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PERATuran  umum 

1 Peserta merupakan siswa aktif dari SMA/MA/SMK/sederajat se-Jawa Timur  

2 Peserta adalah team/grup beranggotakan 4-7 orang (boleh terdiri dari laki-laki dan 
perempuan, atau campuran) 

3 Peserta mengenakan pakaian muslim bebas sesuai kreatifitas masing-masing tim. 
Pakaian sopan, tidak ketat, dan tidak menerawang 

5 Peserta wajib mengenakan PIN atau nomor urut sesuai dengan pengambilan nomor undi 
yang telah disiapkan oleh panitia 

4 Seluruh tim diwajibkan untuk registrasi ulang 15 menit sebelum pembukaan ISAC 13 

6 Apabila ada personil tim yang tidak sesuai dengan data panitia tanpa ada konfirmasi, 
maka personil tersebut tidak diperbolehkan ikut tampil. 



Peraturan  Umum 

8 DILARANG merusak sistem dan fasilitas ISAC 13** 

9 DILARANG berbicara kotor atau menyinggung SARA* 

10 DILARANG mengganggu tim lain yang sedang tampil* 

11 Pemenang ditentukan berdasarkan hasil penilaian dewan juri dengan mengambil enam 
peserta terbaik 

12 Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat 

7 Peserta yang dipanggil sebanyak tiga kali tidak hadir, akan dirolling ke belakang dengan 
konsekuensi pengurangan nilai 

*) Tim akan diberi peringatan sebanyak 3 kali, lebih dari itu akan didiskualifikasi 
**) Tim akan didiskualifikasi  



PERHATIAN! 
 

Saat hari perlombaan, setiap peserta WAJIB 
membawa kartu tanda pelajar atau surat 

rekomendasi sekolah.  



Teknis pelaksanaan 

1 Seluruh team wajib registrasi ulang 15 menit sebelum pembukaan ISAC 13. 

4 Sebelum naik ke panggung, panitia akan mengecek kelengkapan data peserta 

2 Panitia akan memanggil peserta sesuai urutan tampil sebanyak tiga kali. 
Bila tidak segera hadir, akan dirolling ke belakang dengan konsekuensi 
pengurangan nilai 

3 Urutan tampil undi diambil saat Technical Meeting. Untuk team yang 
berhalangan hadir, urutan tampil akan diambilkan panitia dan diinfokan 
melalui SMS atau WEB SKI SMANISDA 

5 Format penampilan perlombaan adalah nasyid acapella. Maka dari itu tidak 
diperkenankan membawa alat musik (acoustic). 



Teknis pelaksanaan 

6 Peserta membawakan 3 lagu, yaitu: 1 lagu  yel-yel (bertemakan ISAC 13), 1 
lagu wajib, dan 1 lagu bebas. 

7 Durasi perform untuk perlombaan Nasyid adalah 13 menit waktu bersih. 

8 Jika peserta tampil melebihi waktu yang telah ditentukan, maka akan ada 
pengurangan nilai. 

9 Panitia menyediakan microfon sebanyak 7 buah.  

10 Pergantian personil boleh dilakukan hingga H-3 ISAC 13, kecuali ada hal 
tertentu yang menyebabkan HARUS adanya pergantian personil. 



Teknis pelaksanaan 

13 Pemenang ditentukan berdasarkan hasil penilaian dewan juri dengan 
mengambil enam peserta terbaik 

14 Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat 

11 Judul lagu wajib dan lagu bebas diserahkan kepada panitia maksimal saat 
Technical Meeting. Sedangkan, lirik lagu bebas diserahkan maksimal saat 
registrasi ulang 

12 Personil DILARANG naik ke panggung jika dan hanya jika: 
a. Tidak terdaftar pada data panitia (termasuk perubahan personil tanpa 

konfirmasi kepada panitia) 
b. Tidak dapat menunjukkan identitasnya 



A Kun Anta  Humood Al Khudeer 

B Barakallah  Maher Zain 

C Sepohon Kayu  Aeman 

D Salam Alaikum  Harris J 

PILIHAn  lagu  wajib 



1 Berdurasi minimal satu menit 

2 Mengandung kata kata ISAC 13 dan Arahkan bakatmu menuju 
cahaya islam 

3 DILARANG mengandung kata-kata kotor 

4 DILARANG menyinggung sara  

Kriteria  Yel  yel 



Petunjuk  waktu  dan  lampu 

Lampu Kuning pertama : Persiapan 
Lampu Hijau   : Penampilan dimulai 
Lampu Kuning kedua : Penampilan telah berjalan 7 menit 
Lampu Merah    : Waktu penampilan telah habis 



