
32. CABANG CIPTA LAGU 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. Kategori Perlombaan 

 Peserta lomba adalah perseorangan putra atau putri. 

C. Peraturan Perlombaan 

a. Materi lagu bertemakan :  

1. Cinta kepada Allah; 

2. Cinta kepada Nabi; 

3. Perdamaian; 

4. Semangat beribadah; 

5. Nilai-nilai luhur keagamaan (kejujuran, kerendahan hati, 

kedisiplinan, keadilan, kesopanan, kesabaran, kerjasama, toleransi, 

kepedulian, tanggung jawab, percaya diri, integritas, kerja keras, 

kepemimpinan, dan ketangguhan) 

b. Lirik lagu atau syair tidak menyinggung SARA;  

c. Peserta hanya dapat mengirimkan 1 lagu;  

d. Lagu harus asli ciptaan sendiri dan belum pernah masuk sebagai 

juara (Surat Pernyataan);  

e. Hasil karya pemenang menjadi hak milik panitia.  

f. Peserta membuat surat pernyataan keaslian karya lagu bermaterai 

Rp. 6.000,-; (form dapat diunduh di laman www.pionir.uin-

malang.ac.id). 

g. Peserta mengirimkan scan surat pernyataan keaslian karya lagu 

melalui email ke pionir@uin-malang.ac.id. 

D. Sistem Perlombaan 

a. Lomba dilaksanakan dalam dua tahapan. . 

Tahap I  : Seleksi 10 karya terbaik  

1. Peserta mengirimkan rekaman lagu dalam bentuk ekstensi MP3 

dengan iringan instrument dan disertai dengan scan surat 
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pernyataan keaslian karya lagu melalui email pionir@uin-

malang.ac.id pada tanggal 10 sampai 15 Juni 2019. 

2. Rekaman lagu yang dikirim disertai dengan video lirik dalam 

bentuk ekstensi MP4; 

3. Peserta melengkapi dengan teks/syair lagu, dan menyertakan 

chord dasar serta notasi angka/balok lagu. 

4. Penilaian tahap I dilakukan pada tanggal 17 s.d 21 Juni 2019. 

5. Hasil seleksi tahap I akan diumumkan melalui laman resmi 

www.pionir.uin-malang.ac.id  pada tanggal 25 Juni 2019. 

Tahap II : Presentasi dan penampilan 10 karya terbaik 

1. 10 peserta dengan karya terbaik mempresentasikan dan 

menampilkan karyanya di hadapan dewan juri pada tanggal 16 s.d 

21 Juli 2019 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

2. Karya (lagu) dapat ditampilkan/dinyayikan oleh penciptanya 

sendiri atau orang lain; 

3. Peserta menyerahkan sinopsis/deskripsi lagu saat presentasi. 

E. Kriteria Penilaian 

a. Penilaian hasil karya cipta lagu islami meliputi unsur-unsur berikut :  

1. Harmonisasi (keseimbangan komponen)  

2. Aransemen (pola nada dan irama) 

3. Struktur lagu (verse, bridge, dan reff) 

4. Lirik (kebahasaan, pemilihan diksi, dan kesesuaian dengan tema) 

5. Vokal (harmonisasi vokal, power, dan penjiwaan) 

F. Kejuaraan 

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

pada masing-masing kategori. 

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. 
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SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini:  

Nama    : ……………………………………………………........... 

No. KTP   : ……………………………………………………........... 

Tempat, Tanggal Lahir : ……………………………………………………........... 

Asal Satuan Pendidikan : ……………………………………………………........... 

 

Menyatakan bahwa :  

1. Karya Cipta atas lagu yang berjudul “……………………….” Adalah benar 

ciptaan saya sendiri dan merupakan ciptaan pihak lain serta tidak 

bertentangan dengan Hak Cipta atas lagu pihak lain manapun.  

2. Karya cipta lagu di atas belum pernah menjadi juara dalam acara lomba 

cipta atau acara sejenis atau menjadi lagu resmi sebuah organisasi.  

3. Jika ternyata di kemudian hari Karya Cipta atas lagu tersebut terbukti 

bertentangan dengan Hak Cipta atas lagu pihak lain, maka saya 

bersedia untuk mempertanggungjawabkannya secara hukum.  

Demikian Surat Pernyataan Kepemilikan Hak Cipta atas lagu ini saya buat 

dengan sebenarnya untuk menghindari adanya klaim pihak lain terhadap 

Hak Cipta atas lagu tersebut serta untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya.  

 

……………, ……………….. 2018 

Yang membuat pernyataan, 

Materai 6.000,- 

 

(namalengkap) 

 


