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KETENTUAN UMUM 
FESTIVAL LOMBA GEBYAR HUT SMAISAKA KE-36th  
JENJANG SMP / MTs Se-MALANG RAYA 
 
1. Peserta merupakan siswa yang masih aktif di sekolah 

SMP / MTs Wilayah Malang Raya. 
2. Peserta membayar biaya pendaftaran sebagai berikut : 

a. Lomba Tartil Qur'an sebesar Rp. 25.000 
b. Lomba Pencak Silat sebesar Rp. 75.000 
c. Lomba Vocal Solo sebesar Rp. 75.000 

3. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui  
link berikut ini : https://bit.ly/smaisakafest2021 

4. Semua peserta yang sudah mendaftar akan dimasukkan group 
whatsapp (WA) panitia. 

5. Biaya pendaftaran dapat di transfer melalui rekening : 
a. BNI  : 1277101325 ( Mustika Dewi Kartika ) 
b. Mandiri : 1440021044034 ( Mustika Dewi Kartika ) 

6. Pembuatan video menggunakan kamera digital video (DSLR, 
Handy-Cam, Go-Pro, dsb) atau gadget jenis lainnya yang 
menggunakan format HD (High Definition-1080 x 720). 

7. Master video untuk lomba menggunakan resolusi untuk daring 
(online). Hasil akhir film berformat Mpeg4 (MP4, H-264), Image Size 
minimal 1080 x 720 HD dengan Aspect Ratio 16:9. 

8. Nama file video harus mencakup unsur berikut: bidang lomba, 
nama lengkap peserta, nama sekolah, kabupaten / kota ( contoh: 
Vocal Solo_Andika Putra_ SMPN1 Kepanjen_Kabupaten Malang ) 

9. Video diunggah di Channel Youtube Peserta / Sekolah dengan 
meng-klik pilihan “unlisted” pada menu “visibilitas”. 

10. Tautan (link) video YouTube dimasukkan (insert) ke google form.  
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PETUNJUK TEKNIS ( JUKNIS ) 
I. LOMBA TARTIL QUR’AN 

A. Persyaratan Peserta Lomba Tartil Qur’an 
1. Peserta adalah siswa atau siswi kelas VII, VIII, IX SMP / MTs   

Se-Malang Raya Jawa Timur. 
2. Pendaftaran dapat dilakukan secara online. 
3. Peserta wajib memakai pakaian seragam sekolah dan sesuai 

syari'at Islam (bagi siswa putra diwajibkan memakai peci). 
4. Masing-masing SMP / MTs sederajat dapat mengirimkan 

perwakilan putra dan putri. 
5. Surat yang dibaca bebas. 
6. Peserta harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. 
7. Peserta adalah siswa / siswi yang telah terdaftar sebagai 

peserta, dan tidak boleh diganti dengan siswa / siswi lain. 
8. Durasi waktu membaca 7 – 8 menit. 

 
B. Ketentuan Lomba Tartil Qur’an 

1. Peserta dibedakan atas peserta Putra dan peserta Putri. 
2. Maqra' yang dibaca bebas. 
3. Karya peserta adalah video hasil rekaman Tartil Qur'an. 
4. Pengambilan gambar dilakukan dengan kamera statis yang 

memperlihatkan peserta secara menyeluruh atau medium 
close up. 

5. Rekaman video dari awal sampai akhir sepenuhnya 
dilakukan dengan sepengetahuan dan seizin orangtua / wali. 

6. Peserta diperkenankan menggunakan pelantang suara                                  
(microphone). 

7. Durasi video rekaman maksimal 7 – 8 menit, kelebihan 
durasi berakibat pada pengurangan nilai. 

8. Hasil rekaman video tidak boleh direkayasa ulang / diedit         
(long take video). 

9. Hasil rekaman audio visual harus terdengar dan terlihat 
jelas. 
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10. Peserta meng-upload video pada channel youtube pribadi 
atau sekolah dengan keterangan yang mencakup unsur 
berikut : bidang lomba, nama lengkap peserta dan nama 
sekolah ( contoh: Tartil Qur’an_Anna Maria_SMPN 1 Labuan 
Bajo ). 
 

