

wajib menyertakan sumbernya  

5. Rubrik harus ditulis tangan  

6. Bahan-bahan dan rubrik yang dibutuhkan untuk lomba boleh dipersiapkan 

terlebih dahulu oleh masing-masing tim  

7. Durasi pengerjaan mading 3D selama 180 menit 

8. Bahan pembuatan mading bebas asalkan tidak membahayakan  

9. Peserta lomba diwajibkan membawa sendiri seluruh perlengkapan dan 

kebutuhan lomba. Saat pengerjaan dilarang meminjam alat dan bahan pada tim 

lain dan panitia tidak menyediakan tambahan alat maupun bahan apapun.  

10. Ukuran tempat pengerjaan mading maksimal 1,5 x 1,5 m 

11. Proses perangkaian mading hanya boleh dilakukan ketika lomba, dan tidak 

diperkenankan mendapat bantuan dari luar kelompoknya  

12. Saat perlombaan hanya boleh membawa alat dan bahan yang dibutuhkan serta 

artikel yang sudah dibuat  

13. Saat perlombaan atau pengerjaan dilarang ada pergantian peserta kecuali ada hal 

yang sangat mendesak dan sudah ada izin dari panitia  

14. Dalam mading harus tercantum judul mading dan sebuah artikel utama 

15. Peserta yang datang terlambat boleh mengikuti pelombaan tanpa adanya 

perpanjangan waktu 

16. Keputusan juri bersifat mutlak  dan tidak dapat diganggu gugat  

 

D. Kriteria Penilaian 
1. Kreativitas dan keunikan : 25%  

2.  Kesesuaian isi dengan tema : 25%  

3.  Tata bahpemilihan diksi : 20%  

4. Interaktif : 20% 

5.  Kebersihan, kerapian, dan keindahan : 10% 
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E. Syarat, Waktu dan Tempat Pendaftaran 

1. Mengisi formulir pendaftaran melalui website  www.fai.unisma.ac.id    
2. Melakukan transfer biaya pendaftaran sebesar Rp. 100.000,- ke rekening BRI 

1259-01-001 809-50-4 a/n Fakultas Agama Islam UNISMA. 
3. Mengupload bukti transfer dan surat rekomendasi Kepala Sekolah ke website 

www.fai.unisma.ac.id    
4. Pendaftaran mulai dibuka sejak dikeluarkannya informasi lomba s/d 12 Januari 

2019 
 

F. Fasilitas Lomba 
Snack dan sertifikat tiap peserta 

 

G. Ketentuan Juara 
1. JUARA I : Uang tunai Rp. 2.000,000, Trophy, Sertifikat 

2. JUARA II: Uang tunai Rp. 1.5000.000, Trophy, Sertifikat 

3. JUARA III: Uang tunai Rp. 1.000.000, Trophy, Sertifikat 

 

 

http://www.fai.unisma.ac.id/
http://www.fai.unisma.ac.id/

