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1. Persyaratan Peserta 

a. Berkewarganegaraan Indonesia 

b. Berusia 13-27 tahun pada saat acara diselenggarakan dan dibuktikan dengan identitas diri (Kartu Tanda Pelajar, 

Kartu Tanda Mahasiswa, Kartu Tanda Penduduk, atau identitas lain) 

c. Jenis kelamin laki-laki atau perempuan                              

d. Bersedia mengikuti mekanisme perlombaan yang ditentukan oleh panitia. 

 

2. Pendaftaran 

a. Pendaftaran calon peserta Sinden Idol #3 Unnes dapat dilakukan di sekretariat panitia, melalui telp/sms/WA ke 

nomor panitia, atau melalui email panitia, dengan menyebutkan nama, tempat dan tanggal lahir, usia, dan asal 

kota. 

b. Sekretariat panitia Sinden Idol #3 Unnes di Ruang Mandaraka, Kampung Budaya Unnes, Kampus Sekaran, 

Gunungpati, Semarang, Telepon 082225269327, email ke kampungbudaya@mail.unnes.ac.id. 

c. Calon peserta membayar biaya pendaftaran sebesar Rp50.000. Pembayaran dapat dilakukan langsung di 

sekretariat panitia atau transfer rekening BNI dengan nomor 0371085175 a.n. Dhesy Purnawati. Bagi calon 

peserta yang telah melakukan transfer biaya pendaftaran diharap mengirimkan foto/scan bukti transfer melalui 

WA ke nomor atau melalui email panitia. 

d. Peserta audisi dibatasi maksimal 50 orang. 

e. Pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 pukul 16.00 wib dan dapat ditutup sewaktu-

waktu apabila jumlah pendaftar telah memenuhi batas maksimal. 



f. Calon peserta dinyatakan sah sebagai peserta apabila datang dan melakukan pendaftaran ulang pada saat audisi 

dengan menunjukkan kartu identitas diri yang asli serta mengisi formulir mengisi biodata peserta yang telah 

disediakan oleh panitia.  

 

3. Teknis Pelaksanaan 

a. Audisi 

1) Audisi merupakan tahap seleksi awal yang dilakukan kepada 50 pendaftar Sinden Idol #3 Unnes. 

2) Audisi akan memilih 10 besar peserta.  

3) 10 besar peserta yang lolos pada tahap ini akan diikutkan pada seleksi babak final. 

4) Audisi diselenggarakan di Kampung Budaya Unnes, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang pada tanggal 13 

Desember 2016, pukul 08.00 wib s.d. selesai. 

 

b. Workshop  

1) Sebelum tampil pada babak final, 10 besar peserta yang lolos audisi wajib mengikuti workshop sinden. 

2) Workshop merupakan rangkaian kegiatan Sinden Idol #3 Unnes untuk memberikan bekal pengetahuan dan 

tata sinden serta mempersiapkan peserta untuk tampil pada babak final. 

3) Workshop dilaksanakan pada Sabtu, 18 Desember 2016, mulai pukul 10.00 s.d. 15.00 wib, di Kampung Budaya 

Unnes. 

 

c. Final 

1) Final Sinden Idol #3 diselenggarakan pada Sabtu, 18 Desember 2016, pukul 19.00 wib s.d. selesai, di Pendapa 

Amarta Kampung Budaya Unnes dengan diiringi gamelan secara langsung. 

2) Peserta tampil sesuai dengan nomor dada/undian yang telah dilakukan sebelumnya. 

3) Peserta menyajikan gending wajib dan gending pilihan yang telah disiapkan oleh panitia dalam Tata 

Ketentuan Materi Sinden Idol #3. 

4) Peserta menyediakan sendiri busana dan rias yang digunakan pada saat tampil pada babak final. 

5) Babak final akan memilih 3 pemenang Sinden Idol #3 Unnes, yaitu juara I, II, dan III. 



6) Juara I, II, dan III Sinden Idol #3 Unnes berhak mendapatkan trofi, piagam, dan uang pembinaan dengan 

ketentuan sebagai berikut. 

- Juara 1 memeroleh uang pembinaan Rp20.000.000 

- Juara 2 memeroleh uang pembinaan Rp15.000.000 

- Juara 3 memeroleh uang pembinaan Rp10.000.000 

- Juara Harapan I memeroleh uang pembinaan Rp4.000.000 

- Juara Harapan II memeroleh uang pembinaan Rp3.500.000 

- Juara Harapan III memeroleh uang pembinaan Rp2.500.000 

7) Pajak hadiah/uang pembinaan ditanggung oleh pemenang. 

 

4. Lain-lain 

a. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini dan dirasa perlu dapat diatur kemudian. 

b. Bagi peserta yang masih memerlukan kejelalasan informasi dapat menghubungi pantia melalui nara hubung yang 

tertera pada alamat sekretariat panitia. 
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