C. Materi atau Bidang Lomba 
Juz yang diperlombakan adalah Juz 28, 29, 30 ( SMP/MTs ). 
 

D. Penilaian 
1. Tajwid. 
2. Makhrajul Huruf. 
3. Kelancaran. 
4. Adab. 
5. Irama Tartil. 

 
Contact Person : 
KARNOTO, S.Pd.I  ( HP. 081 333 050 050 ) 
( Koordinator Lomba Tartil Qur’an ) 
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II. LOMBA PENCAK SILAT 
A. Persyaratan Peserta Lomba Pencak Silat 

1. Peserta adalah siswa atau siswi kelas VII, VIII, IX SMP/ MTs    
Se-Malang Raya Jawa Timur. 

2. Pesilat adalah Atlet yang mewakili SMP / MTs Se-Malang Raya 
dengan bukti Kartu Pelajar dan Akta Kelahiran. 

3. Pesilat usia remaja 12 - 15 tahun yakni kelahiran Januari 2006. 
 

B. Ketentuan Lomba Pencak Silat 
1. Sistem dan Alur Pertandingan Pencak Silat 

a. Perkontingen mengirimkan video penampilan sesuai  
kategori yang didaftarkan. 

b. Pendaftaran peserta melalui Google Forms dengan 
alamat   https://bit.ly/smaisakafest2021 

c. Pengiriman video dimulai tanggal 21 - 10 November 
2021. 

d. Peserta wajib mengikuti pembukaan dan technical  
meeting  pada  tanggal  10 November 2021 via Zoom 
Meet. 

e. Hal-hal lain yang belum disampaikan, akan dibahas 
pada saat technical meeting tanggal 10 November 2021. 

2. Syarat Video Lomba Pencak Silat 
a. Peserta diwajibkan memakai seragam IPSI dan atribut 

yang  dibutuhkan. 
b. Setiap kategori diberi waktu 3 (tiga) menit (maksimal    

03 menit) untuk penampilan dihitung dari hormat awal 
persembahan sampai hormat akhir. 

c. Video diambil 1 sudut yaitu dari depan serta dapat 
menampilkan gelanggang dan seluruh tubuh peserta 
sehingga gerakan atlet dapat terekam dengan full dan 
baik. 

d. Kamera action harus dilakukan ketika atlet sudah dalam 
posisi menghadap ke kamera sejak posisi awal. 
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e. Posisi pengambilan video tidak boleh backlight dan 
harus cukup cahaya. 

f. Video diambil secara landscape dan minimal beresolusi 
720P serta selama pengambilan video harus statis                
(kamera tidak boleh ada goyangan ataupun mengikuti 
pergerakan atlet). 

g. Video dikirimkan tanpa editan (tambahan tulisan, musik, 
efek atau editan lainnya). 

h. Dalam video tidak ada sorakan dari luar / penonton. 
i. Jika ada kecurangan dalam video misalnya tambahan 

editan akan dikenakan sanksi diskualifikasi. 
j. Setelah mengirimkan video segera konfirmasi ke panitia 

(dengan orang yang sama saat konfirmasi pendaftaran ). 
3. Peraturan pertandingan menggunakan peraturan 

pertandingan Pencak Silat hasil MUNAS IPSI XII tahun 2012 ( 
revisi terbaru ) dan menyesuaikan dengan kondisi pandemi 
Covid-19, kegiatan dilakukan secara virtual dengan 
pengiriman video kategori Tunggal. 

4. Penilaian pertandingan akan dibuat beberapa sesi yang di 
dalam pertandingan tersebut terdapat wasit juri, dewan juri, 
yang telah ditunjuk oleh Pengkab IPSI. 

 
Contact Person : 
SYAMSUL BAHRI, S.Pd.  ( HP. 082 330 444 065 ) 
( Koordinator Lomba Pencak Silat ) 
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III. LOMBA VOCAL SOLO 
A. Persyaratan Peserta Lomba Vocal Solo 

1. Peserta terdiri dari dua kategori, yaitu kategori putra dan 
kategori putri. 

2. Peserta mengenakan kostum yang dengan memperhatikan 
unsur kenyamanan, etika dan kesopanan. 

3. Peserta menyanyikan 1 lagu dari 5 pilihan yang sudah 
ditentukan oleh panitia. 

4. Peserta WAJIB menggunakan musik pengiring (minus one) 
sesuai lagu pilihan yang dapat diunduh dari laman 
www.smaisaka.sch.id 

5. Peserta yang tidak menggunakan musik pengiring (minus 
one) yang telah disediakan oleh panitia maka peserta akan 
didiskualifikasi. 

