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PENDAHULUAN 

Pesantren Modern Al Manar merupakan lembaga pendidikan dibawah yayasan Bungong 

Jeumpa yang memadukan antara kurikulum Dayah Tradisional, Gontor dan Kementrian Agama. 

Pesantren Modern ini didirikan oleh alm. H. Azhar Manyak pada tahun 2000, sebuah lembaga 

pendidikan Islam swasta dengan motto berdiri di atas dan untuk semua golongan, tidak berpihak pada 

golongan, aliran dan partai manapun. Pesantren Modern ini bertujuan memberikan kontribusi nyata 

dalam pembangunan sumber daya manusia dan menciptakan insan kamil yang memiliki kecerdasan 

intelektual dan spiritual demi pembangunan agama, bangsa dan negara. Pesantren Modern ini adalah 

lembaga pendidikan formal terpadu dimana santrinya bermukim di asrama. 

Pesantren Modern Al Manar memiliki sejumlah kegiatan dan agenda yang diadakan setiap 

tahunnya, diantaranya AL MANAR EXTALENT (Extracurricular and Talent Competition), 

kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas dan wawasan santri, mengajarkan santri 

bagaimana cara mengelola sebuah kegiatan yang bukan hanya mampu sebagai peserta, namun juga 

mampu sebagai penyelenggara, mendidik santri untuk mampu bekerja sama dengan tim dan siap 

dipimpin serta siap memimpin. Agenda ini diselenggarakan dengan mengundang segenap sekolah 

tingkat SD/MI sederajat yang berada di Banda Aceh dan Aceh Besar. 

Pada tahun 2019 Pesantren Modern Al Manar kembali menyelenggarakan AL MANAR 

EXTALENT ke III dengan mengusung tema LEGEND “Leading The Imagination With Ambition 

And Talent” (Memimpin Imajinasi dengan Tekat dan Bakat), dengan 9 cabang perlombaan antar 

SD/MI/TPQ/TPA/BIMBEL atau lembaga lainnya. Agenda ini diselenggarakan dengan tujuan untuk 

meningkatkan pendalaman ilmu agama, ilmu umum dan skill lainnya, serta untuk memperkenalkan 

kepada siswa/i tingkat SD/MI tentang dunia pesantren. Penyelenggaran AL MANAR EXTALENT 

III diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan siswa/i 

seluruh Indonesia secara umum dan Provinsi Aceh khususnya. 
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KETENTUAN UMUM 
 

1. Acara akan dilaksanakan tanggal 08 s/d 10 Oktober 2019 

2. Pendaftaran peserta dimulai pada tanggal 15 s/d 30 September 2019. 

3. Peserta merupakan siswa/i tingkat SD/MI se-derajat, dibuktikan dengan kartu pelajar atau 

surat keterangan siswa (diserahkan ketika pendaftaran) 

4. Peserta adalah siswa/i perwakilan dari SD/MI/TPQ/TPA/BIMBEL atau lembaga lainnya. 

5. Mengikuti TM (technical meeting) pada hari/tanggal: Selasa, 1 Oktober 2019 pukul 

14.30 Wib. s/d selesai. (dilaksanakan di satu tempat untuk seluruh cabang lomba kecuali 

cabang sepak bola) 

6. Mengisi formulir pendaftaran lomba. 

7. Membayar biaya pendaftaran. 

8. Peserta harus sudah berada di tempat penyelenggaraan selambatnya 30 menit sebelum 

acara dimulai dan melakukan registrasi ulang. 

9. Seluruh peserta/pendamping wajib memakai pakaian yang menutup aurat sesuai dengan 

ketentuan syari’at Islam. 

10. Seluruh peserta wajib mengikuti arahan panitia selama kegiatan berlangsung. 
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KETENTUAN PENDAFTARAN 

 

Pendaftaran akan dibuka pada tanggal 15 s/d 30 September 2019 pukul 08.00 s/d 18.00 WIB. 

Penggantian nama peserta yang telah terdaftar dapat dilakukan pada saat TM. 

