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DALAM RANGKA HARI ANAK DAN HUT RI 2020

JUTA RUPIAH





20 Juli : Penutupan pendaftaran

23-31 Juli : Pengiriman hasil video ke email majalah CIA

3 Agustus : Pengumuman 10 terbaik dan upload youtube 

    untuk mencari juara favorit via like.

4 - 14 Agustus : Pengiriman video babak final (dari 10 terbaik)

14 Agustus : Penutupan like Youtube (22.00 WIB)

17 Agustus : Pengumuman 1, 2, 3 (juri) dan favorit

JADWAL

SYARAT DAN KETENTUAN

TEKNIS PELAKSANAAN

1. Peserta adalah siswa SD dari seluruh Indonesia.

2. Satu tim terdiri dari 15 siswa (paling banyak) dari satu sekolah termasuk dirigen 

(bila memakai dirigen). Komposisi campur (laki-laki dan perempuan).

3. Satu sekolah boleh mengirimkan lebih dari 1 tim.

4. Saat bernyanyi, peserta wajib mengenakan seragam sekolah.

5. Lagu yang dinyanyikan ada 2, yakni lagu wajib: Hari Merdeka dan lagu pilihan: 

lagu daerah (bebas). Sekolah bisa mencari sendiri partitur lagu wajib dan lagu 

daerah.

6. Partitur lagu daerah yang dinyanyikan wajib dikirim kepada panitia agar 

memudahkan para juri untuk menilainya (dikirimkan dengan videonya).

7. Lagu wajib dan lagu daerah pilihan saat babak penyisihan sama dengan 

lagu yang dinyanyikan saat babak final.

8. Video lagu untuk babak penyisihan berdurasi maksimal 4 menit setiap lagu 

terhitung dengan editannya (seperti opening perkenalan atau ending). 

9. Peserta hanya boleh menyanyikan 1 suara yang sesuai dengan not asli. 

10. Tidak diperbolehkan memakai alat musik pengiring. Kecuali saat 

mengambil nada pertama oleh dirigen saat babak final.

11. 10 tim dengan nilai tertinggi berhak masuk babak final.

12. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.

13. Video dikirim ke email : majalahcia@gmail.com

dengan subjek: LOMBA_PADUANSUARA_(namakelompok)

1. Lomba dilakukan dalam 2 (dua) babak, yakni Babak Penyisihan dan Babak Final

2. Babak Penyisihan:

 - Peserta wajib mengirimkan video paduan suara yang telah direkam. Video 

 rekaman ini, bisa dilakukan secara zoom atau bersama-sama dengan tetap

 mengutamakan protokol kesehatan.



 - Syarat babak penyisihan sesuai dengan di atas.

 - Dewan juri hanya menilai video yang dikirim ke panitia sesuai jadual.

 - Tim yang lolos masuk babak final berjumlah 10 tim.

 - Tim yang akan masuk final akan diumukan oleh panitia via medsos.

 - Pengumuman 10 finalis via Instagram @majalahcia 

 - Video kesepuluh finalis akan ditayangkan di Youtube oleh panitia 

   untuk  menentukan juara favorit.

3. Babak Final:

 - 10 finalis yang terpilih mengirimkan lagu baru yaitu:

 RAYUAN PULAU KELAPA

 - Anggota tim babak penyisihan dan babak final harus tetap anggota 

 yang sama.

 - Persyaratan lain di babak final sama dengan persyaratan dan 

 ketentuan umum di atas.

4. Kriteria Penilaian Lomba Paduan Suara:

 1. Suara. 

  Hal yang perlu diperhatikan dan menjadi poin penilaian dari suara 

  adalah intonasi dan artikulasi

 2. Teknik. 

  Poin penilaian dari teknik ini adalah pengkalimat (phrasing), 

  harmonis, dan kekompakan

 3. Kesesuaian dengan partitur. 

  Terutama terkait dengan ketelitian notasi dan pembawaan lagu

 4. Penampilan artistik. 

  Hal yang perlu diperhatikan dan menjadi penilaian adalah wajar  

  dan rapih.


