
PERATURAN DAN KETENTUAN
FESTIVAL BAND PEMILU DAMAI 2019

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

I. PENDAFTARAN & TECHNICAL MEETING
• Biaya pendaftaran Gratis, paling lambat 14 Maret 2019, formulir pendaftaran bisa didapatkan di kantor

KIP Aceh atau melalui panitia.

• Meyerahkan form pendaftaran dan registrasi diserahkan pada saat teknikal meeting (jadwal ditentukan)

atau menemui contact person dari panitia

• Masing-masing personil wajib melampirkan fotocopy  Kartu Identitas

• Technical meeting (TM) dilaksanakan tanggal 15 Maret jam 14.00 WIB bertempat di Aula KIP Aceh,

Peserta wajib menghadiri technical meeting, dengan mengirim perwakilan 1–2 orang delegasi dari satu

group.

• Ketentuan lain yang belum tertera akan diatur kemudian oleh pihak panitia sesuai situasi dan kondisi

yang berlaku pada saat acara berlangsung.

• Pendaftaran langsung dapat dilakukan pada jam kerja di sekretariat Komisi Independen Pemilihan

Aceh, yang beralamat di Jl. T. Nyak Arief Komplek Gedung Arsip Banda Aceh, dengan mengisi formulir

pendaftaran;

• Pendaftaran juga dapat dilakukan secara online dengan mengirimkan formulir pendaftaran ke email

lombabandkipaceh2019@gmail.com

• Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sub bagian Teknis dan Hubmas KIP Aceh

Komisi Independen Pemilihan Aceh

Jl. T. Nyak Arief Komplek Gedung Arsip Banda Aceh

• CP : FAHMI / 08116882715

II. KEHADIRAN
• Hadir paling lambat 30 menit sebelum acara dimulai.

• Wajib mengkonfirmasi kehadiran kepada pihak yang bertanggung jawab.

• Bagi peserta yang membawa alat musik pribadi, memberikan daftar barang bawaan kepada panitia pada 

saat konfirmasi.

• Peserta yang terlambat datang atau tidak hadir dinyatakan mengundurkan diri dan didiskualifikasi.

• Panitia hanya menyediakan seperangkat sound sytem 10.000 watt dan seperangkat alat intrumen 

perlombaan Primer

KIPACEH KIPACEH KIPACEH www.kip.acehprov.go.id



PERATURAN DAN KETENTUAN
FESTIVAL BAND PEMILU DAMAI 2019

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

III. PENAMPILAN
• Peserta  stand by di belakang panggung paling lambat 5 menit sebelum tampil  dan sudah 

mempersiapkan alat masing-masing.

• Jika dalam waktu 10 menit setelah peserta di panggil tidak hadir, maka akan dianggap mengundurkan 

diri.

• Peraturan nomor 2 berlaku pada saat  acara puncak pada tanggal acara festival berlangsung

• Perserta membawakan 2 buah lagu dengan durasi 10 menit 

• Panitia akan memberitahukan sisa waktu kepada peserta yang tampil 5 menit sebelum durasi 

berakhir.

• Panitia berhak meng-cut apabila peserta melewati batas waktu yang ditentukan.

IV. MATERI LAGU
1. Lagu yang dibawakan lagu wajib Jingle Pemilu Damai 2019 dan beberapa lagu pilihan

2. Daftar lagu pilihan sebagai berikut:

V. PENILAIAN
1. Penilaian dilakukan oleh 3 orang juri,

2. Dasar penilaian meliputi:

• Performance (aksi panggung, interaksi,adab,etika dan kostum)

• Skills (kreatifitas, improvisasi)

• Harmonisasi (musikalitas, arransemen, kekompakan)

• Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
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• Bendera - COKLAT
• Bongkar - IWAN FALS
• Berkibar Tinggi - ENDANK SOEKAMTI
• Birokrasi Komplek - SLANK

• Garuda di Dadaku - NETRAL
• Pancasila Rumah Kita - FRANKY SAHILATUA
• Indonesia - DRIVE FEAT THE TITANS
• Aku Anak indonesia-SID
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VI. PERATURAN  UMUM
1. Dilarang  menampilkan atau mempertontonkan aksi panggung yang berbau SARA, politik atau 

pornoaksi.

2. Dilarang membuat keributan atau memprovokasi pada saat tampil dan selama acara berlangsung.

3. Dilarang membawa obat-obatan terlarang, minuman keras, ataupun benda tajam/berbahaya lainnya 

pada saat tampil dan selama acara berlangsung.

4. Peserta wajib menjaga ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan kelancaran acara.

5. Peserta bersaing secara sehat tanpa ada tekanan dari pihak manapun atau intimidasi kepada peserta 

lainnya

VII. KHUSUS
1. Peserta berhak membawa crew, supporter, fans, atau massa

2. Peserta yang membawa supporter, fans, atau massa wajib mengkoordinir massanya untuk menjaga 

ketertiban, kenyamanan dan kelancaran acara.

VIII. SANKSI
Peserta yang dinilai melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku dinyatakan gugur atau 

didiskualifikasi.

IX. PENGHARGAAN
1. Pemenang juara 1, 2, 3 harapan 1 dan 2 akan mendapatkan tropi , sertifikat dan uang pembinaan.

Tertanda Panitia Pelaksana

(KIP ACEH)
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FORMULIR PENDAFTARAN
FESTIVAL BAND PEMILU DAMAI 2019

"Pemilih Cerdas Menuju Pemilu Berkualitas"

Nama BAND

Alamat

Nama Anggota Band

Nomor Telepon | HP : 

   : 

Dengan ini menyatakan bersedia mengikuti kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

: 

: 

: 1. :  

 2. :  

 3. :  

 4. :  

 5. :  

 6. :  
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