Biaya pendaftaran lomba Al Manar EXTALENT III 2019 adalah sebagai berikut: 

1. Sepak Bola     : Rp. 200.000,-/tim 

2. Pidato Bahasa Indonesia  : Rp. 30.000,-/peserta 

3. Tahfizh 1 Juz    : Rp. 30.000,-/peserta 

4. Cerdas Cermat    : Rp. 100.000,-/tim 

5. Menggambar    : Rp. 30.000,-/peserta 

6. Berhitung Cepat   : Rp. 20.000,-/peserta 

7. Rangking 1    : Rp. 20.000,-/peserta 

8. Tilawatil Qur’an    : Rp. 30.000,-/peserta 

9. Nasyid     : Rp. 100.000,-/tim 

Setelah melunasi biaya pendaftaran dan mengembalikan formulir pendaftaran maka peserta telah 

resmi terdaftar sebagai peserta lomba yang dipilih.  

Note: 

1. Pendaftaran dilakukan secara langsung di Kampus PESANTREN MODERN AL MANAR 

(Jl.Blang Bintang Lama Gampong Lampermai, Cot Irie Kec. Krueng Barona Jaya Aceh 

Besar), Setiap hari pada pukul 08.00 s/d 18.00 WIB. 

2. Pendaftaran dapat juga melalui WhatsApp, formulir dapat didownload di 

www.almanar.ponpes.id  

3. Pembayaran dapat dilakukan pada saat TM. 

Contact Person 

➢ Ust. Safrijal Ahmad, SH : 0853 7238 6895 

➢ Usth. Nadhiratul Husna : 0823 6000 1438 

http://www.almanar.ponpes.id/
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KETENTUAN 

SEPAK BOLA 

AL MANAR EXTALENT III 
 

PERSYARATAN PESERTA 

1. Peserta merupakan siswa tingkat SD/MI se-derajat. 

2. Setiap sekolah boleh mengutus maksimal 2 tim. 

3. Setiap tim wajib mendaftarkan sebanyak 15 pemain dan pemain pengganti sebanyak 5 

orang di tambah 2 orang official. Daftar nama pemain dan pas foto 3x4 serta berkas-

berkas copy KK, rapor, KTS dan surat keterangan aktif sekolah. 

4. Tim juga wajib membawa berkas yang sama sebelum pertandingan dimulai dan 

menyerahkannya ke panitia. 

5. Mengisi formulir pendaftaran lomba. 

SISTEMATIKA LOMBA  

1. Peserta harus sudah berada di tempat penyelenggaraan selambatnya 30 menit sebelum 

acara dimulai dan melakukan registrasi ulang. 

2. Tim yang belum hadir dalam waktu 15 menit dari ketentuan waktu mulainya 

pertandingan, maka tim yang hadir tersebut dinyatakan WO. 

3. Setiap pemain diwajibkan berpakaian olahraga (kompak). 

4. Pemain atau official bertanggung jawab untuk mengetahui sendiri dimana harus 

bertanding, termasuk adanya perubahan jadwal dan sebagainya. 

5. Screening dilaksanakan 10 menit sebelum bertanding. 

6. Pemain tidak diperbolehkan terdaftar dalam 2 tim yang sama. 

7. Tim memainkan pemain yang tidak sah akan dikenakan sanksi digugurkan dalam 

turnamen ini. 

8. Apabila dua tim yang sedang bermain mempunyai warna kostum yang sama, maka tim 

yang disebut pertama dalam jadwal pertandingan mengganti kostum yang berbeda dari 

kostum lawan. 

9. Waktu pertandingan dengan ketentuan 2x20 menit dan waktu istirahat 10 menit. 

10. Tidak berlaku offside. 

11. Apabila terjadi pelanggaran akan diberikan kartu kuning dan kartu merah (kuning 

15.000) (merah 20.000). 

12. Aturan yang belum tertera dalam peraturan ini akan disesuaikan dengan peraturan 

PSSI. 

 

ATURAN TAMBAHAN 

Ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 
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KETENTUAN 

PIDATO BAHASA INDONESIA 

AL MANAR EXTALENT III 

PERSYARATAN PESERTA 

1. Peserta merupakan siswa/i tingkat SD/MI se-derajat, dibuktikan dengan kartu pelajar 

atau surat keterangan siswa (diserahkan ketika pendaftaran). 

2. Peserta adalah siswa/i perwakilan dari SD/MI/TPQ/TPA/BIMBEL atau lembaga 

lainnya. 

3. Peserta setiap lembaga max. 2 siswa/i. 

4. Mengikuti TM (technical meeting) di hari yang ditentukan. 

5. Mengisi formulir pendaftaran lomba. 

6. Jumlah peserta lomba max. 30 peserta 

PERSYARATAN PENAMPILAN 

1. Setiap peserta wajib berpenampilan rapi, sopan dan islami. 

2. Peserta  harus  sudah berada di tempat penyelenggaraan selambatnya 30 menit sebelum 

acara dimulai dan melakukan registrasi ulang. 

