
 

  



VOCAL GROUP COMPETITION 
 
 
 
 

I. SYARAT DAN KETENTUAN 

1. Peserta merupakan pelajar SMA/SMK/MA/sederajat se-Kalimantan Timur. 

2. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengakses alamat: 

lngacademy.weebly.com/glance-2017 

dengan melampirkan scan formulir cetak (dapat diunduh di alamat yang 

sama), scan kartu pelajar tiap peserta, dan scan bukti transfer pada formulir 

online yang disediakan 

3. Pendaftaran lomba dikenakan biaya Rp 50.000,00 yang ditransfer ke rekening: 

BRI 1113 01 017044 50 4  a/n  ANDI ADAM A. 

dan melampirkan scan bukti transfer pada formulir online. 

4. Jumlah anggota grup maksimal 8 dengan komposisi maksimal 6 orang untuk 

vokalis dan maksimal 2 orang untuk pengiring musik. 

5. Setiap grup diperbolehkan membawa maksimal 1 orang guru pendamping. 

6. Anggota grup boleh terdiri dari laki-laki seluruhnya, perempuan seluruhnya, 

atau campuran. 

7. Setiap sekolah hanya diperkenankan untuk mengikutsertakan maksimal dua 

grup. 

 

II. JADWAL PELAKSANAAN 

1. Technical Meeting 

a. Hari, Tanggal : Sabtu, 30 September 2017 

b. Waktu : 07.30 – selesai 

c. Tempat : Badak Learning Center (Gedung Training), Bontang 

d. Peserta : 2 orang perwakilan 

2. Pementasan 

a. Hari, Tanggal : Minggu, 08 Oktober 2017 

b. Waktu : 08.00 – selesai 

c. Tempat : Multi Purpose Building (MPB) Badak LNG, Bontang 

  



III. TEKNIS PELAKSANAAN  

1. PEMENTASAN 

a. Setiap grup diwajibkan melakukan registrasi ulang mulai pukul 07.30 s/d 

08.00 WITA pada saat hari pementasan. 

b. Setiap grup diberikan waktu 3 menit untuk check sound dan mengatur 

peralatan sebelum penampilan dimulai. 

c. Setiap grup diberikan waktu 15 menit untuk membawakan 2 buah lagu 

yang telah ditentukan. 

d. Setiap grup yang tampil akan diberi isyarat oleh panitia berupa : 

- Bendera kuning sebagai tanda waktu yang tersisa kurang dari 3 

menit. 

- Bendera merah sebagai tanda waktu telah berakhir. 

e. Grup yang melewati batas waktu akan diberi sanksi berupa pengurangan 

poin karena termasuk dalam kriteria penilaian. 

f. Iringan musik boleh berupa akustik (gitar), elektrik (keyboard), alat musik 

tradisional dan alat musik lainnya. 

g. Pemanggilan grup yang akan tampil berdasarkan nomor urut yang telah 

diambil pada saat technical meeting. 

h. Setiap grup harus tampil dengan anggota personil yang tertera pada 

formulir pendaftaran. 

i. Apabila grup yang akan tampil telah dipanggil sebanyak 3 kali namun 

tidak memenuhi panggilan, maka penampilan grup yang bersangkutan 

akan diakhirkan dan dilanjutkan dengan grup setelahnya. 

j. Apabila grup yang telah diakhirkan kembali tidak memenuhi panggilan 

maka akan didiskualifikasi. 

k. Pengumuman juara untuk 3 besar pemenang dan juara favorit akan 

diumumkan langsung di akhir acara pementasan. 

l. Juara pertama akan tampil pada acara malam puncak GLANCE 2017. 

m. Setiap peserta harus mematuhi tata tertib yang berlaku di Badak LNG 

pada saat berada di lokasi pementasan. 

 

 

 



2. PEMILIHAN LAGU 

a. Lagu Wajib 

 Hymne LNG Academy (dapat diunduh di website) 

b. Lagu Pilihan (Pilih salah satu) 

 Tulus – Sepatu 

 Jessie J – Flashlight 

 James F Sundakh – Lilin Kecil 

 Raisa – Serba Salah 

 Gita Gutawa – Parasit 

 Andien – Meniti Pelangi 

 Clean Bandit – Rather Be 

 

3. PERALATAN 

a. Panitia menyiapkan peralatan berupa : 

 6 buah mic 

 1 buah keyboard 

 1 buah cajon 

 Sound system (termasuk amplifier gitar dan keyboard) 

 2 buah kursi (untuk pengiring) 

b. Peserta diperbolehkan membawa peralatan tambahan yang tidak 

disediakan oleh panitia. 

 

4. PENJURIAN 

a. Penilaian juri didasarkan pada : 

 Harmonisasi 

 Aransemen 

 Ekspresi dan penjiwaan 

 Postur dan gestur 

 Kekompakan 

 Ketepatan waktu/kedisiplinan 

b. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

 

 

 

 



5. PEMILIHAN JUARA FAVORIT 

a. Pemilihan Juara favorit diakukan dengan vote berupa kupon. 

b. Kupon vote dapat dibeli di tempat acara seharga Rp 2.000,00 per kupon. 

c. Kupon vote dikumpulkan pada kotak vote yang sudah disediakan panitia 

di tempat acara. 

d. Juara favorit adalah tim yang mendapatkan voting terbanyak berdasarkan 

perhitungan jumlah kupon terkumpul. 

 

 
IV. INFORMASI TAMBAHAN 

Apabila ada perubahan jadwal maupun teknis pelaksanaan, akan diinformasikan 

kepada contact person masing-masing grup. Apabila ada yang belum jelas dapat 

ditanyakan kepada contact person kami Suci (0821 5716 2872). 

 

 

 

 


