
 
 
 

 
 
 

 

 

 

  



 
 
 

 
 
 

I. LATAR BELAKANG 

Generasi muda tampak seperti wajah masa depan sebuah negara. Generasi muda 

yang dapat menggapai target terbesar dalam hidupnya. Dengan kerja keras, jiwa yang 

tangguh dan kreativitas yang tinggi generasi muda akan diberikan kepercayaan 

tertinggi. Dengan kepercayaan yang telah diberikan, mereka harus bisa keluar dari zona 

nyaman. Demi mewujudkan hal tersebut, mereka harus bisa melawan tantangan yang 

ada dalam dirinya dan menyeimbangkan kecerdasan yang dimilikinya. Seperti sebuah 

pepatah yang mengatakan bahwa, “sesuatu yang berlebihan bukanlah hal yang baik”. 

Hal ini juga berlaku pada kecerdasan yang dimiliki seseorang.  

Kecerdasan yang dimaksud disini adalah kemampuan emosional dan kemampuan 

intelektualnya. Kecerdasan emosional berupa pengendalian diri, kemampuan untuk 

memotivasi diri sendiri, menyelesaikan konflik, serta memimpin diri dan lingkungan 

sekitarnya. Sedangkan kecerdasan intelektual berupa kecerdasan dalam menerima, 

menyimpan dan mengolah informasi menjadi fakta. Idealnya, seseorang harus dapat 

menyeimbangkan kemampuan intelektual dan kemampuan emosionalnya. Seseorang 

dengan kemampuan intelektual dan kemampuan emosional yang seimbang dapat 

menjadi orang cerdas sekaligus pandai bergaul dan bersosialisasi. Dengan kemampuan 

yang seimbang, generasi muda dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan. 

Kedua kemampuan ini bisa juga dikatakan penyeimbangan otak kanan dan otak 

kiri. Hal ini dikarenakan otak kanan akan berorientasi kepada kemampuan emosional 

dan otak kiri akan berorientasi pada kemampuan intelektual. Penyeimbangan otak 

kanan dan otak kiri bisa melalui melukis, bermain musik, desain, dan senam otak. 

Selain 4 hal tersebut, terdapat juga kegiatan yang membantu menyeimbangkan otak 

kanan dan otak kiri yaitu melalui olahraga. Selain dapat menyeimbangkan otak kanan 

dan otak kiri, olahraga juga dapat melatih seseorang baik fisik maupun mental. 

Olahraga merupakan salah satu hal yang paling mudah untuk dilakukan oleh semua 

orang. Setiap orang juga memiliki kegemaran olahraga yang berbeda.  

Salah satu olahraga yang saat ini memiliki popularitas yang cukup tinggi adalah 

olahraga bola basket. Hal ini dikarenakan olahraga bola basket sendiri dapat melatih 



 
 
 

 
 
 

koordinasi, melatih kekuatan, membangun mental, membakar kalori, serta 

mengembangkan konsentrasi dan disiplin diri. Oleh karena itu, kami selaku Badan 

Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana merasa perlu 

untuk mewadahi dan memfasilitasi generasi muda melalui kegiatan pertandingan bola 

basket di Indonesia dan Bali yang bernama Equilibrium Basketball League (EBL). 

Adapun tema yang kami angkat pada tahun ini adalah “Victory (Bigger Than A Game, 

Greater Than A Competition)”. Alasan kami mengangkat tema ini adalah karena kami 

percaya bahwa melalui pertandingan bola basket yang kami laksanakan, dapat 

meningkatkan potensi generasi muda yang memiliki jiwa sportifitas dan bermental 

juara. Selain itu juga untuk mengembangkan potensi generasi muda yang berbakat agar 

dapat berjaya dengan jiwa pemenang. Melalui kegiatan ini kami harapkan mereka dapat 

menggali potensi yang mereka miliki khususnya minat dan bakat dalam bidang 

olahraga bola basket. Dimana kedepannya mampu menghasilkan output yang 

berkompeten dalam meningkatkan eksistensi generasi muda terhadap olahraga bola 

basket dikancah nasional. 

