
PANDUAN PENYELENGGARAAN FESTIVAL MUSIK REMAJA  

KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020 

I. LATAR BELAKANG PENYELENGGARAAN 

1. Dalam upaya  kaderisasi seniman musik.  

2. Dalam rangka peningkatan kemampuan dan penguasaan teknik generasi 

muda dalam bermusik.  

3. Dalam upaya pengayaan dan  pengembangan kreatifitas seniman musik 

dari kalangan generasi muda. 

4. Sebagai wadah penyaluran bakat generasi muda di bidang musik 

sekaligus mengalihkan kegiatan ke arah yang lebih positif dan 

bermanfaat. 

5. Dalam rangka menyongsong peringatan Hari Jadi Kabupaten Wonogiri 

ke- 279 Tahun 2020. 

II. MAKSUD DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN 

1. Mengembangkan minat, bakat dan ketrampilan seni. 

2. Membangun kecintaan dan rasa memiliki terhadap seni budaya. 

3. Menumpuk dan menanamkan jiwa serta semangat persatuan dan 

kesatuan. 

4. Meningkatkan apresiasi dan partisipasi dalam berkesenian. 

5. Sebagai wadah penyalur aspirasi dan pengembangan bakat di bidang 

musik. 

III. PENDAFTARAN DAN TECHNICAL MEETING  

1. Peserta Festival Musik Remaja adalah grup musik yang berasal dari 

kecamatan se Kabupaten Wonogiri. 

2. Pelaksanaan Festival Musik Remaja  besok pada tanggal 6 April 2020 di 

Alun – alun Giri Krida Bhakti Kabupaten Wonogiri 

3. Tempat dan waktu pendaftaran dimulai sejak diterimanya edaran ini 

sampai tanggal  20 Maret  2020 di Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kab. Wonogiri pada jam kerja atau contac person : 

1). Karman, S.Pd., M.Pd (085229445483) 

2). Hendra Setyawan,S.I.Pust (085225005903) 

3). Maylina R.D, S.AP   ( 081391791938) 

 

4. Peserta wajib mengahadiri technical meeting , dengan mengirim 

perwakilan 1 orang delegasi dari satu group. 

5. Technical Meeting ( TM ) dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Maret 

2020 pk. 10.00 WIB bertempat di gedung Girimanik, Setda Kabupaten 

Wonogiri. 

6. Mengisi form pendaftaran dan registrasi pada saat technical meeting di  

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. 

7. Sebelum pelaksanaan lomba, akan diadakan audisi dan pelaksaan audisi 

ditentukan pada waktu technical meeting. 



8. Peserta wajib mengikuti audisi yang diselenggarakan panitia. 

9. Peserta Festival Musik Remaja tidak dipungut uang pendaftaran ( gratis ) 

10. Peserta di wajibkan menyajikan 1 lagu wajib dan 1 lagu wilihan. 

11. Ketentuan lain yang belum tertera pada juknis ini akan diatur kemudian 

oleh pihak panitia sesuai situasi dan kondisi yang berlaku pada saat acara 

berlangsung. 

 

IV. MATERI 

1. LAGU WAJIB 

Lagu wajib adalah lagu yang harus dibawakan oleh peserta Festival. 

Peserta di wajibkan menyajikan 1 lagu wajib dari 5 lagu yang ditentukan 

panitia. Daftar Lagu Wajib : 

1. Bendera (Cokelat) 

2. Rumah Kita (GodBless) 

3. Indonesia Jaya (Chaken Matulatuwa) 

4. Satu Indonesia (Beatfinder) 

5. Negeriku (Chrishye) 

2. LAGU PILIHAN 

Lagu Pilihan bebas sesuai dengan kreativitas  masing masing peserta. 

V. KEHADIRAN 

1. Hadir paling lambat 30 menit sebelum acara dimulai. 

2. Wajib mengkonfirmasi kehadiran/daftar ulang kepada panitia. 

3. Peserta yang terlambat datang akan diberikan kesempatan tampil pada 

akhir undian. 

VI. PENAMPILAN 

1. Peserta stand by di belakang panggung paling lambat 10 menit sebelum 

tampil dan sudah mempersiapkan alat masing-masing. 

2. Peserta membawakan 2 buah lagu ( 1 lagu wajib dan 1 lagu pilihan ).  

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

ditentukan. 

4. Durasi yang diberikan kepada masing-masing peserta adalah 15 menit 

(termasuk persiapan). 

5. Panitia menyediakan 1 set peralatan musik/band, akan tetapi apabila 

peserta membawa alat musik sendiri dipersilakan. 

VII. PENILAIAN 

1. Penilaian dilakukan oleh 3 orang juri, 

2. Dasar penilaian meliputi : 

 Performance (aksi panggung, interaksi, kostum) 

 Skills (kreatifitas, improvisasi) 

 Harmonisasi (musikalitas, arransemen, kekompakan) 

 Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

 

 

 



VIII. 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 

 

IX. 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. 

 

X. SANKSI 

Peserta yang dinilai melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku 

dinyatakan gugur atau didiskualifikasi. 

 

XI. PENGHARGAAN 

1. Pemenang juara 1,2,3 Akan mendapatkan trophy , sertifikat dan uang 

pembinaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULIR PENDAFTARAN 
FESTIVAL MUSIK REMAJA 

KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020 
 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama Pimpinan   : ……………………………………………………………….......... 

Nomor Telepon/WA  : .......................................................................... 

Nama Grup Musik Remaja  : ……………………………………………………………….……… 

Jumlah Personil    : ........................................................................... 

Alamat Grup Musik Remaja : …………………………………………………………………………. 

Lagu yang ditampilkan  : 1. ...................................................................... 

       2. ..................................................................... 

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk mengikuti Festival Musik Remaja di 

Kabupaten Wonogiri dan mohon agar Grup Musik kami dicatat sebagai peserta 

Festival Musik Remaja Tahun 2020. 

 

 

             

       ……..……………………………………2020 

Kami yang mendaftar 

 

 

  

 

 
 