3. Peserta yang ketika giliran tampilnya tiba, tetapi belum hadir di tempat tanpa 

pemberitahuan, maka akan dikurangi poin dan tampil pada urutan terakhir. 

4. Setiap penampilan diberi waktu 5-10 menit 

5. Peserta wajib menyerahkan teks pidato sebelum penampilan. 

6. Peserta tidak dibenarkan memperkenalkan diri / menyebut asal sekolah 

7. Tanda mulai, persiapan berhenti, dan habisnya waktu diatur dengan isyarat lampu/ bel. 

➢ Lampu hijau sebagai tanda persiapan dan penyajian. 

➢ Lampu kuning sebagai tanda habisnya waktu minimal dan persiapan habisnya waktu. 

➢ Lampu merah sebagai tanda waktu habis. 

SISTEMATIKA LOMBA 

1. Perlombaan berlangsung satu putaran, tanpa babak penyisihan. 

2. Peserta dipanggil sesuai nomor undian yang diambil saat TM (Technical Meeting) 

3. Tema pidato: Bebas 

KRITERIA PENILAIAN : 

1. Penampilan: (nilai min. 10 max. 30). 

➢ Sikap, penguasaan media, pakaian dan waktu yang digunakan 

2. Gaya/Mimik: (nilai min. 10 max. 30). 

➢ Tempo pidato, irama pidato, warna suara, gaya yang memukau publik. 

3. Isi dan Bobot Pidato: (nilai min. 10 max. 40). 

➢ Bahasa, kedalaman isi  (bobot ilmiah), penggunaan ayat/hadist dan pribahasa 

serta uraian sesuai judul 

ATURAN TAMBAHAN 

Ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.  
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KETENTUAN 

TAHFIZH 1 JUZ 

AL MANAR EXTALENT III 

 

PERSYARATAN PESERTA 

1. Peserta merupakan siswa/i tingkat SD/MI se-derajat, dibuktikan dengan kartu pelajar 

atau surat keterangan siswa (diserahkan ketika pendaftaran). 

2. Peserta adalah siswa/i perwakilan dari SD/MI/TPQ/TPA/BIMBEL atau lembaga 

lainnya.  

3. Peserta setiap lembaga max. 3 siswa/i.  

4. Mengikuti TM (technical meeting) di hari yang ditentukan. 

5. Mengisi formulir pendaftaran lomba. 

6. Jumlah peserta lomba max. 40 peserta 

PERSYARATAN PENAMPILAN 

1. Setiap peserta wajib berpenampilan rapi, sopan dan islami. 

2. Peserta sudah berada di tempat penyelenggaraan selambatnya 30 menit sebelum acara 

dimulai dan melakukan registrasi ulang. 

3. Peserta yang ketika giliran tampilnya tiba, tetapi belum hadir di tempat tanpa 

pemberitahuan kepada panitia, maka akan dikurangi poin dan tampil pada urutan 

terakhir. 

SISTEMATIKA LOMBA 

1. Perlobaan berlangsung satu putaran, tanpa babak penyisihan. 

2. Peserta dipanggil sesuai nomor undian yang diambil saat TM. 

3. Materi hafalan juz 1. 

4. Lama penampilan, menjawab 3 (tiga) pertanyaan dengan setiap jawaban antara 3-5 

baris. 

5. Jika terdapat kesalahan akan ditegur dengan bel dan bimbingan. 

6. Penentuan/pengambilan soal ketika peserta akan naik mimbar. 

KRITERIA PENILAIAN : 

1. Bidang Tahfizh/hafalan (nilai min. 10 max. 35). 

2. Bidang Tajwid (nilai min. 10 max.25 ). 

3. Bidang Fashahah (nilai min. 10 max. 25). 

4. Irama (nilai min. 5 max. 15). 

ATURAN TAMBAHAN 

Ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 
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KETENTUAN 

CERDAS CERMAT 

AL MANAR EXTALENT III 
 

PERSYARATAN PESERTA 

1. Peserta merupakan siswa tingkat SD/MI se-derajat, dibuktikan dengan kartu pelajar atau 

surat keterangan siswa (diserahkan saat pendaftaran). 