 

II. TEMA KEGIATAN 

“Victory (Bigger Than A Game, Greater Than A Competition)” 

 

III. DASAR PENYELENGGARAAN 

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

2. Program Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana. 

 

IV. TUJUAN KEGIATAN 

Adapun tujuan dari pelaksanaan 8rd Equilibrium Basketball League (EBL) 

adalah : 

1. Mewadahi dan memfasilitasi minat dan potensi mahasiswa khususnya peserta 

8th Equilibrium Basketball League (EBL), 



 
 
 

 
 
 

2. Menumbuhkan loyalitas dalam kebersamaan antara civitas ekonomi maupun 

mahasiswa lainnya, 

3. Menjadi ajang dalam meningkatan rasa sportivitas di kalangan mahasiswa 

maupun peserta 8th Equilibrium Basketball League (EBL), dan 

4. Menciptakan output yang berkompeten khususnya dalam olahraga bola basket 

yang nantinya mampu mengiprahkan eksistensi olahraga bola basket kepada 

masyarakat luas. 

 

V. DESKRIPSI KEGIATAN 

8th Equilibrium Basketball League akan diselenggarakan pada Sabtu, 05 Oktober 

s.d. Jumat, 12 Oktober 2018 dan dilanjutkan pada Minggu, 14 Oktober 2018 yakni 

selama delapan hari. Kegiatan ini terdiri pertandingan bola basket, perlombaan dance, 

individual skill, 3 point contest dan creative photo contest. Pada pertandingan bola 

basket terdapat tiga kategori yaitu, tingkat Fakultas Putra se-Indonesia, SMA/SMK 

Putra se-Bali, dan Putri Umum (SMA/SMK dan Perguruan Tinggi) se-Bali. Untuk 

perlombaan dance akan diadakan tingkat SMA/SMK se-Bali, sedangkan untuk 

individual skill, 3 point contest dan creative photo contest akan dibuka untuk umum. 

Pertandingan akan diawali dengan babak penyisihan berlanjut ke semifinal. Pada 

pertandingan final ini nantinya akan memperebutkan piala bergilir dengan lisensi 

Kementrian Pemuda dan Olahraga. Untuk perlombaan dance dan creative photo 

contest, pemenang akan diumumkan pada saat final pertandingan basket.  

 

VI. BENTUK, WAKTU DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

Bentuk Kegiatan : Pertandingan dan Perlombaan 

hari, tanggal : Sabtu, 06 Oktober 2018 s.d. Jumat, 12 Oktober 2018, dan  

  Minggu, 14 Oktober 2018 

waktu  : 10.00 WITA – Selesai 

tempat  : Gelanggang Olahraga (GOR) Purna Krida, Badung  

 



 
 
 

 
 
 

VII. PELAKSANAAN 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh panitia pelaksana 8th Equilibrium Basketball 

League yang dibentuk oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana. 

 

 

VIII. PESERTA KEGIATAN 

1. Basketball 

- Fakultas (Putra) se-Indonesia   : 12 tim 

Biaya pendaftaran     : @ Rp 800.000,00 

- SMA/SMK (Putra) se-Bali   : 12 tim 

Biaya pendaftaran     : @ Rp 750.000,00 

- Perguruan Tinggi, SMA/SMK (Putri) se-Bali : 12 tim 

Biaya pendaftaran     : @ Rp 700.000,00 

 

2. Dance Competition 

Peserta      : SMA/SMK se-Bali 

Jumlah      : 10 tim 

Biaya Pendaftaran     : @ Rp 250.000,00 

 

3. Creative Photo Contest 

Peserta      : Umum 

Jumlah      : 10 orang 

Biaya Pendaftaran     : - 

 

4. 3 Point Contest 

Peserta      : Umum 

Jumlah      : 20 orang 

Biaya Pendaftaran     : Rp 25.000,00 



 
 
 

 
 
 

 

5. Individual Skill Competition 

Peserta      : Umum 

Jumlah      : 20 orang 

Biaya Pendaftaran     : @ Rp 25.000,00 

 

6. Supporter Terbaik 

Peserta      : Umum 

Jumlah      : 18 tim 

Biaya Pendaftaran     : - 

  



 
 
 

 
 
 

PERATURAN DAN PERSYARATAN PERTANDINGAN BASKET 

1. Peraturan Umum Pertandingan 

Peraturan selama pertandingan basket 8th Equilibrium Basketball League (EBL) 

adalah peraturan yang sesuai dengan peraturan FIBA 2017 

 

2. Peraturan Khusus Pertandingan 

2.1 Peraturan pertandingan yang digunakan EBL 2018 adalah peraturan 

FIBA 2017 

2.2 Sistem Pertandingan 

Sistem pertandingan pada kompetisi ini menggunakan sistem grup. 

