
 

 

PENDAFTARAN PESERTA 
KETENTUAN UMUM 

 

1. Pendaftar mendaftarkan diri via Online melalui website KRISTAL 9 AL-MULTAZAM 

dengan mengisi google form. 

2. Pendaftaran bisa dilakukan secara langsung dengan cara datang ke kantor 

kesekretariatan KRISTAL 9 dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan dan 

akan dibuka dari tanggal 7 januari  2020 s.d. 4 Februari 2020. 

3. BIAYA PENDAFTARAN GRATIS  

4. kami membuka donasi untuk palestina, Yang dapat di transfer melalui No. Rekening a.n 

PENSANTREN AL – MULTAZAM bank Syariah mandiri 7007539341 

5. Bukti transfer dikirim via whatsapp dengan keterangan lomba yang diikuti. 

6. Pendaftaran via online mulai dibuka pada tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 

tanggal 4 Februari 2020 selama kuota perlombaan belum terpenuhi. 

7. Setiap peserta hanya boleh mengikuti satu lomba. 

8. Konfirmasi penggantian peserta atau pembimbing bisa dilakukan paling lambat 3 hari 

sebelum technical meeting. 

9. Setiap pendaftar yang telah resmi menjadi peserta KRISTAL IX akan dimasukkan ke grup 

whatsapp perlomba sebagai lini komunikasi. 

10. Hal-hal yang belum tercantum dan perubahan dalam ketentuan lomba akan disampaikan 

melalui website dan ketika technical meeting 

 

Contact Person  

❖ 0877-2231-8706 - Ust. Ahmad Mulyana, S.Pd. 

    0897-6635-574 - Usth.Pitriah indriani, S.Pd. 
    0823-1948-7920 - Kesekretariatan 

 

 

TECHNICAL MEETING 
KETENTUAN UMUM 

 

1. Setiap peserta yang mendaftarkan diri harus hadir atau mengirim perwakilan untuk 

mengikuti technical meeting masing-masing lomba pada tanggal 4 februari 2020 pukul 

13.00 s.d. selesai di Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam Kampus 1, Desa Maniskidul, 

Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. 

2. Setiap sekolah minimal mengirimkan 1 (satu) orang resmi dari sekolah yang 

bersangkutan. 

3. Peserta technical meeting hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum acara 

berlangsung. 

4. Peserta technical meeting yang tidak hadir dianggap menyetujui hasil pertemuan. 

5. Peserta technical meeting berpakaian sopan dan menutup aurat. 

6. Pengundian nomor urut peserta dilakukan pada saat technical meeting. 

7. Hasil dari technical meeting akan diunggah di media social KRISTAL IX dan grup whatsapp 

per lomba. 

8. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Contact Person KRISTAL IX dan dengan 

mengunjungi KRISTAL 9 ALMULTAZAM 

 

 



 

 

LOMBA FOTOGRAFI 
 

Hari, Tanggal : Jum’at, 7 Februari 2020 

Tempat  : Kampus 1, PonPes Terpadu Al-Multazam 1 

Waktu  : 08.00 s.d. selesai 

 

A. PERSYARATAN UMUM 

1. Peserta adalah seluruh siswa aktif SMA/SMK/MA se-Jawa Barat secara individu 
(Negeri/Swasta). 

2. Setiap peserta dapat mengirimkan maksimal 1 buah karya fotografi orisinil. 
3. Seluruh peserta dibatasi 40 peserta.  
4. Peserta adalah perorangan. 
5. Setiap peserta wajib menaati peraturan yang ditetapkan oleh panitia selama 

mengikuti Lomba Karya Fotografi. 
6. Peserta wajib menggunakan pakaian yang menutup aurat. 
7. Pesyaratan pendaftaran sebagai berikut : 
❖ Surat rekomendasi dari kepala sekolah. 

❖ Pas foto 3 x 4 (2 buah) diusahakan berwarna. 

❖ Fotocopy identitas siswa-siswi 2 buah. 

 
B. TEKNIS PELAKSANAAN 

1. Teknis pengumpulan karya 

❖ Peserta dapat mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di website KRISTAL 

IX Al-Multazam. 

❖ Pengumpulan karya berlangsung dari tanggal 15 Desember s.d. 31 Januari 2020, 

dengan Tema “MILLENIAL“. 

❖ Panitia tidak menerima karya yang dikirimkan melewati waktu pengumpulan 

tersebut. 

