KETENTUAN UMUM
PETUNJUK PELAKSANAAN
LOMBA MARCHING BAND
FLORIKULTURA INDONESIA 2017
1. NAMA KEGIATAN
FLORIKULTURA INDONESIA 2017
2. PENYELENGGARA
 Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian
 Kementrian Pertanian
 Pemerintah Kota Bogor
 Institut Pertanian Bogor
 Asosiasi Bunga Indonesia (ASBINDO)
 Departemen Agronomi dan Hortikultura (AGH)
 Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura ( HIMAGRON)
 AgriSocio
 Himpunan Alumni Agronomi IPB (HAAI)
 Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Jawa Barat
 Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Kota Bogor
 Yayasan Widitra Nusantara
3. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Memeriahkan Karnaval Florikultura Indonesia 2017
b. Memberikan kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi generasi muda agar terhindar
dari kenalakan remaja dan tindakan-tindakan yang kurang terpuji dan menjalin
persahabatan diantara band peserta.
c. Menggairahkan kegiatan unit-unit drumband/marching band di sekolah-sekolah,
Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintah dan Perusahaan BUMN Pemerintah/Swasta.
4. WAKTU DAN TEMPAT
Lomba Marching Band Florikultura Indonesia 2017 akan dilaksanakan pada hari
MINGGU tanggal 30 Juli 2017 di Kampus IPB Baranangsiang, Bogor.

5. PESERTA
Peserta florikultura merupakan kategori senior dengan ketentuan :
1. Peserta menjadi perwakilan dari SMA/SMK, Sekolah keagamaan, Sekolah pondok
pesantren, Perguruan Tinggi, Instansi Pemerintah/BUMN, Perusahaan Swasta dan
Organisasi Umum yang menaunginya.
2. Peralatan perkusi tidak dibatasi, peralatan instrument tidak dibatasi, peralatan tiup
tidak terbatas.
3. Tidak diperkenankan menggunakan peralatan musik elektronik dan pengeras suara.
6. KOMPOSISI PEMAIN
a. Jumlah pemain 30-90 peserta.
b. Official, pengawal baris atau helpers maksimal 12 orang menggunakan tanda
pengenal atau seragam.
7. INFORMASI DAN PENDAFTARAN
a. Setiap band peserta wajib mengisi formulir pendaftaran. Pendaftaran dapat
dilakukan dengan mengisi form pendaftaran yang terdapat di web
www.floriindonesia.com. Pendaftaran dibuka dari tanggal 1 Mei - 21 Juli 2017.
b. Setiap peserta wajib membayar commitment fee sebesar RP 250.000 (Dua Ratus Lima
Puluh Ribu Rupiah) / band peserta. Commitment fee ditransfer melalui rekening;
Nama Bank

No Rekening

Bank BNI

0417919947
a.n rektor IPB cq DPKHA

Bank Mandiri

1330010889111
a.n rektor IPB cq DPKHA

c. KONFIRMASI dilakukan dengan mengirimkan formulir pendaftaran yang sudah diisi
serta melampirkan bukti pembayaran ke email: info@floriindonesia.com serta sms ke
nomor 085273942905 dengan format Pendaftaran Marching Band_Nama peserta.

TECHNICAL MEETING akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Sabtu, 22 Juli 2017
Pukul
: Jam 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat
: Kampus IPB Baranangsiang
Untuk informasi pendaftaran dapat menghubungi
RIVANI
0875717511558
AYA

089514077344

ELSA

085273942905

8. PENJELASAN TEKNIS
a. Start dimulai dari tempat yang ditentukan yaitu Kampus IPB Baranangsiang (rute
parade terlampir). Jarak tempuh sekitar ± 4 km, Lebar jalan 5 m dan waktu tempuh
sekitar ±120 menit. Urutan parade berdasarkan hasil undian pada saat Technical
Meeting.
b. Band peserta parade terdiri dari
 Satu orang Field Commander;
 Pemain inti sesuai jumlah minimal pemain masing-masing divisi;
 Maksimal 12 orang pengawal barisan dapat ikut berbaris di belakang atau
disamping barisan di pinggir jalan yang dilalui peserta dan atau di depan barisan
(3 orang di depan, 3 orang di belakang, 3 orang di kiri, dan 3 orang di kanan).
Pengawal barisan menggunakan seragam tertentu. Pengawal barisan tidak dinilai
tetapi wajib disertakan. Pengawal barisan berfungsi untuk membantu anggota
unitnya yang tidak dapat melanjutkan parade karena sebab-sebab tertentu atau
memungut accessories atau peralatan yang terjatuh. Pengawal barisan turut serta
mengamankan atau membebaskan jalur jalan dari penonton yang menjorok masuk
atau mengganggu barisan.
c. Formasi parade
1. Berada paling depan Field Commander, disusul maksimal 5 meter dibelakangnya
adalah barisan pemain inti dan color guard.
2. Drum Major/ Field Commander boleh bergerak kesamping, masuk kedalam
barisan, atau kedepan.
3. Formasi barisan pemain utama dan color guard tidak ditentukan (sesuai pilihan
band peserta), posisi pemain dalam bentuk formasi tidak ditentukan.

4. Pada saat memulai Start atau memasuki garis Finish, bentuk barisan peserta harus
berbanjar empat kebelakang, tetapi di sepanjang jalur parade diperbolehkan untuk
berimprovisasi (manuver/dinamika/variasi) yang dilakukan sambil berjalan (tidak
boleh berhenti) dan tidak mengganggu peserta lainnya.
d. Pelaksanaan Parade
1. Sebelum parade dimulai, band peserta menempatkan diri di belakang garis start
dengan formasi berbanjar empat ke belakang. Selama berada di belakang garis
start, sebelum aba-aba start diberikan band peserta tidak diperbolehkan
membunyikan alat apapun.
2. Band peserta baru dapat memainkan alat musiknya setelah petugas memberi abaaba start dengan mengibarkan bendera start ke atas.
3. Musik yang dimainkan oleh band peserta tidak dibatasi jenis dan banyaknya.
4. Penilaian dilakukan oleh juri sepanjang 50 meter pada tempat yang telah
ditentukan oleh panitia.
5. Peserta diwajibkan untuk memainkan alat musik pada 3 titik yang telah ditentukan
yaitu:
a. 50 meter dari Kantor Pos Indonesia
b. 50 meter dari Kantor Walikota Bogor
c. 50 meter dari Pintu III Kebun Raya Bogor,
Selain dari 3 titik yang telah ditentukan, peserta diperkenankan untuk tidak
memainkan alat musik dan melakukan atraksi tanpa mempengaruhi hasil penilaian
dewan juri.
6. Peserta tidak diperbolehkan melakukan freeze (berhenti ditempat) atau konser
sepanjang jalur parade maupun di lokasi penjurian karena akan menggangu
jalannya karnaval.
9. PENILAIAN
No. Caption

Nilai

1.

MARCHING PERFORMANCE

30

2.

MUSIC PERCUSSION PERFORMANCE

25

3.

MUSIC HORN PERFORMANCE

25

4.

COLOR GUARD

10

5.

GENERAL EFFECT

10

JUMLAH TOTAL

100

10. HADIAH PEMENANG
Juara 1 : Rp 5.000.000,- + Trophy Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI
Juara 2 : Rp 3.000.000,- + Trophy Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI
Juara 3 : Rp 2.000.000,- + Trophy Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI,
Setiap peserta akan mendapatkan sertifikat kepesertaan dari Persatuan Drum Band Indonesia
(PDBI).

