
 

 

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 KETERAMPILAN BARIS – BERBARIS 

 

Hari, Tanggal : Jum’at, 7 Februari 2020   

Tempat  : Lapangan SMAIT Al-Multazam, PonPes Terpadu Al-Multazam 1   

Waktu  : 07.30 s.d. selesai   

 

A. PERSYARATAN UMUM  

1. Peserta Kreasi dan Prestasi Antar Pelajar (KRISTAL) IX adalah pelajar  SMA Sederajat.  

2. Jumlah anggota tiap regu adalah 16 Orang termasuk Komandan pasukan dan 2 orang 

cadangan.  

3. Anggota pasukan dapat terdiri dari putra dan putri.  

4. Peserta didampingi oleh pembina/pelatih pada saat technical meeting dan pelaksanaan 

lomba. 

5. Penggantian pasukan :  

a. Dapat dilaksanakan pada saat daftar ulang dengan melaporkan kepada panitia.  

b. Anggota pengganti adalah anggota yang sudah tercatat sebagai cadangan. 

c. Apabila tidak melapor adanya penggantian anggota akan dikenakan penalti 

pengurangan nilai. 

6. Peserta yang melakukan kecurangan/manipulasi anggota akan di diskualifikasi.   

 

B. Ketentuan Pakaian/Seragam  

1. Peserta menggunakan pakaian/seragam bebas tetapi bersih, rapih, dan sopan, yang 

sesuai untuk Lomba Keterampilan  Baris - Berbaris (LKBB)  

2. Keseragaman yang dimaksud diatas adalah perlengkapan, atribut, dan warna seragam 

yang digunakan anggota satu dengan yang lainnya sama, terkecuali untuk komandan 

dapat dibedakan dengan tanda jabatan.  

3. Nomor regu peserta dikenakan oleh komandan pada pinggang sebelah kanan.  

4. Peserta wajib menggunakan penutup kepala berupa topi/peci, dll.  

5. Peserta upacara menggunakan seragam sekolah ( kecuali nomor urut 1-10).   

6. Pakaian peserta diwajibkan meutup aurat (bagi putri diwajibkan menggunakan hijab). 

 

C. Ketentuan Pendaftaran  

1. Pendaftaran dibuka pada 1 Desember 2019 s.d. 4 Februari 2020.  

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

kesekretariatan KRISTAL IX atau online.  

3. Pendaftaran akan ditutup apabila jumlah peserta sudah mencapai 30 regu untuk tingkat 

SMA Sederajat.  

 

D. Ketentuan Daftar Ulang  

1. Daftar ulang boleh dilakukan oleh pembina/pelatih atau perwakilan peserta, dengan 

membawa komandan pasukannya.  

2. Daftar ulang dilakukan paling lambat pukul 05.30 – 07.00 WIB pada hari pelaksanaan 

lomba.  

3. Pengundian  hasil nomor peserta akan dilakukan pada saat technical meeting.  

4. Pengambilan nomor peserta dilakukan pada saat daftar ulang. 

 

 

 

 



 

 

E. Ketentuan Technical Meeting  

1. Technical meeting dilakukan pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020.  

2. Tempat technical meeting di Pondok Pesantren Trepadu Al - Multazam kampus 1, Desa 

Maniskidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan.   

3. Peserta technical meeting maksimal 2 orang. 

   

F. Ketentuan upacara Pembukaan dan Penutupan 

1. Apel pembukaan dilaksanakan di lapangan SMAIT Al-Multazam  

2. Seluruh peserta lomba diwajibkan mengikuti apel pembukaan minimal 5 orang.  

3. Pakaian apel adalah pakaian seragam asal sekolah, terkecuali peserta dengan nomor 

urut 1-10 sudah memakai kostum lomba.  

  

G. Ketentuan Supporter  

1. Peserta diperbolehkan membawa supporter sebanyak-banyaknya.  

2. Supporter memberikan dukungan dengan sportif dengan menjaga keamanan, 

ketertiban, kebersihan dan persatuan.  

3. Supporter dilarang mengeluarkan suara yang dapat mengganggu jalannya lomba dan 

dilarang mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan.  

4. Panitia berhak mengeluarkan supporter yang mengganggu jalannya lomba dari lokasi 

perlombaan. 