Yang akan maju ke babak semifinal adalah juara grup. Diadakan sistem W.O.. 

bagi setiap tim peserta apabila diketahui tidak mematuhi peraturan yang 

dibentuk panitia baik disengaja maupun tidak disengaja. 

Nb: - Sistem pertandingan disesuaikan dengan peserta yang mendaftar. 

    - Ketentuan W.O. akan disebutkan pada sub point khusus tersendiri. 

2.3 Sistem Waktu Pertandingan 

• Babak Penyisihan   : 4x10 menit kotor 

• Babak Semi Final 

dan Perebutan Juara 3   : 4x10 menit semi bersih 

• Babak Final    : 4x10 menit bersih 

Nb: - Babak Tambahan: 5 menit (kotor, semi bersih, dan bersih tergantung babak). 

 - Time Out: 2x30 detik kuarter 1 dan 2 

    3x30 detik kuarter 3 dan 4 

2.4 Sistem Penilaian Pertandingan 

Menang : 2 poin 

Kalah  : 1 poin 

W.O..  : 0 poin 

Nb: - Tim pemenang W.O. akan mendapat skor 25 dan tim yang kalah W.O. akan 

mendapat skor 0 (25-0). 



 
 
 

 
 
 

3. Persyaratan Pendaftaran 

1. Semua pemain dari masing-masing tim yang mengikuti 8th Equilibrium 

Basketball League (EBL) WAJIB berasal dari satu SMA/SMK/Fakultas yang 

terdaftar atau SMA/SMK/Fakultas yang diundang 

2. Masing-masing tim wajib menyediakan 2 set seragam tim (kaos dan celana), 

yang terdiri dari 1 set seragam warna gelap dan 1 set seragam warna terang. 

3. Pemain serta official yang terdaftar berjumlah maksimum 15 orang (12 pemain 

& 3 official) dan minimum 8 (tentatif) orang. 

4. Dalam setiap pertandingan, satu tim hanya diperbolehkan memainkan 12 orang 

dan minimum tim dapat bertanding jika pemain berjumlah 5 orang. 

5. Disarankan setiap tim membawa bola basket sendiri untuk pemanasan. 

6. Apabila pemain yang mempunyai penyakit tertentu, diwajibkan membawa 

obat-obatan pribadi. 

7. Setiap tim peserta wajib menyerahkan salah satu ID Card berupa KTM atau 

KRM ASLI (tingkat Fakultas) serta Kartu Pelajar (tingkat SMA/SMK) 

masing-masing pemain yang masih berlaku untuk pendataan pemain saat akan 

bertanding. 

8. Menyertakan Kartu Hasil Studi (KHS) terakhir dan surat rekomendasi masih 

aktif sebagai siswa/mahasiswa dari SMA/SMK/Fakultas bersangkutan. 

9. Pendaftaran dimulai pada tanggal 1 Agustus 2018 – 14 Agustus 2018. 

Pendaftaran langsung ke Sekretariat Bersama LMFEB Universitas Udayana  di 

JL. P. B. Sudirman (di dalam Kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis)  pada 

pukul 15.00 – 18.00 WITA. 

10. Peserta yang akan mendaftar ke Sekretariat Bersama LMFEB Universitas 

Udayana sebelumnya harus menghubungi contact person pendaftaran. 

11. Mengisi formulir pendaftaran dan setiap anggota tim diwajibkan melampirkan: 

a. 2 (dua) lembar fotocopy kartu pelajar / kartu mahasiswa yang masih 

berlaku. 

b. 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 3x4 untuk keperluan registrasi. 