Kriteria   penilaian 

Aransemen Musik 

Harmonisasi 

Intonasi 

Artikulasi 

50 

50 

50 

50 

Improvisasi 50 
+ 

250 

Kostum 

Koreografi 

Ekspresi 

Adab 

15 

20 

50 

15 

+ 
100 



PROFIL JURI 



Profil   juri    1 

NAMA Saktiyan Eryata 

PENGALAMAN 
• Personil Inspirational Voice (IVO) 
• Juara 2 Lomba Nasyid Kabupaten Kediri 
• Juara 2 Deteksi Nasyid Competition 2009 
• Juara 2 Festival Ramadhan Jawa Pos Kategori 

Nasyid 2015 (Jatim) 
 



Profil   juri    2 

NAMA Andika Kelana Putra 

PENGALAMAN 
• Personil Inspirational Voice (IVO) 
• Vocalist of Stars Islamic Wedding Band 
• 2006  Juara 2 Seni Suara Keagamaan MTQ 

Propinsi D. I. Yogyakarta 
• 2015  Juara 3 Nasyid Acapella Festival Nasyid 

Yogyakarta 



Profil   juri    3 

NAMA Agus Pribadi 

PENGALAMAN 

Dari Kementrian Agama Islam 



HADIAH PEMENANG 



HADIAH  PEMENANG 

JUARA    1 JUARA    2 JUARA    3 

HARAPAn    1 HARAPAn    2 HARAPAn    3 

Uang Tunai + Trophy 
+ Sertifikat 

Uang Tunai + Trophy 
+ Sertifikat 

Uang Tunai + Trophy 
+ Sertifikat 

Uang Tunai + Trophy 
+ Sertifikat 

Uang Tunai + Trophy 
+ Sertifikat 

Voucher + Trophy 
+ Sertifikat 



SESI TANYA JAWAB 



SESI   TANYA   JAWAB 

Q : Mic yang digunakan saat lomba itu wireless atau kabel? 

A : Panitia tidak dapat memastikan wireless atau kabel, namun panitia pastikan 
bahwa 2 mic akan disetting untuk bass dan beatbox. Sisanya akan memiliki 
setting-an standar 

Q : Nasyid akan dilaksanakan di indoor atau outdoor? 

A : Outdoor 

Q : Tempat nasyid nanti dekat dengan banjari atau tidak? 

A : Tidak, tempat nasyid nanti di bagian belakang, sedangkan banjari di aula. 

Q : Yel yel harus ISAC 13 atau boleh ISAC saja? 

A : Harus ISAC 13 (baca: ISAC tiga belas). 



SESI   TANYA   JAWAB 

Q : Bolehkah mengganti kartu pelajar yang hilang dengan hasil scan untuk 
verifikasi? 

A : Boleh, selama hasil scan tidak direkayasa. Jika terbukti hasil scan 
direkayasa, tim tersebut akan mendapat pengurangan nilai dan personil 
bersangkutan dilarang naik ke panggung 

Q : Apakah boleh jika yang registrasi ulang hanya satu orang? 

A : Boleh, namun panitia tidak bertanggung jawab atas keterlambatan peserta 
karena majunya jadwal atau hal lain. 

Q : Berapakah ukuran panggung? 

A : Ukuran panggung ± 4 X 6 meter 



SESI   TANYA   JAWAB 

Q : Untuk jadwal acara bagaimana? 

A : Akan kami info kan maksimal H-1 di web dan instagram SKI SMANISDA. 

Q : Mengumpulkan persyaratan saat Hari-H apa boleh? 

A : Mohon maaf tidak bisa, silahkan dilihat di web SKI SMANISDA. 

Q : Penutupan pendaftaran kapan? 

A : Hari ini, namun bisa saja pendaftaran diperpanjang. Silahkan melihat info di 
web atau instagram SKI SMANISDA 

Q : Apakah boleh jika dalam satu lagu vokalis berganto-ganti? 

A : Boleh 



Silahkan menghubungi contact person di bawah ini: 
 
 
 
 
Atau bisa mengunjungi instagram (@ski_smanisda) atau web SKI 
SMANISDA 

Masih   ada 

pertanyaan? 

085335984174 (Faishol) 

081249362010 (Saddam) 

0895322360862 (Firda) 

faishol_mukminin (Faishol) 

Selfish125 (Rizal) 

Frysta_dwi (Frysta) 


