
 

 

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 SHORT MOVIE 
 

Hari, Tanggal : Jum’at, 7 Februari 2020 

Tempat  : Aula PonPes Terpadu Al-Multazam  

Waktu  : 08.00 s.d. selesai 

 

A. PERSYARATAN  UMUM 

1. Peserta merupakan siswa/siswi SMA/SMK/MA se-derajat di wilayah Jawa Barat. 

2. Peserta merupakan tim yang terdiri dari tiga peserta yang berasal dari satu sekolah. 

3. Setiap sekolah mendaftarkan peserta max. 1 tim (1 karya). 

4. Peserta sebelum mengirimkan karya , diwajibkan mengisi pendaftaran online. 

5. Video yang  di lombakan HASIL KARYA SENDIRI (bukan hasil karya orang lain kemudian 

diikut sertakan lomba). 

6. Setiap peserta wajib menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia selama 

mengikuti lomba short movie kristal 9. 

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 PERLOMBAAN 
1. Tahap Pertama  

Pendaftaran secara online dan pengiriman berkas pendaftaran setelah dikonfirmasi 
dari pihak panitia, karya dikirimkan ke e-mail Kristal 9 Al-Multazam. 

2. Tahap Kedua 

Penjurian untuk menyeleksi 10 karya terbaik untuk penilaian lanjut. 

3. Tahap Ketiga 

Pengumuman 10 karya terbaik yang akan melanjutkan penilaian lomba. 

4. Tahap Keempat 

Penjurian tahap selanjutnya untuk menetukan lima karya terbaik melalui Instagram 

yang diupluod oleh panitia dan penilaian juri. 

5. Tahap Kelima 

a. Pengumuman 5 besar 

b. Presentasi dan pemutaran karya short movie dari setiap peserta di Ponpes Al-

Multazam 1 Maniskidul. 

6. Tahap keenam 

Pengumuman juara 1, 2, dan 3 lomba short movie di acara Kristal 9 Al-Multazam. 

 

C. TEKNIS PELAKSANAAN 

1. Durasi short movie maks. 10 menit. 

2. Sebelum mengirimkan karya, peserta wajib mengubungi contact person panitia. 

Peserta yang mengirimkan karya tetap tidak mendaftar terlebih dahulu karyanya tidak 

diterima. 

3. Sertakan sipnosis film dalam bentuk doc. (maks. 100 kata). 

4. Film dikirimkan dalam bentuk format .mov. 



 

 

5. Lampiran film dan sipnosis dalam bentuk rar. Ke e-mail Kristal 9 Al-Multazam 

(almultazamkristalix@gmail.com) dengan 

formatshortmovie_kristal9almultaam_namasekolah. 

6. Pengumpulan karya berlangsung dari tanggal 1 Desember 2019 s.d. 31 Januari 2020. 

 

D. KETENTUAN KARYA 

1. Karya tidak mengandung unsur SARA. 

2. Ekstensi file dari video adalah .wmv , .avi atau .mp4. 

3. Panitia mempunyai hak untuk mempublikasikan video dengan mencantumkan 

identitas peserta kedalam akun resmi media sosial Kristal    9 Al-Multazam. 

4. Karya yang telah diikut sertakan merupakan hak panitia & tidak dikembalikan. 

5. Karya yang telah dikumpulkan tidak dapat diedit/diperbaiki oleh peserta. 

 
E. TEMA SHORT MOVIE 

1. Pemuda harapan bangsa. 
2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam. 
3. Krisis moral di era millennial. 
 

F. JADWAL LOMBA  

No Kegiatan Tanggal 

1. Pengiriman Video ke e-mail Kristal 9 1 Desember 2019 s.d. 31 Januari 2020 

2. Voting “LIKE” di media sosial Instagram 1 Februari 2020 s.d. 2 Februari 2020 

3. Pengumuman 5 besar 3 Januari 2020 

4. Pengumuman pemenang 7 Februari 2020 

 
G. PENILAIAN 

1. Segi teknis 

a. Durasi tidak melebihi waktu yang ditendukan. 

b. Penggunaan bahasa. 

c. Teknik videografi. 

2. Segi Isi 

a. Kesesuaian dengan tema dan subtema. 

b. Orisinalitas ide. 

c. Kreativitas dan kualitas konten video. 

d. Kejelasan pesan yang disampaikan, eksprektif dan informative. 

 

H. NARAHUBUNG 
Usth. Irnanda Maulidya, S.Pd. : 0896-9283-8962 

 

mailto:almultazamkristalix@gmail.com

