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PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS
FESTIVAL AL-BANJARI TINGKAT UMUM
SE-JAWA TIMUR
DALAM RANGKA DIES NATALIES I
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH
2018
A. Ketentuan umum
1. Fesival ini adalah festival al-banjari tingkat umum se-jawa timur
2. Julah personil dalam satu grup maksimal 10
3. Durasi penampilan maksimal 10 menit
4. Setiap grup wajib menampilkan 1 jingle (dengan kalimat “IAI TABAH Berlian
Cemerlang, Unggul Religius Berdaya Saing”)
5. Membawakan lagu bebas berbahasa arab
6. Pada setiap lagu harus diiringi irama dasar banjara kecuali jingle
7. Membawa alat sendiri
8. Festival al-banjari dilaksanakan pada hari Ahad, 11 Maret 2018 mulai pukul 09-00
s/d selesai di halaman kampus IAI TABAH Lamongan
9. Juara ditentukan berdasarkan hasil keputusan penilaan dewan juri dengan mengambil
7 peserta Terbaik
10. Keputusan dewan juri tidak bisa diganggu gugat
B. Pendaftaran Peserta
1. Peserta adalah grup yang mendaftarkan diri sesuai dengan ketentuan
2. Pendaftaran dibuka mulai 10 Februari s/d 07 maret 2018 biaya pembayaran sebesar
Rp. 100.000
3. Konfirmasi pendaftaran paling lambat tanggal 07 Maret 2018
4. Setiap grup yang terdaftar harus ada wakil yang hadir pada saat waktu Technical
Meeting apabila tidak menghadiri maka konsekuensi ditanggung peserta
5. Kuota peserta maksimal 50 group
6. Pendaftaran dilakukan secara Online dengan mengisi formulir pendaftaran di
http://iai-tabah.ac.id/?page_id=537
Alur pendaftaran online sebagai berikut:
a) Mengisi formulir online
b) Mendapatkan kiriman Berkas Persyaratan dari panitia ke e-mail yang
didaftarkan
c) Mengunduh (download) file dalam e-mail, dan mencetaknya
d) Men-transfer biaya pendaftaran dan melengkapi persyaratan
e) Menyetorkan semua persyaratan saat Technical Meeting
Atau pendaftaran secara Offline
Langsung datang ke Sekretariat Dies Natalies, Gedung Lt. 1 IAI Tarbiyatut
Tholabah (Jalan Raya Deandels No. 1 Kranji Paciran Lamongan)
Hubungi AZIZ 081555409707

Juknis Festifal al-Banjari

IAI TABAH 2018

-2

C. Tata Tertib Festival Al Banjari
1. Peserta harus melengkapi atau melunasi administrasi pada tanggal 07 Maret 2018
2. Dihimbau agar tidak latihan ketika festival berlangsung di lokasi fesitival al banjari
3. Peserta tampil sesuai dengan nomor urut yang diambil ketika waktu Technical
Meeting
4. Apabila peserta dalam satu grup lebih dari 10 personil maka akan ada pengurangan
nilai 10
5. Apabila penampilan melebihi durasi maka akan dikurangi 5 poin
6. Peserta menyetorkan teks lagu sebelum tampil
7. Peserta wajib membawakan 1 jingle (dengan kalimat “IAITABAH berlian cemerlang
unggul religious berdaya saing”) serta lagu berbahasa arab
8. Pada setiap lagu harus diiringi irama dasar banjari kecuali jingle
9. Peserta yang dipanggil 3 kali jika masih belum hadir maka akan dirolling menjadi
nomor urut terakhir dengan konsekuensi pengurangan nilai 5 poin
10. Pembagian shift
Shift 1 ( pukul 09-00 s/d 17.00 peserta nomor 1-25
Shift 2 (pukul 19-00 s/d selesai peserta 26-50
11. Peserta wajib mengenakan ID card yang telah diberikan oleh panitia pada saat tampil
12. Durasi penampilam max 10 menit
13. Ketentuan isyarat lampu
a. Lampu kuning pertama : sebagai tanda persiapan
b. Lampu hijau
: sebagai tanda mulai
c. Lampu kuning kedua : sebagai tanda waktu kurang dari 2 menit
d. Lampu merah
: sebagai tanda waktu sudah habis
14. Kriterira penilaian festival al banjari
a. Vokal (40 poin)
1) Suara
a). Keutuhan dan power suara
b). Kejernihan dan kehalusan suara
c). Variasi suara
d). Kesesuaian vokal dan backing
2) Lagu (30)
a). Peralihan lagu
b). Keutuhan & tempo lagu
c). Keindahan lagu
d). kreativitas
b. Musik Banjari (30 poin)
1) Irama dasar banjara
a). Power pukulan
b). Akurasi pukulan
c). Tempo
d). dinamika
2) Variasi banjari
3) Harmonisasi
c. Adab dab Syair
1) Muruah
a). Kalimat
b). Huruf
c). harakat
2) Kesiapan peserta dan performance
3) Ekspresi dan penghayatan
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d. Nilai Jingle (100)
1) Kreativitas
2) Syair
3) Music dan lagu
15. Apabila ada akumulasi nilai yang sama, maka akan di prioritaskan nilai vocal
16. Kejuaraan ditentukan berdasarkan dewan juri denganmengambil 6 peserta terbai dan
1 jingle terbaik
17. Keputusan dewan juri tidak bisa diganggu gugat
18. Juara Lomba
a. Juara I
: Trophy, sertifikat dan uang pembinaan
b. Juara II
: Trophy, sertifikat dan uang pembinaan
c. Juara III
: Trophy, sertifikat dan uang pembinaan
d. Harapan I
: Trophy, sertifikat dan uang pembinaan
e. Harapan II
: Trophy, sertifikat dan uang pembinaan
f. Harapan III : Trophy, sertifikat dan uang pembinaan
g. Jingle terbaik : Trophy dan Sertifikat

