
UNTUK 

 
I.    KETENTUAN PESERTA DAN PERSYARATAN

1. Pendaftar berdomisili di wilayah Jabodetabek
2. Peserta memiliki jenjang pendidikan SMA/MI/Sederajat, dibuktikan dengan Kartu Pelajar
3. Batas usia maksimal peserta 2
4. Setiap tim terdiri dari laki
5. Pendaftaran bisa dilakukan via online ke 

a. Formulir pendaftaran.
b. Fotocopy Kartu Identitas Siswa

6. Peserta lomba nasyid belum pernah memenangkan festival skala besar dan belum pernah 
meluncurkan album. 

7. Setiap tim nasyid diperkenankan membawakan 
nasyid bebas dengan ketentuan seb

a. Pilihan nasyid wajib :

 Rumus Canggih 

 Zuhud III – Suara Persaudaraan

 Kembali – Izzatul Islam

 Arti Cinta – Snada

 Meander – Gradasi

 Maher Zein –
8. Format nasyid adalah acapella
9. Jika diperlukan, alat musik perkusi 
10. Panitia tidak menyediakan alat
11. Panitia tidak menyediakan akomodasi dan transportasi untuk  peserta

 

II.    WAKTU PENDAFTARAN 

1. Peserta tidak dipungut biaya apapun untuk mengikuti lomba
2. Periode pendaftaran adalah 

syauqie@xl.co.id pada tanggal di atas.
 

 

TATA CARA DAN PERATURAN 
LOMBA NASYID MTXL 

UNTUK SMA/MI/SEDERAJAT SEJABODETABEK

KETENTUAN PESERTA DAN PERSYARATAN 

sili di wilayah Jabodetabek 
Peserta memiliki jenjang pendidikan SMA/MI/Sederajat, dibuktikan dengan Kartu Pelajar
Batas usia maksimal peserta 20 tahun. 
Setiap tim terdiri dari laki-laki seluruhnya. 
Pendaftaran bisa dilakukan via online ke syauqie@xl.co.id dengan melampirkan

Formulir pendaftaran. 
Fotocopy Kartu Identitas Siswa – cukup perwakilan 1 orang 

Peserta lomba nasyid belum pernah memenangkan festival skala besar dan belum pernah 

Setiap tim nasyid diperkenankan membawakan maks 3 buah nasyid, 1 nasyid pilihan wajib dan 2 
nasyid bebas dengan ketentuan sebagai berikut : 

Pilihan nasyid wajib : 

Rumus Canggih – Justice Voice 

Suara Persaudaraan 

Izzatul Islam 

Snada 

Gradasi 

– Insya Allah 
adalah acapella 

lat musik perkusi diizinkan 
Panitia tidak menyediakan alat-alat musik apapun 
Panitia tidak menyediakan akomodasi dan transportasi untuk  peserta 

Peserta tidak dipungut biaya apapun untuk mengikuti lomba 
Periode pendaftaran adalah 1-25 Juli 2011 pukul 17.00. Formulir pendaftaran dikirimkan ke 

pada tanggal di atas. 

SEDERAJAT SEJABODETABEK 

Peserta memiliki jenjang pendidikan SMA/MI/Sederajat, dibuktikan dengan Kartu Pelajar 

dengan melampirkan 

Peserta lomba nasyid belum pernah memenangkan festival skala besar dan belum pernah 

, 1 nasyid pilihan wajib dan 2 

. Formulir pendaftaran dikirimkan ke 



III.    PELAKSANAAN PERLOMBAAN 

Perlombaan akan dilaksanakan pada : 

Hari, tanggal :  Kamis, 28 Juli 2011 
Waktu         :  10.00 – selesai 
Tempat         :  Area Parkir grhaXL 
     Jln. Lingkar Mega Kuningan, Jakarta 
 
 

IV.    TATA TERTIB 
 

1.  Setiap peserta diperbolehkan membawa supporter maks 10 orang 
2. Setiap peserta, pengamat dan supporter diharuskan mengenakan seragam sekolahnya masing-masing, 

putri memakai jilbab dan seragam yang menutup aurat dan putra memakai celana panjang. 
3. Setiap peserta diharuskan hadir di tempat kegiatan selambat-lambatnya 10 menit sebelum 

perlombaan berlangsung. 
4.  Sebelum perlombaan dimulai, setiap peserta diwajibkan untuk melaksaanakan daftar ulang terlebih 

dahulu untuk mengambil nomor urut. Pemanggilan akan berdasarkan nomor urut daftar ulang. 
5. Peserta, pengamat, dan supporter wajib menjaga kebersihan dan ketertiban area grhaXL. 
6. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib perlombaan, akan ditentukan pada acara pertemuan 

teknis sesuai dengan kebutuhan. 
7. Peserta akan dipanggil berdasarkan nomor urut yang didapatkan saat daftar ulang. 
8. Peserta yang dipanggil 3x berturut-turut tidak merespon, akan dianggap gugur. 

 
 
V.    SISTEM PERLOMBAAN 
 

1. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dan mengirimkan ke syauqie@xl.co.id pada periode 
pendaftaran di atas. 

2. Peserta adalah sebuah tim nasyid yang anggotanya terdiri dari minimal 4 orang, maksimal 8 orang. 
3. Peserta diperkenankan membwakan 3 buah nasyid, 1 nasyid wajib dan 2 nasyid bebas. 
4. Durasi waktu penampilan peserta maksimal 12 menit. 
5. Panitia tidak menyediakan alat musik apapun. 
6. Panitia tidak menyediakan akomodasi dan transportasi bagi peserta 
7. Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 
 
VI.    KETENTUAN PENILAIAN 
 

1. Kualitas Vokal 
2. Aransemen Musik 
3. Kerapihan 
4. Kekompakan 
5. Adab Islami 
6. Ketepatan Waktu 
7. Penguasaan Panggung (Interaksi dengan audience, dsb) 

 
 
 
 



VII.    HADIAH DAN PEMENANG 
 

1. Pemenang diambil dari 3 tim peraih jumlah nilai tertinggi. 
2. Hadiah lomba nasyid ini berupa uang tunai dan piagam penghargaan 

a. Juara 1 : Rp 2.000.000 
b. Juara 2 : Rp 1.500.000 
c. Juara 3 : Rp 1.000.000 

 
 
 
VIII.    TEKNIS DAFTAR ULANG 
 

1. Daftar dilakukan pada hari H di grhaXL, Jl. Lingkar Mega Kuningan 
2. Daftar ulang dilakukan oleh peserta dengan membawa formulir pendaftaran (sama dengan yang 

dikirim via email) 
3. Peserta mendapatkan nomor urut peserta dan tanda peserta pada saat daftar ulang. Nomor urut akan 

ditentukan berdasarkan waktu pendaftaran. 
4. Peserta diwajibkan mengikuti upacara pembukaan, upacara penutupan dan acara pembagian hadiah. 
5. Pendaftaran ulang akan ditutup 5 menit menjelang acara dimulai. 

 
 

VIII.    DEWAN JURI 
 
Dewan juri terdiri dari 2 orang personil tim nasyid terkemuka dan 1 orang dari internal XL. 


