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PERATURAN IMB SEASON 7 

 
PERATURAN UMUM YANG HARUS DITAATI PESERTA IMB SEASON 7 

1. Peserta merupakan peserta individu maupun group maksimal 15 orang. 
2. Masing-masing anggota harus merupakan pelajar mulai dari jenjang SMP sederajat, SMA 

sederajat, dan Mahasiswa dari perguruan tinggi dibuktikan dengan melampirkan : 
a. Kartu pelajar yang masih aktif, atau 
b. Dokumen penunjang lain yang dapat membuktikan bahwa peserta berasal dari SMP, 

SMA, maupun Perguruan Tinggi yang masih aktif. (misal : surat rekomendasi, KHS, 
rapor, dll) 

3. Bakat yang ditunjukkan merupakan bakat seni dan bebas tanpa kategori selama masih 
sopan, tidak melanggar norma kesopanan/susila, tidak bermuatan diskriminasi SARA serta 
tidak membahayakan diri baik untuk peserta dan penonton. 

4. Peserta tidak pernah menjadi juara di ajang IIK Mencari Bintang (IMB) season sebelumnya di 
kategori yang sama. Namun diperbolehkan mendaftar untuk menampilkan bakat seni di 
kategori lain yang sebelumnya belum pernah mendapatkan juara di IMB. 

5. Peserta harus datang 30 menit sebelum acara dimulai untuk registrasi dan tidak boleh 
meninggalkan tempat selama acara berlangsung, kecuali force majeur atau seizin panitia. 

6. Peserta dilarang mengganggu jalannya acara. 
7. Peserta dilarang membawa senjata tajam, senjata api, serta alat yang membahayakan orang 

lain. 
8. Peralatan pendukung performa peserta yang menggunakan senjata tajam/api harus 

menggunakan replika dan seijin panitia. 
9. Segala bentuk tindakan kriminal yang merugikan orang lain selama acara berjalan akan 

diproses secara hukum kepada pihak yang berwajib. 
10. Peserta WAJIB memakai ID Card yang dibagikan panitia, apabila hilang/ tidak menggunakan 

maka dianggap bukan peserta lomba. 
11. Segala kerusakan sarana dan prasarana yang dimiliki panitia yang diakibatkan oleh 

kesalahan/kelalalian peserta  harus diganti 100% oleh peserta tersebut. 
12. Segala bentuk kecurangan termasuk tidak menjaga ketertiban akan mendapat sanksi berupa 

diskualifikasi. 
13. Semua peserta WAJIB bersedia apabila panitia meminta untuk memberikan ulasan di media 

(baik media cetak ataupun elektronik) 
14. Panitia berhak menginterpretasikan peraturan sesuai dengan persepsi panitia dan 

mengubah peraturan dikarenakan force majeur atau kebutuhan panitia. 
15. Keputusan panitia mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 
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16. Peserta wajib menaati seluruh peraturan dari panitia. Jika ditemukan pelanggaran, maka 
peserta akan di diskualifikasi dari perlombaan. 

 
SPESIFIKASI LOMBA TAHAP AUDISI 

1. Durasi performance 2-5 menit. 
2. Penilaian dilakukan secara langsung oleh 4 orang juri. 
3. Kriteria penilaian meliputi 3 poin utama yaitu fluency (kelancaran saat menampilkan bakat), 

performance (kesiapan dan penampilan bakat)  dan creativity ( kreativitas dalam penampilan 
bakat). 

4. Kostum yang digunakan pada tahapan audisi bebas, rapi, sopan dan tidak memakai riasan 
berlebihan karena tidak masuk kriteria penilaian. 

5. Tahap audisi offline dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2019 dimulai pukul 08.00 di 
ruangan IIK Hall Lt.4 

6. Panitia hanya menyediakan seperangkat sound system, stand mic dan laptop. 
7. Untuk kategori band panitia menyediakan alat band standart (berupa 1 Drum set standart, 1 

Guitar effect, 1 Bass, dan 1 Music keyboard standart)  dan seperangkat sound system. 
8. Peserta diperbolehkan membawa peralatan sendiri/ atribut yang diperlukan untuk 

mendukung penampilan bakat dari peserta. 
9. Nomor urut tampil peserta akan diundi pada saat registrasi. 
10. Pengumuman peserta yang lolos 15 besar akan diumumkan langsung setelah audisi seluruh 

peserta dilakukan. 
 
PENGUMUMAN AUDISI & SEMIFINAL AUDISI 

1. Peserta yang lolos audisi online akan masuk pada fase semifinal yang dilaksanakan pada 18 
Oktober 2019 di kampus IIK Bhakti Wiyata. 

2. Peserta audisi offline yang lolos akan langsung tampil sebagai peserta finalis pada saat acara 
puncak 19 Oktober 2019. 

3. Peserta audisi offline terpilih yang belum lolos menjadi peserta finalis akan diberikan 
kesempatan mengikuti fase semifinal di kampus IIK Bhakti WIyata. 

 