   

KETENTUAN KHUSUS   

A. Ketentuan Pokok Lomba  

1. Ketentuan pelaksanaan PBB sesuai dengan aturan PBB dasar “PERPANG NO.57 

dan 58 Tahun 2018.   

 

B. Ketentuan Pemanggilan   

1. Regu yang dipanggil melakukan persiapan  di Daerah Persiapan I (DP I), panitia 

melakukan pengecekan mengenai kelengkapan angota dan kelengkapan atribut 

menunggu pemanggilan untuk tampi serta akan dilakukannya pemotretan untuk 

dokumentasi. Sebaiknya melakukan istirahat mereka serta merapihkan pakaian 

dan berdoa.  

2. Setelah memasuki Daerah Persiapan II (DP II), regu melakukan penialian kostum.  

3. Kemudian memasuki Daerah Persiapan III (DP III), regu yang telah masuk ke DP 

III tidak diperkenankan menerima instruksi dari pendamping/pelatih 

membelakangi daerah perlombaan dan tidak diperbolehkan melakukan gerak 

tambahan.    

4. Peserta masuk ke area perlombaan dengan cara langkah biasa setelah 

pemanggilan. Apabila regu tidak tampil setelah ada panggilan sebanyak tiga kali 

maka penampilannya akan dialihkan ke penampilan terakhir dan akan dikenakan 

pengurangan nilai. Dan apabila setelah dialihkan tetap tidak tampil setelah 

dipanggil sebanyak tiga kali, maka dinyatakan didiskualifikasi.   

5. Peserta yang telah melakukan perlombaan diperkenankan meninggalkan area 

lomba dan memasuki daerah peristirahatan IV (DP IV) 

 

C. Ketentuan Waktu Tampil  

1. Waktu Tampil untuk setiap peserta maksimal 10 menit.  

2. Tidak ada laporan kepada inspektur lomba.  

3. Waktu tampil dimulai ketika komandan regu memasuki kotak Danton.  



 

 

4. Panitia akan memberikan peringatan waktu dengan cara mengumumkan melalui 

pengeras suara.  

5. Setelah tampil peserta membubarkan diri ditempat dan meninggalkan lapangan 

lomba langsung menuju DP IV ( tidak berjalan atau berlari mengelilingi lapangan 

lomba ).  

6. Jika melebihi waktu, pasukan menerima pengurangan point sebanyak 15 point. 

Dan peserta meninggalkan lapangan lomba langsung menuju DP IV (tidak 

berjalan atau berlari mengelilingi lapangan lomba ).   

 

D. Ketentuan Materi Lomba  

1. Gerakan-gerakan yang akan dinilai adalah :  

a. Gerakan di tempat  

1) Sikap hormat  

2) Berhitung  

3) Istirahat di tempat  

4) Sikap sempurna  

5) Periksa kerapihan  

6) Setengah lencang kanan  

7) Lencang kanan  

8) Hadap kanan dan kiri  

9) Lencang depan  

10) Hadap serong kanan dan kiri  

11) Balik kanan  

12) Balik kanan jalan di tempat  

13) Hadap kanan/kiri jalan di tempat  

14) Buka tutup barisan.   

b. Gerakan berpindah tempat   

1) 4 Langkah ke kanan  

2) 4 Langkah ke kiri  

3) 4 Langkah ke depan  

4) 4 Langkah ke belakang     

c. Gerakan berjalan  

1) Langkah biasa  

2) Langkah tegap   

d. Gerakan berjalan ke berjalan  

1) Langkah biasa ke langkah tegap  

2) Tiap-tiap banjar 2x belok kanan  

3) Ganti langkah  

4) Hormat kanan  

5) Langkah perlahan  

6) Langkah berlari   

e. Variasi dan Formasi  

1) Boleh menyebutkan nama sekolah  

2) Memerhatikan keselamatan dan keamanan gerakan pasukan  

3) Tidak boleh menyebut hal hal SARA dan provoaktif   

 

E. Ketentuan Materi Penilaian 

1. Penilaian dilaksanakan oleh juri pada saat peserta memasuki lapangan lomba .  

2. Penilaian pasukan meliputi kriteria penilaian sebagai berikut:  



 