2. Peserta adalah siswa/i perwakilan dari SD/MI/TPQ/TPA/BIMBEL atau lembaga lainnya.

  

3. Peserta setiap lembaga max. 2 tim siswa/i.  

4. Mengikuti TM (technical meeting) di hari yang ditentukan. 

5. Mengisi formulir pendaftaran lomba. 

6. Jumlah peserta lomba max. 36 tim. 

PERSYARATAN LOMBA 

1. Setiap peserta wajib berpenampilan, sopan dan islami. 

2. Peserta sudah berada di tempat penyelenggaraan selambatnya 30 menit sebelum acara 

dimulai dan melakukan registrasi ulang. 

3. Peserta yang ketika giliran tampilannya tiba, tetap belum hadir di tempat tanpa 

pemberitahuan kepada panitia maka dianggap gugur. 

SISTEMATIKA LOMBA 

1. Peserta dipanggil sesuai nomor undian yang diambil saat TM. 

2. Pemenang adalah regu atau tim yang mendapat nilai tertinggi. 

3. Tim yang mencapai nilai runner up tertinggi pada babak Penyisihan akan masuk ke 

Semi Final. 

4. Tim yang mencapai nilai runner up tertinggi pada babak Semi Final akan masuk ke 

Final. 

A. Babak Pemerataan 

1. Setiap tim terdiri dari 3 orang peserta dan memiliki 1 orang juru bicara, hanya juru 

bicara yang diperkenankan menjawab pertanyaan yang diajukan. Jika dijawab oleh 

selain juru bicara maka jawaban tidak sah. 

2. Setiap tim / regu akan diberikan 10 soal. Waktu untuk menjawab soal tersebut 

adalah 30 detik, kecuali Matematika diberikan waktu 60 detik. Untuk soal lontaran 

diberikan waktu 10 detik. 

3. Bagi regu yang menjawab dengan benar akan mendapat nilai 100 jika salah tidak 

dikurangi nilai dan soal akan dilontarkan ke grup sebelahnya, apabila jawaban 

benar akan ditambah 50 dan jika salah tidak dikurangi nilai dan TIDAK akan 

dilontarkan lagi ke grup sebelahnya. 

4. Grup yang menjawab soal dengan benar namun kurang tepat atau kurang sempurna 

maka tetap akan mendapatkan nilai sesuai dengan kebijakan dewan juri dan soal 

tersebut tidak akan dilontarkan lagi, 

5. Peserta hanya boleh menjawab pertanyaan setelah juri selesai membacakan 

pertanyaan. 
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6. Jika peserta menjawab pertanyaan saat juri belum selesai membacakan soal dan 

ternyata jawabannya salah, maka tidak dikurangi nilai dan soal tersebut dijawab 

oleh regu berikutnya setelah dipersilakan oleh dewan Juri. 

7. Peserta yang kedapatan curang dan atau menerima jawaban dari penonton dan atau 

dari pihak manapun akan dikurangi nilai 100 setiap kali kecurangan dilakukan. 

B. Babak Rebutan 

1. Pada   Babak Rebutan akan diberikan 10 soal. Setiap anggota regu berhak 

menjawab dengan memencet bel. 

2. Jika jawaban benar maka ditambah nilai 100, jika salah dikurangi nilai 100. 

3. Waktu untuk menjawab soal rebutan tersebut adalah 30 detik. 

4. Jika peserta menjawab pertanyaan saat juri belum selesai membacakan soal, dan 

ternyata jawabannya salah, maka nilai dikurangi 100. 

5. Regu dengan nilai tertinggi akan masuk kebabak final / akan menjadi juara. 

6. Grup yang menjawab soal dengan benar namun kurang tepat atau kurang sempurna 

maka jawaban  dianggap salah dan dikurangi nilai 100  

7. Bagi regu yang memiliki nilai sama maka akan diberi 3 soal rebutan tambahan. 

Pemenang adalah regu yang mendapat nilai paling tinggi dari soal tambahan. 

MEKANISME LOMBA 

1. Seluruh peserta telah memasuki ruangan dan telah duduk pada tempat yang sudah 

ditentukan 10 menit sebelum acara dimulai. 

2. Setelah seluruh regu dalam keadaan siap, acara langsung dimulai. 

3. Regu memilih soal pemerataan di hadapan dewan juri. 

MATERI SOAL 

1. Soal Pemerataan adalah soal yang diberikan kepada setiap regu dengan standar materi 

sama. Jumlah soal pemerataan berjumlah 10 butir, berbentuk essay. 

