27. CABANG POP SOLO ISLAMI
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. Kualifikasi Peserta Lomba
Peserta lomba adalah perseorangan putra atau putri.
C. Peraturan Perlombaan
a. Peserta harus mengirimkan nada dasar dan file MIDI lagu yang akan
dinyanyikan mulai tanggal 1 sampai 8 Juli 2019.
b. Apabila file MIDI dan nada dasar diserahkan kepada panitia pada hari
pelaksanaan lomba, maka panitia tetap menerimanya dengan konsekuensi
tidak bertanggung jawab apabila terjadi ketidaksesuaian antara nada
dasar dan file MIDI dengan alat yang disediakan panitia.
c. Bentuk penyajian adalah tunggal (solo)
d. Setiap peserta membawakan lagu yang telah dipersiapkan/ dilatih sesuai
dengan ketentuan lomba.
e. Pada babak penyisihan, peserta membawakan lagu wajib yang ditentukan
panitia.
f. Pada babak Final, peserta membawakan kembali lagu wajibnya ditambah
dengan lagu pilihan yang disediakan panitia.
D. Judul Lagu
a. Lagu Pilihan
1. “Pengakuan” (power metal)/Putra
2. “Padamu ku bersujud” (Afgan)/ Putra
3. “Hijrah Cinta” (Rossa) / putri
4. “Ibu” (New Sakha)/putri
b. Lagu Wajib
1. “Dealova” (Once)/putra
2. “Mikraj Cinta” (Siti Nurhaliza)/putri

E. Aspek Penilaian
a. Kualitas Vokal
- Volume/sonoritas suara
- Karakter suara
b. Teknik Vokal
- Pelafalan lirik (konsonan dan vowel)/artikulasi
- Pernafasan
- Ketepatan tempo
- Intonasi/pitch control
c. Interpretasi Lagu
- Penghayatan
- Musikalitas (Selaras dengan musik)
- Klimaks lagu
- Improvisasi
d. Performa
- Tertib
- Rapi/Sopan
- Stage action
F. Penentuan Finalis dan Kejuaraan
a. Juara lomba ditetapkan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1 sampai 6.
b. Kejuaraan terdiri dari Juara 1, 2 dan 3, dan Juara harapan 1, 2, dan 3.
c. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
G. 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.