 

a. Kelengkapan dan keutuhan anggota pasukan  

b. Kekompakan dan keserasian  

c.  Ketepatan waktu  

d.  Kelengkapan atribut  

e.  Kesesuaian dengan JUKLAK  

3. Komandan pasukan  

a. Kemampuan memberikan aba-aba (lantang, keras, jelas, tegas, berjeda, 

dan berirama) harus benar dan dapat membedakan mana aba-aba jalan 

dan mana aba-aba gerak.  

b.  Suara (intonasi, tempo, frekuensi) keras, jelas dan tegas  

c.  CMI (Cara Memberikan Instruksi)  

d.  Penguasaan materi perlombaan.  

e.  Kriteria penilaian variasi dan formasi sebagai berikut:  

a) Kerapihan  

b) Keindahan  

c) Kekompakan  

d) Tingkat kesulitan   

 

F. Ketentuan Pengurangan dan Penambahan Nilai (penalti)  

1. Terlambat daftar ulang dikenakan pengurangan 15 point/pasukan dari nilai 

akhir (NA).  

2. Tidak lengkapnya administrasi pendaftaran dikenakan pengurangan 101 

point/pasukan dari NA.  

3. Tidak mengikuti apel pembukaan, dikenakan pengurangan 20 point/pasukan 

dari NA.     

4. Menerima intruksi ketika regu berada di DP III, dikenakan pengurangan 20 

point/pasukan dari NA.  

5. Mengganti  personil, apabila tidak sesuai dengan peraturan akan dikenakan 

pengurangan 15 point/pasukan dari NA.  

6. Melewati batas lapangan lomba, akan dikenakan pengurangan 10 point/orang 

dari NA pasukan.  

7. Sakit di lapangan akan dikenakan pengurangan 25 point/orang dari NA pasukan. 

8. Tidak menjaga kebersihan ruangan peserta dikenakan pengurangan 20 

point/pasukan dari NA.  

9. Pasukan yang kekurangan anggota lomba akan dikenakan pengurangan 20 

point/pasukan dari Nilai Akhir  

10. Ketentuan waktu:   

a. Regu tidak tampil setelah ada pemanggilan sebanyak 3x dianggap 

DISKUALIFIKASI dari perlombaan.  

b. Regu yang kekurangan anggota lomba akan dikenakan pengurangan 20 

point/pasukan dari NA. 

   

G. Ketentuan pergantian personil  

1. Pengganti harus yang terdaftar sebagai cadangan  

2. Melapor ke panitia penilai DP 1   

3. Pergantian dilakukan di DP 1 sebelum pengecekan kelengkapan anggota.   

 

 

 



 

 

 

KETENTUAN TAMBAHAN 

A. Kewajiban Peserta dan Penggembira  

1. Peserta dan supporter selalu menjaga keamanan, ketertiban daan 

persatuan antar peserta lomba/pelajar serta tidak melakukan hal-hal 

yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku .  

2. Peserta dan supporter harus menjaga kebersihan di area lingkungan 

Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam, dilarang merusak atau 

mencemari lingkungan sekitarnya.  

3. Peserta dilarang keras membawa segala jenis senjata/benda tajam, serta 

dianjurkan untuk tidak membawa benda-benda berharga berlebihan.  

4. Peserta bertanggung jawab atas keselamatan barang/perlengkapan 

masing-masing selama kegiatan berlangsung.  

5. Peserta dan supporter berpakaian rapih dan tidak bertentangan dengan 

normanorma yang berlaku.   

6. Peserta dan supporter wajib mentaati peraturan yang berlaku.  

7. Peserta yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi penalti atau 

diskualifikasi.   

B. Kategori Lomba 

1. Juara Umum 

2. Juara Peringkat 

a. Juara Utama 1-3 

b. Juara Harapan 1-3 

c. Juara Madya 1-3 

3. Juara Kategori 

a. Best PBB 1 

b. Best Variasi 1 

c. Danton Terbaik 1 

d. Kostum Terbaik 1 

 

KETENTUAN LAINNYA 

1. Bila ada peraturan yang belum tercantum maka akan diadakan perubahan dengan 

kesepakatan pada saat Technical Meeting.    

2. Untuk mempermudah jalannya TM, perwakilan peserta harap  membawa 

petunjuk teknis pelaksanaan pada saat TM.  

3. Panitia tidak bertanggungjawab atas kehilangan yang terjadi akibat kelalaian 

peserta 

 

H. NARAHUBUNG 
Ust. Mamat Rohmat, S.Pd. : 0853-5354-9607 


