
28. CABANG HADRAH 

A. Waktu dan Tempat Perlombaan 

a. Waktu perlombaan pada tanggal 16 s.d 21 Juli 2019. 

b. Tempat perlombaan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ruang 

perlombaan akan diumumkan melalui website pionir.uin-malang.ac.id pada 

tanggal 8 Juli 2019. 

B. Peserta Perlombaan 

1. Peserta lomba adalah group putra/putri ataupun  kombinasi 

2. Jumlah peserta 7 - 10 orang. 

C. Peraturan Perlombaan 

1. Peserta menggunakan seragam bernuansa Islami. 

2. Peserta harus datang minimal 30 menit sebelum pelaksanaan. 

3. Masing-masing group membawakan satu lagu wajib dan satu lagu bebas 

yang bernuansa Islami. 

4. alat musik yang digunakan peserta berupa Rebana, caltik dan jidor. 

5. Durasi penampilan setiap group maksimal 11 menit yang terdiri dari 

persiapan (2 menit), pembawaan lagu (8 menit), dan turun panggung (1 

menit) dengan aba-aba: 

a. Lampu Kuning sebagai tanda persiapan; 

b. Lampu Hijau sebagai waktu tanda pembawaan lagu dimulai; 

c. Lampu Merah tanda waktu penampilan selesai; 

6. Waktu penghitungan penampilan (8 menit) dimulai dari salam pembuka 

dan diakhiri salam penutup. Tim yang  melewati batas waktu persiapan dan 

pembawaan lagu serta turun panggung (9 menit) akan mendapat pinalti 

berupa pengurangan 5 point dari nilai total setiap juri; 

7. Peserta yang dipanggil tiga kali tidak hadir, diberi kesempatan rolling pada 

urutan terakhir dengan konsekuensi pengurangan nilai sebesar 10 point 

dari nilai total. 

D. Unsur Penilaian Juara 

Penilaian terbagi menjadi 3 unsur : 

1. Vokal, terdiri dari power, pernafasan, nada dan lirik; 



2. Performance, terdiri dari adab, Ekspresi, dan formasi; 

3. Percussion, terdiri dari variasi aransemen (tingkat kesulitan), harmonisasi 

(Choir), dan tempo serta ketukan. 

E. Kejuaraan 

1. Juara lomba ditetapkan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1 sampai 6. 

2. Kejuaraan terdiri dari Juara 1, 2 dan 3, dan Juara harapan 1, 2, dan 3. 

3. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

F. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada 

waktu technical meeting pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 10.00 WIB s.d 12.00 

WIB. 

 