 
 
 

 
 
 

12. Membayar biaya pendaftaran sebesar: 

a. Fakultas  : Rp 800.000,00 (Sudah termasuk dengan biaya 

wajib mengikuti Individual Skill & 3 Point Contest) 

b. SMA/SMK Putra  : Rp 750.000,00 

c. Putri Umum  : Rp 700.000,00 

d. Individual Skill : Rp 25.000,00 

e. 3 Point Contest : Rp 25.000,00 

13. Dapat menghubungi Contact Person: 

• Manik : 087862734721 (WA) (Id line: sangayumanikpra_) 

• Venny : 087851205093 (WA) (Id line: vennyfelisiaa) 

14. Pelatih (head coach) dan official (maksimal 3 orang) dari setiap tim, wajib 

menggunakan sepatu dan pakaian yang rapi berkerah. 

15. Setiap tim Fakultas putra wajib mengirimkan perwakilan tim untuk mengikuti 

3 Point Contest (1 orang) dan Individual Skill (1 orang) (sudah termasuk dalam 

biaya pendaftaran). 

16. Tim yang tidak melakukan ketentuan poin diatas (1-12) tidak diperkenankan 

mengikuti pertandingan. 

 

4. Peraturan tambahan, sanksi, diskuallifikasi dan W.O. 

1. Peserta adalah bukan pemain yang sedang bermain di/untuk Tim Provinsi (Pelatda), 

Tim Nasional (Pelatnas), Kobatama, Kobanita, dan IBL, sedangkan pemain 

Libama/Libamanas dan eks pemain IBL diperbolehkan bermain dengan syarat  

masing-masing tim hanya boleh membawa maksimal 1 pemain Libama/Libamanas 

dan 1 pemain eks IBL. 

2. Pemain dibatasi kelahiran maksimal januari 1994 dan untuk tingkat Fakultas tidak 

sedang menempuh pendidikan S2/S3 

3. Apabila sebelum technical meeting atau penandatanganan MOU tim 

mengundurkan diri dari kompetisi, maka panitia tidak akan mengembalikan 

setengah dari uang pendaftaran kepada tim yang mengundurkan diri tersebut. 



 
 
 

 
 
 

4. Peserta merupakan Siswa-Siswi/Mahasiswa aktif SMA/SMK/Fakultas (yang dapat 

ikut menjadi peserta dalam 8th EBL haruslah memainkan pemainnya yang berasal 

dari satu SMA/SMK/Fakultas). 

5. Apabila ditemukan pelanggaran pada poin-poin diatas setelah berlangsungnya 

technical meeting dan penandatanganan MOU, tim peserta yang terbukti 

melakukan pelanggaran akan didiskualifikasi dan dinyatakan kalah W.O. (baik tim 

itu menang atau kalah pada pertandingan tersebut dan pertandingan sebelumnya) 

serta diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1.000.000,-. 

6. Setiap tim yang bertanding diwajibkan membawa suporter minimal 25 orang 

setiap kali pertandingan selama babak penyisihan, dengan membawa tiket masuk. 

7. Setiap tim peserta diwajibkan untuk menjual tiket pertandingan sebanyak 50 tiket 

selama babak penyisihan dan untuk tim yang maju ke babak semifinal dan final 

akan diberikan tambahan tiket masing – masing sebanyak 30 tiket. 

8. Apabila ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengajukan protes kepada pihak 

panitia mengenai kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh suatu tim, maka 

tim tersebut harus  menyertakan uang sebesar Rp. 500.000,- pada saat mengajukan 

protes. 

9. Apabila terbukti tim tersebut melakukan pelanggaran maka tim tersebut akan 

didiskualifikasi dan uang sebesar Rp. 500.000,-  akan dikembalikan kepada pihak 

pelapor. Namun apabila tidak terbukti tim tersebut melakukan pelanggaran tersebut 

maka uang sebesar Rp. 500.000,- akan menjadi milik panitia. 

10. Setiap pemain dari tim yang tidak menyerahkan ID Card berupa KTM dan KRM 

ASLI serta Kartu Pelajar dan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah bahwa 

memang merupakan siswa dari sekolah terkait yang masih berlaku secara 

lengkap, pemain tersebut tidak diperbolehkan mengikuti pertandingan. 

