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BIDIKMISI SKILL COMPETITIONS (B-SIC) 

FORUM MAHASISWA BIDIKMISI UNIVERSITAS NEGERI MALANG 

(FORMADIKSI UM) 

2019 

A. Ketentuan Umum 

1. Peserta merupakan mahasiswa aktif Penerima Bidikmisi Universitas Negeri Malang 

angkatan tahun 2016-2019. 

2. Lomba hanya terdiri 1 jenis genre lagu yakni pop. 

3. Peserta dianggap sah apabila telah mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan 

oleh panitia, dengan membawa : 

 Fotokopi KTM sebanyak 3 lembar 

 Print screenshoot (SS) siakad sebanyak 1 lembar 

 

B. Pendaftaran 

1. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pada laman 

http://bit.ly/BSICfmdidol 

2. Peseta wajib membayar biaya registrasi sebesar Rp. 25.000 

yang dapat ditransfer ke rekening BRI 6271-01-012866-53-0 atas nama Nadya 

Erawati 

3. Saat pendaftaran atau mengisi form secara online, peserta wajib melampirkan 

kelengkapan pendaftaran (FC KTM dan SS siakad). 

4. Timeline pendaftaran : 

a. Pendaftaran : 19 September 2019 – 01 Nopember 2019 

b. Technical Meeting : 15 Nopember, pukul 13.00 

c. Pelaksanaan : 17 Nopember 2019 

 
C. Technical Meeting 

Technical Meeting, dilaksanakan pada : 

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Nopember 2019 

Waktu : 13.00 WIB 

Tempat : Sekretariat Formadiksi UM Gedung G1 lantai 1 Universitas Negeri 

Malang 

http://bit.ly/BSICfmdidol


D. Tahapan Lomba 

Kegiatan lomba menyanyi ini, terdiri dari beberapa tahap seleksi yakni : 

 Tahap Penyisihan 

Tahap audisi dilaksanakan pada 17 Nopember 2019 di Aula FIS. Ada beberapa ketentuan 

dalam tahap penyisihan ini, yaitu. 

1. Dalam tahap penyisihan peserta membawakan 1 lagu dari 6 lagu pilihan terikat yang 

telah disediakan oleh panitia (lampiran). 

2. Peserta melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan nomor urut tampil. 

3. Penampilan peserta diiringi dengan midi yang disediakan oleh panitia. 

4. Setiap peserta diberi waktu maksimal 5 menit untuk penampilan, terhitung sejak 

peserta menyanyikan lagu. 

5. Juri bebas menghentikan peserta bernyanyi kapanpun jika dirasa perlu, dengan tetap 

memperhatikan batas maksimal waktu peserta bernyanyi. 

6. Dari tahap ini, akan diambil 8 orang terbaik dari skor yang tertinggi, peserta yang 

dinyatakan lolos tahap audisi berhak untuk mengikuti tahap final. 

 
 Tahap Final 

Tahap Final dilaksanakan pada 17 Nopember 2019. Ada beberapa ketentuan dalam tahap ini, 

yaitu: 

1. Pada tahap ini, peserta dibebaskan untuk menyanyikan lagu yang akan dibawakan, 

dengan catatan sesuai dengan jenis tangkai lagu (pop). 

2. Peserta membawa sendiri minus one sesuai dengan lagu yang akan dibawakan, serta 

tidak boleh membawa band pengiring. 

3. Setiap peserta diberi waktu tampil maksimal 7 menit, terhitung sejak peserta 

menyanyikan lagu. 

4. Pengambilan nomor peserta melalui undian. 



D. Kriteria Penilaian 
 

 
No. Kriteria Penilaian Parameter Penilaian Bobot 

(%) 

1. Teknik Vokal  Pitch control 

 Pernapasan 

 Frasering (pemenggalan nafas) 

 Artikulasi 

 Atact dan ending 

 Ketepatan tempo 

 Penggunaan a, i, u, e, o 

 Ketepatan penggunaan resonansi 

 Keredaman suara 

50 

2. Interpretasi lagu  Klimaks lagu 

 Improvisasi 

 Pendalaman penghayatan 

 Musikalitas 

25 

3. Penampilan  Kedisiplinan dan ketertiban 

 Blocking panggung 

 Stage action 

 Kerapian 

25 

 Total 100 

 

E. Penjurian 

1. Dewan juri babak pada babak penyisihan, semi final, dan final terdiri dari 2 dewan 

juri yaitu dengan komposisi : 

No. Nama Asal Institusi Jabatan 

1.    

2.    

 
2. Semua perdebatan dalam lomba ini akan dinilai dan diputuskan oleh dewan juri. 

3. Keputusan dewan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 



4. Penjurian akan dilakukan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu teknik vokal, 

interpretasi lagu, dan penampilan Masing-masing memiliki komposisi yaitu 50%, 

20%, dan 30% 

5. Apabila diperoleh hasil penjurian sama, maka panitia akan meminta pertimbangan 

kepada dewan juri. 

6. Penentuan juara I, II, dan III berdasarkan perolehan skor dari yang tertinggi. 

 
 

F. Penghargaan 

 
Juara I : Memperoleh Trophy, Uang Pembinaan, dan Serifikat 

Juara II : Memperoleh Trophy, Uang Pembinaan, dan Sertifikat 

Juara III : Memperoleh Trophy, Uang Pembinaan, dan Sertifikat 

 
F. Tata Tertib 

1. Peserta merupakan mahasiswa dengan status aktif penerima bidikmisi Universitas 

Negeri Malang angkatan tahu 2016-2019. 

2. Peserta wajib membawa tanda peserta selama mengikuti lomba. 

3. Peserta merupakan individu (1 orang). 

4. Peserta tidak diperkenankan melakukan protes dan dilarang memprovokasi serta 

menyerang panitia atau juri. Peserta harus menghormati juri, panitia, dan peserta 

lainnya. 

5. Peserta diharapkan hadir ke tempat acara tepat waktu yaitu pukul 07.00 WIB, 

keterlambatan akan berisiko didiskulifikasi. Jika peserta mengalam hal-hal tak terduga 

harus terlambat mohon menghubungi panitia. 

6. Peserta dilarang mejatuhkan pihak lain dengan membawa masalah pribadi. 

7. Dimohon untuk tidak membunyikan alat komunikasi selama acara berlangsung. 

8. Peserta dilarang makan saat sedang berlomba. 

9. Diharapkan peserta tidak meninggalkan tempat berlangsungnya lomba, kecuali jika 

ada hal yang sangat mendesak peserta bisa meminta izin kepada pihak panitia. 

10. Jika ada peserta yang melanggar salah satu peraturan diatas, maka panitia berhak 

mengambil tindakan berupa peringatan sampai diskualifikasi. 

11. Seluruh peraturan dan tata tertib panitia tidak dapat diganggu gugat. 



 

Contact Person : 

 
Dimas (082182918078) 

 
Agung (081334555305) 



Lampiran 

 
 

Berikut adalah lagu pilihan terikat (wajib) yang disediakan oleh panitia. 

Putra : Malam Biru – Sandy Sandoro 

Aku Harus Jujur – Kerispatih 

Bunga Terakhir – Bebi Romeo 

 
Putri : Tetap Dalam Jiwa – Isyana Saraswati 

Indahnya Dunia – Andien 

Simfoni hitam – Sherina Munaf 