6. Peserta dapat menyanyikan lagu dengan nada dasar standar 
dan dapat dinaikkan atau diturunkan 1 (satu) nada. 

7. Perekaman penampilan vocal solo dari awal hingga akhir 
sepenuhnya dilakukan di rumah, sekolah,  atau tempat 
lainnya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. 
 

B. Ketentuan Lomba Vocal Solo 
1. Karya peserta adalah video hasil  penampilan vocal solo. 
2. Pengambilan gambar dilakukan dengan kamera statis yang 

memperlihatkan penyanyi secara menyeluruh atau medium 
close up. 

3. Rekaman video dari awal sampai akhir sepenuhnya 
dilakukan dengan sepengetahuan dan seizin orangtua / wali. 

4. Peserta diperkenankan menggunakan pelantang suara             
(microphone). 

5. Durasi video rekaman maksimal 5 menit, kelebihan durasi 
berakibat pada pengurangan nilai. 

6. Format file video minimal MP4 (kualitas HD dengan resolusi 
720P) dengan posisi perekaman video horizontal 
(landscape). 
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7. Hasil rekaman video tidak boleh direkayasa ulang / diedit         
(long take video). 

8. Hasil rekaman audio vocal tidak boleh direkayasa ulang 
melalui proses melodyne / autotune maupun proses editing 
vocal lainnya. 

9. Hasil rekaman audio visual harus terdengar dan terlihat 
jelas. 

10. Peserta lomba tidak boleh memperkenalkan diri secara lisan 
atau memberi pengantar / penutup sebelum atau sesudah 
bernyanyi. 

11. Peserta meng-upload video pada channel youtube pribadi 
atau sekolah dengan keterangan yang mencakup unsur 
berikut: bidang lomba, nama lengkap peserta dan nama 
sekolah ( contoh : Vocal Solo Putri_Anna Maria_SMPN 1 
Labuan Bajo ). 

 
C. Materi Lomba Vocal Solo 

1. Lagu Pilihan Vocal Solo Putra : 
a. Penantian Berharga - Rizky Febian 
b. Malaikat Juga Tahu - Glenn Fredly 
c. Terlalu Lama Sendiri - Kunto Aji 
d. Sang Pemimpi – GIGI 
e. Zona Nyaman - Fourtwnty   

2. Lagu Pilihan Vocal Solo Putri : 
a. Sebuah Rasa - Agnes Monica 
b. Mungkin hari ini, Esok atau nanti - Anneth Delliecia 
c. Moving On – Andien 
d. Mimpi – Anggun 
e. Kamu dan Kenangan - Maudy Ayunda 
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D. Penilaian 

NO JURI ASPEK YANG 
DINILAI URAIAN 

1. Juri 1 Materi Suara 

- Ketepatan nada dari awal hingga 
akhir. 

- Kualitas nada tinggi dan nada 
rendah. 

- Kualitas kejernihan suara / 
bersih. 

2. Juri 2 Tehnik 

- Penggunaan register vocal yang 
menyeluruh, pernapasan, 
artikulasi ( pengucapan ). 

- Irama yang dinyanyikan sesuai 
dengan aksen / tekanan lagu. 

- Memulai dan mengakhiri lagu. 

3. Juri 3 Penghayatan 
Penampilan 

- Ketepatan tempo. 

- Kesesuaian syair dengan 
dinamika. 

- Penjiwaan lagu. 

- Pemahaman isi lirik lagu. 

- Penguasaan panggung. 

- Kerapian. 

- Kewajaran. 

 
Contact Person : 
BAGUS PRIHANDOKO, S.Pd.  ( HP. 085 791 019 222 ) 
( Koordinator Lomba Vocal Solo ) 

  



 

 
 

 
 
 
 

 
 

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM “HASYIM ASY’ARI” 

SMAS ISLAM KEPANJEN 
KABUPATEN MALANG 
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