2. Soal memuat materi Agama Islam, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan Umum 

(IPS/PKN). 

ATURAN TAMBAHAN 

Ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 
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KETENTUAN 

MENGGAMBAR 
AL MANAR EXTALENT III 

 
PERSYARATAN PESERTA 

1. Peserta merupakan siswa tingkat SD/MI se-derajat, dibuktikan dengan kartu pelajar atau 

surat keterangan siswa (dibawa saat TM). 

2. Peserta adalah siswa perwakilan dari SD/MI/TPQ/TPA/BIMBEL atau lembaga lainnya. 

3. Peserta setiap lembaga max. 3 peserta. 

4. Mengikuti TM (technical meeting) di hari yang ditentukan. 

5. Mengisi formulir pendaftaran lomba. 

SISTEMATIKA LOMBA 

1. Peserta sudah berada di tempat penyelenggaraan selambatnya 30 menit sebelum acara 

dimulai dan melakukan registrasi ulang. 

2. Membawa perlengkapan sendiri kecuali kertas (disediakan panitia). 

3. Waktu perlombaan selama 3 jam 30 menit. 

4. Ukuran gambar A3 ( kertas gambar disediakan panitia). 

5. Media crayon dan pensil warna (disediakan oleh peserta). 

6. Peserta tidak boleh meninggalkan tempat lomba saat perlombaan berlangsung 

(kecuali ke toilet). 

7.  Peserta tidak diperbolehkan dibantu orang lain 

saat  pelaksanaan  lomba  berlangsung. 

8. Tema bebas.  

9.  Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. 

KRITERIA PENILAIAN : 

1. Kreatifitas 

2. Keindahan 

3. Kerapian 

ATURAN TAMBAHAN 

Ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 
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KETENTUAN 

BERHITUNG CEPAT 
AL MANAR EXTALENT III 

 

PERSYARATAN PESERTA 

1. Peserta merupakan siswa/i kelas 5 atau 6 tingkat SD/MI se-derajat, dibuktikan dengan 

kartu pelajar atau surat keterangan siswa (diserahkan ketika pendaftaran). 

2. Peserta adalah siswa/i perwakilan dari SD/MI/TPQ/TPA/BIMBEL atau lembaga 

lainnya. 

3. Jumlah peserta dari setiap lembaga tidak dibatasi. 

4. Mengikuti TM (technical meeting) di hari yang ditentukan. 

5. Mengisi formulir pendaftaran lomba. 

PERSYARATAN PENAMPILAN 

1. Setiap peserta wajib berpenampilan rapi, sopan dan islami. 

2. Peserta sudah berada di tempat penyelenggaraan selambatnya 30 menit sebelum acara 

dimulai dan melakukan registrasi ulang. 

SISTEMATIKA LOMBA 

1. Durasi perlombaan selama 5 menit. 

2. Jumlah soal sebanyak 16 butir. 

3. Bentuk soal: perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan akar 2. 

4. Perlombaan terdiri dari 3 babak (penyisihan, semifinal dan final) 

5. Peserta cukup membawa pulpen saja. 

ATURAN TAMBAHAN 

Ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 
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KETENTUAN 

RANGKING 1 

AL MANAR EXTALENT III 

 

PERSYARATAN PESERTA 

1. Peserta merupakan siswa/i tingkat SD/MI se-derajat, dibuktikan dengan kartu pelajar 

atau surat keterangan siswa (diserahkan ketika pendaftaran). 

2. Peserta adalah siswa/i perwakilan dari SD/MI/TPQ/TPA/BIMBEL atau lembaga lainnya. 

3. Peserta setiap sekolah max. 5 siswa/i. 

4. Mengikuti TM (technical meeting) di hari yang ditentukan. 

5. Mengisi formulir pendaftaran lomba. 

SISTEMATIKA LOMBA 

1. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum acara dimulai. 

2. Peserta diharuskan menjawab setiap pertanyaan yang diberikan panitia tanpa mencontek 

dari jawaban orang lain. 

3. Pelanggaran pada aturan nomor 2 akan dianggap gugur atau didiskualifikasi. 

4. Perlombaan rangking 1 ini ada 3 sesi dengan 3 bentuk soal: 

➢ Sesi 1 : Tanya Jawab 

➢ Sesi 2 : Pertanyaan Benar Salah 

➢ Sesi 3 : Pertanyaan Essay 

ATURAN TAMBAHAN 

Ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 
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KETENTUAN 

TILAWATIL QUR’AN 

AL MANAR EXTALENT III 

 

PERSYARATAN PESERTA 

 

1. Peserta merupakan siswa/i tingkat SD/MI se-derajat, dibuktikan dengan kartu pelajar 

atau surat keterangan siswa (diserahkan ketika pendaftaran). 

