SYARAT DAN KETENTUAN
STIKOMUSIC BIG EVENT 2017
"HARMONI BUDAYA NUSANTARA"

SYARAT :
1. Grup yang ingin mendaftar dikenakan biaya registrasi sebesar Rp.100.000 / grup
2. Grup yang ingin mendaftar wajib mengisi FORM REGISTRASI yang telah disediakan
oleh panitia.
3. Grup yang ingin mendaftar wajib mengirimkan Foto Grup melalui Email
stikomusic@stikom.edu
4. Grup yang telah registrasi wajib follow akun Instagram @stikomusic &
@stikomusicbigevent
5. Grup band yang telah registrasi wajib membawa minimal 3 orang pendukung yang
akan tampil all out ketika grup band perform on stage selama 2 hari (Pendukung
akan diabsen oleh bagian registrasi di venue).
6. Grup yang telah registrasi wajib mengikuti Technical Meeting di ruang Auditorium
Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya pada tanggal 31 Oktober (Selasa)
2017 pada pukul 14.00 – Selesai.
7. Grup yang telah registrasi wajib melampirkan fotocopy Kartu Pelajar untuk semua
personel untuk data administrasi panitia.
8. Jika belum punya kartu pelajar wajib melampirkan Surat Rekomendasi dari pihak
sekolah
9. Personel grup tidak boleh terdaftar di grup / band lain.
10. Semua personel band diharuskan menempuh jenjang pendidikan di sekolah yang
sama.
11. Personel band adalah siswa yang masih aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar di
sekolah.
12. Tidak ada batasan jumlah band yang ikut berpartisipasi dari setiap sekolah.
13. Grup Band beranggotakan maksimal 10 orang.

KETENTUAN
1. Audisi akan berjalan dengan 2 sesi diantaranya :
- Sesi Audisi pada tanggal 4 November 2017 pukul 09.00 - Selesai, dimana
peserta menunjukkan performa terbaik dalam format full band di atas panggung.
- Sesi Final pada tanggal 11 November 2017 pukul 11.00 - Selesai, dimana
seluruh peserta audisi tanggal 4 November 2017 akan diseleksi 7 besar untuk
menunjukkan kembali performa terbaik mereka dalam format Full Band di atas
panggung dan langsung diputuskan juara pada hari itu juga.
2. Grup band diperkenankan membawa alat musik sendiri agar lebih nyaman pada saat
performa.
3. Panitia hanya menyediakan 2 Gitar, 1 Bass, 1 Set Drum, 1 Keyboard, 2 Amply Gitar,
1 Amply Bass, 1 Amply Keyboard dan kabel yang sudah tersetting di mixer. Peserta
diperbolehkan merubah susunan amply (Middle, High, Low) kecuali volume master.
4. Grup memiliki durasi waktu perform diantaranya :
- Waktu akan berlangsung selama 15 menit dengan jumlah lagu yang ditampilkan
berjumlah 2 lagu yang sudah termasuk untuk check sound. Akan terdapat display
waktu pada LED dan Buzzer yang akan berbunyi jika waktu 15 Menit telah habis
dan peserta harus segera mengakhiri performnya.
- Lagu Wajib : Lagu Daerah Nusantara (Contoh Gambang Suling, Yamko Rambe
Yamko)
- Lagu Bebas : Lagu bebas andalan peserta
- No Underground (Metal, Hardcore,)
5. Pada saat di venue (lt 9 Arena Prestasi Institut Bisnis dan Informatika Stikom
Surabaya) Grup wajib berfoto di Photo Booth yang telah disediakan dan di upload
sosmed salah satu personil band dengan menyertakan hastag
#stikomusicbigevent2017 #stikomusic
6. Grup diwajibkan menggunakan baju batik dengan tambahan aksesoris yang unik
serta eksentrik guna menunjang aksi diatas panggung.
7. Hasil penjurian tidak dapat diganggu gugat oleh peserta audisi dengan apapun
alasannya.
8. Rundown bukan patokan untuk perform on stage maka diharapakan para peserta
hadir di venue 1 jam sebelum dimulainya acara untuk melakukan registrasi ulang.
9. Grup setelah audisi diharapkan tidak meninggalkan lokasi setalah perform karena
grup yang lolos menuju ke 7 besar akan langsung diumumkan pada hari itu juga.
10. Sistem Penilaian Juri adalah sebagai berikut :
- Aksi Panggung (Interaksi antar personel, penguasaan panggung)
- Harmonisasi (Harmonisasi dan Keselarasan permainan alat musik)

11. Penilaian.
-

-

Skill (Kemahiran permainan setiap alat musik masing - masing personel)
Penampilan (Aksesoris maupun aksen - aksen penunjang penampilan)
Originalitas (Aransemen lagu real original dari band tersebut tidak
mengambil aransemen dari band lain)
80% Nilai Penjurian berasal dari juri.
20% Nilai berasal dari panitia.
*Nilai plus bila membawa lagu sendiri.
*Nilai plus bila membawa & menggunakan alat musik daerah.
Band Favorit akan dipilih oleh seluruh peserta & penonton yang ada di
Venue Lt.9 Melalui Voting dengan cara membeli merchandise Stikomusic
yang disediakan di Venue.
Waktu 15 menit dihitung saat peserta naik panggung.
Jika Grup on stage melebihi waktu yang sudah ditentukan maka ada
pengurangan nilai sebesar 100 poin.

12. Juara
- Juara 1 : Trophy + Sertifikat + Uang Tunai : 1.500.000
- Juara 2 : Trophy + Sertifikat + Uang Tunai : 1.000.000
- Juara 3 : Trophy + Sertifikat + Uang Tunai : 750.000
- Band Favorit : Sertifikat + Uang Tunai : 250.000
- Gitaris Terbaik : 100.000
- Bassist Terbaik : 100.000
- Keyboard Terbaik : 100.000
- Drum Terbaik : 100.000
- Vokalis Terbaik : 100.000
13. Grup dilarang keras untuk berkomunikasi dengan panitia mengenai hasil penjurian
maupun info - info yang tidak seharusnya diketahui terlebih dahulu, jika terbukti
maka grup akan didiskualifikasi.
14. Grup dilarang keras membawa senjata tajam, minuman keras, narkoba dan barang barang lainnya yang dapat membahayakan diri sendiri, peserta lain maupun seluruh
civitas Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. jika terbukti membawa maka
grup akan didiskualifikasi dan ditindak lanjuti secara hukum.
15. Grup dilarang membawa rokok, korek api dan vapor kedalam venue. Jika terbukti
membawa akan disita oleh pihak panitia.
16. Grup dilarang keras memicu keributan di area Institut Bisnis dan Informatika Stikom
Surabaya. Jika terbukti ada provokator maka grup akan didiskualifikasi dan ditindak
lanjuti secara hukum.

SURAT PERNYATAAN
KETERSEDIAAN MENGIKUTI ACARA
STIKOMUSIC BIG EVENT 2017

Pada hari ini ................ tanggal .............................. 2017 bertempat
di ..................................................Dengan ini kami dari grup/band ......................................
menyatakan bersedia mengiktui segala syarat & ketentuan yang tertera di form registras
dan menerima segala bentuk keputusan juri yang telah disampaikan di akhir audisi. Kami
dari grup/band ........................................ juga bersedia untuk membantu panitia dalam
melancarkan acara hingga berakhir tanpa ada keributan atau perselisihan di area Institut
Bisnis dan Informatik Stikom Surabaya dan jika terbukti melakukan keributan atau
perselisihan, maka kami siap diproses secara hukum yang berlaku.

Surabaya, ..... .................. 2017

(..................................................)

