
TEKNIS SONG COVER  COMPETITION 

1. Ketentuan Umum  

a. Lagu yang di cover pada lomba ini adalah lagu ciptaan Handoko Setiawan yang ada pada 

playlist lagu lomba dalam akun Youtube Hadeka Indonesia. 

b. Durasi video cover sesuai dengan durasi lagu asli  

c. Pengiriman karya maksimal tanggal 7 November 2021 

d. Karya berupa live cover atau suara asli peserta (bukan lipsync);  

e. Karya direkam dengan alat perekam apapun, dengan ketentuan hasil rekaman video yang 

baik, tidak kabur, pencahayaan baik, dan suara jelas;  

f. Proses editing diperkenankan sebatas kejelasan video, pencahayaan, dan kejelasan suara;  

g. Tidak diperkenankan mengedit hingga mengubah suara asli peserta;  

h. Diperbolehkan melakukan aransemen kembali musik (jenis musik bebas) dengan syarat tidak 

mengubah not atau syair dasar lagu;  

i. Video WAJIB bersifat orisinal tidak plagiasi, tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak 

manapun dan belum pernah dilombakan sebelumnya;  

j. Peserta bebas berkreativitas dan inovasi pada video dengan tidak menampilkan adegan yang 

mengundang unsur penghinaan terhadap SARA, pornografi, radikalisme, kekerasan atau nilai 

yang melanggar aturan/hukum/norma yang berlaku;  

k. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.  

 

2. Teknis Lomba 

a. Tahap Persiapan  

i. Peserta dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran Lomba Cover Lagu di 

https://lynk.id/hadekaindonesia dan wajib melampirkan KTP/KTA sebagai berkas 

syarat pendaftaran;  

ii. Peserta WAJIB Subscribe Channel Youtube Hadeka Indonesia, Klinik Gigi Dentes, 

Dentes Kids dan The Cabin Traveler 

iii. Follow Instagram @hadekaindonesia @klinikgigidentes dan @thecabinhotel 

 

b. Tahap Pengiriman Karya 

i. Video cover diunggah paling lambat 7 November 2021  melalui link 

https://lynk.id/hadekaindonesia dengan judul: Nama – Nama Lagu – Kategori 

A/B  

Contoh: Nur Aisyah – Bangun Tidur – Kategori A  

ii. Peserta WAJIB menuliskan kotak deskripsi pada video:  

iii. Peserta mengunggah seluruh dokumen persyaratan ke laman 

https://lynk.id/hadekaindonesia 

3. Teknis Penilaian  

b. Kriteria Penilaian Dewan Juri  

i. Kreasi Suara/Audio (Vokal, Kreativitas Alat Musik, Hasil Kualitas Suara) 70% 

ii. Kreasi Video (Aspek Visual, Akting, Hiburan) 30% 
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