❖ Karya fotografi dikirim melalui E-Mail almultazamkristalix@gmail.com dengan 
format .jpg. 

❖ Pengumpulan karya melalui E-Mail disertai dengan nama peserta, deskripsi karya 
disertai dengan kupon palestina yang sudah diberikan kepada peserta. 

❖ Hasil foto boleh diedit sederhana (cropping, burning, exposure, warna) editing 
sederhana dengan tujuan membuat foto menjadi normal(dan tidak lebih). 

❖ Setelah peserta mengunggah karya, peserta wajib melakukan konfirmasi maksimal 
24 jam melalui Whatsapp.  

2. Teknis Penjurian 

❖ Penjurian akan dilaksanakan 1 s.d. 2 Februari. 

❖ Panitia akan memulai mengunggah karya ke akun media sosial instagram 
kristalixalmultazam untuk melakukan penilaian sampai batas waktu yang telah 
ditentukan. 

❖ 10 karya terbaik berdasarkan penjurian akan masuk ketahap final yang akan 

dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2020 di PPT Al-Multazam saat pelaksanaan 

acara KRISTAL 9 berlangsung. 

3. Teknis persyaratan finalis 

❖ Pembimbing hanya 1 orang dari setiap sekolah. 
❖ Registrasi finalis : 

• Surat rekomendasi dari kepala sekolah. 

• Mengisi formulir pendaftaran ulang. 

• Fotocopy identitas siswa 1 buah/orang. 

• Membawa tiket yang sudah di berikan dalam bentuk print. 



 

 

 
C. TECHNICAL MEETING FINALIS 

1. Setiap peserta yang masuk 10 besar diwajibkan hadir dalam technical meeting. 
2. Technical meeting dilaksanakan pada : 
❖ Hari, tanggal : Selasa, 4 Februari 2020 
❖ Waktu            : 13.00 s.d. selesai 
❖ Tempat          : PonPes Terpadu Al-Multazam 1 

3. Seluruh peserta yang masuk 10 besar dan tidak mengikuti technical meeting makan 
dianggap menyetujui hasil technical meeting. 

4. Pengambilan nomor urut peserta yang tidak mengikuti technical meeting maka akan 
diwakilkan kepada panitia dengan disaksikan oleh seluruh peserta atau yang 
mewakili pada saat technical meeting. 

5. Seluruh peserta dan perwakilan diharuskan memakai pakaian yang sopan dan 
menutup aurat (untuk wanita diwajibkan memakai jilbab). 

 
D. PERATURAN LOMBA 

1. Peserta wajib hadir di lokasi pada tanggal 7 februari 2020 pukul 08.00 WIB. 
2. Peserta wajib melaksanakan daftar ulang dengan membawa cetakan surel/E-Mail 

berisi nomor peserta sebelum mengikuti lomba/paling lambat 10 menit sebelum 
acara dimulai. 

3. Peserta wajib menyimak dan mengikuti segala arahan,peraturan, dan 
pemberitahuan yang disampaikan oleh panitia. 

4. Peserta diperbolehkan untuk menggunakan kamera digital merek dan tipe apa saja ( 
Mirroless atau DSLR ) penggunaan kamera smartphone dan drone tidak 
diperbolehkan. 

5. Sebelum memulai lomba, pastikan memory card kosong ( tidak terdapat foto lain 
yang akan membingungkan panitia saat memindahkan file ) memory card yang 
diserahkan ke panitia hanya berisi foto yang dilombakan kedalam format .jpg panitia 
lomba tidak akan memindahkan foto dari memory card yang berisi banyak foto 
karena menghambat peserta lain. 

6. Pemenang akan di ambil 3 terbaik ( Juara 1, Juara 2, Juara 3 ). 
7. Pengumuman pemenang akan dilakukan di akhir acara.  
8. Seluruh pemenang harus dapat memperlihatkan kartu identitas yang valid sesuai 

identitas yang dicantumkan saat mendaftar sebagai peserta kepada panitia saat 
menerima hadiah. 

9. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 
 

E. PENILAIAN 
1. Kesesuaian foto dengan tema (40 point). 
2. Kreativitas (10 point). 
3. Pemanfaatan momen (20 point). 
4. komposisi foto (25 point). 
 

F. NARAHUBUNG 
Ust. Asep Sunandar, S.Kom. : 0853-2240-3727 

 