2. Peserta adalah siswa/i perwakilan dari SD/MI/TPQ/TPA/BIMBEL atau lembaga 

lainnya.  

3. Peserta setiap lembaga max. 2 siswa/i.  

4. Mengikuti TM (technical meeting) di hari yang ditentukan. 

5. Mengisi formulir pendaftaran lomba. 

6. Jumlah peserta lomba max. 30 peserta 

SISTEMATIKA LOMBA 

1. Perlombaan berlangsung satu putaran, tanpa babak penyisihan. 

2. Peserta dipanggil sesuai nomor undian yang diambil saat TM. 

3. Maqra’ tilawah ditentukan sendiri oleh peserta 

4. Durasi penampilan 5-10 menit. 

5. Maqra’ diserahkan saat technical meeting. 

6. Tanda mulai, persiapan berhenti, dan habisnya waktu diatur oleh dewan hakim dengan 

syarat lampu / bel : 

 a) Pertama (lampu hijau) tanda mulai, 

 b) Kedua (lampu kuning) tanda persiapan untuk berhenti, 

 c) Ketiga (lampu merah) tanda berhenti (waktu habis). 

KRITERIA PENILAIAN 

1. Tajwid.  

2.  Fashahah  

3. Lagu dan suara  

 

ATURAN TAMBAHAN 

Ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 
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PERSYARATAN PESERTA 

1. Peserta merupakan siswa/i tingkat SD/MI se-derajat, dibuktikan dengan kartu pelajar 

atau surat keterangan siswa (diserahkan ketika pendaftaran). 

2. Peserta adalah siswa/i perwakilan dari SD/MI/TPQ/TPA/BIMBEL atau lembaga 

lainnya. 

3. Peserta terdiri dari 5 orang dalam satu tim (Peserta tidak diperkenankan bercampur 

antara laki-laki dan perempuan dalam satu tim) 

4. Peserta setiap lembaga max. 2 tim 

5. Mengikuti TM (technical meeting) di hari yang ditentukan. 

6. Mengisi formulir pendaftaran lomba. 

7. Jumlah peserta lomba max. 30 tim 

SISTEMATIKA LOMBA 

1. Masing-masing peserta menyiapkan 2 buah lagu yang terdiri dari 1 lagu wajib pilihan 

panitia dan 1 lagu bebas pilihan peserta. 

➢ Lagu Wajib. 

a. Ya Rabbi bil Mustafa by Hadad Alwi (Tanpa Rap) 

b. Demi Masa by Raihan 

c. Senyuman by Raihan 

d. Insya Allah by Maher Zain feat Fadly  (Bahasa Indonesia) 

e. Ibu by Rafly Kande 

f. Peristiwa subuh by Raihan 

2. Waktu untuk setiap tim tampil maksimal 10 menit. 

3. Peralatan musik tidak disediakan oleh panitia. 

4. Tidak diperkenankan menggunakan set drum. 

5. Peserta diharapkan agar dapat mengkonfirmasi alat musik yang akan digunakan atau 

menyerahkan musik format karoke kepada panitia saat TM. 

6. Jika menggukan alat musik langsung, maka semua persiapan alat-alat musik tersebut 

dilakukan oleh peserta atau pendamping dengan durasi 5 menit sebelum penampilan. 

7. Jenis musik bebas baik menggunakan gitar, perkusi, keyboard, minus one (tanpa 

backing) atau acapella. 

8. Ketentuan berbusana menggunakan kreatifitas masing-masing. 

9. Peserta berpakaian menutup aurat, sopan, dan rapi sesuai dengan syariat. 

10. Tidak diperbolehkan melihat teks. 

KRITERIA PENILAIAN 

1. Vokal (40 %) meliputi: aransemen vokal, intonasi, harmonisasi, pernapasan, dll 

2. Musik (30%) meliputi: aransemen musik, tempo, intonasi, harmonisasi, dll 

3. Performance (20%) meliputi: kostum, koreografi, ekspresi, dll 

4. Improvisasi (10%) meliputi: improvisasi, vokal & musik. 

ATURAN TAMBAHAN 

Ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 