11. Tim dapat diperbolehkan bermain jika terdapat minimal 5 orang. 

12. Setiap tim yang tidak datang tepat pada jadwal yang telah ditentukan panitia sampai 

pertandingan dimulai akan dinyatakan kalah W.O. dengan pengecualian apabila 

keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan panitia. 



 
 
 

 
 
 

13. Apabila terdapat pelatih, official, dan pemain dari suatu tim yang dengan sengaja 

menghina wasit dan panitia maka tim tersebut akan dikenakan sanksi sebesar 

Rp.1.000.000,- dan dinyatakan kalah W.O. 

14. Apabila terjadi keributan dan kekerasan yang disebabkan oleh suporter dari setiap 

tim yang bertanding akan dikenakan sanksi sebesar Rp 2.000.000 untuk tiap tim 

dan tim yang dimana suporternya memulai keributan akan didiskualifikasi. Segala 

bentuk keributan akan diserahkan kepada pihak berwajib. 

15. Hanya pelatih yang diperbolehkan berdiri di bench serta melakukan protes kepada 

wasit dan panitia saat pertandingan sedang berlangsung. 

16. Apabila ada kesamaan jumlah nilai akhir antar peserta dalam akhir perhitungan 

grup, maka diberlakukan “sistem selisih poin”. 

17. Setiap tim yang akan bertanding harus datang 1 jam sebelum dimulainya 

pertandingan. 

18. Batas waktu W.O. suatu tim adalah 10 menit setelah waktu dimulainya 

pertandingan, dengan rincian 4 menit panggilan pertama, 3 menit setelahnya 

panggilan kedua, 3 menit setelahnya panggilan ketiga. 

19. Penentuan Home dan Away akan dilakukan saat technical meeting 

20. Home : Kostum warna terang. 

Away : Kostum warna gelap. 

NB: -  Kepastian   bermain   home   atau   away   dapat   dilihat   pada   jadwal   fix   

setelah technical meeting. 

 

 

  



 
 
 

 
 
 

CODE OF CONDUCT 

 

Pelatih tim harus : 

1. Tidak memberikan kritik kepada timnya sendiri di depan penonton atau juri. 

2. Tidak memberikan kritik pada pelatih lain, tim lain, atau pada penonton, dengan 

ucapan maupun gerakan tubuh. 

3. Tidak menggunakan bahasa yang kasar atau tidak sopan. 

4. Tidak mempraktekkan tindakan yang tidak sportif. 

5. Tidak mengkonsumsi tembakau, minuman keras di depan penonton, official, juri, 

maupun di depan timnya sendiri. 

6. Tidak mengkonsumsi Narkotika dan Obat Terlarang lainnya. 

7. Bersama dengan official, bersama-sama bertanggung jawab terhadap tindakan serta 

perilaku penonton pendukung tim nya. 

8. Menerima keputusan dari official maupun juri dengan sportif. 

9. Menekankan bahwa atlet yang baik adalah yang memiliki mental & fisik prima.  

10. Menekankan bahwa kemenangan adalah hasil dari kerjasama tim, bukan individu. 

11. Menjadi role model dengan memberikan contoh yang positif. 

12. Mengikuti semua peraturan yang diberikan oleh panitia. 

  



 
 
 

 
 
 

KETERANGAN 

 

1. Berlaku untuk Peserta Basket Putra tingkat Fakultas yang berasal dari luar Pulau Bali 

2. Keterangan tentang uang jaminan tertera dilampiran 

3. Untuk biaya pendaftaran dapat ditransfer ke nomor rekening 

Bank BCA 

a.n. I Gde Putu Prajna Ananggadipa 

no. rek 6115202743 

 

4. Rincian semua persyaratan dapat dikirimkan ke: 

5. Logo fakultas / universitas dikirim melalui email: 

Email: eblunud@gmail.com 

Contact Person: 

Prajna Ananggadipa (081353698535) 

Manik Pramiartini (087862734721) 

  

mailto:eblunud@gmail.com


 
 
 

 
 
 

Lampiran 1: 

1. Peserta wajib mengikuti technical meeting pada tanggal 29 September 2018 

2. Peserta wajib hadir saat pembukaan 8th Equilibrium Basketball League pada tanggal 6 

September 2018 (minimal 5 orang anggota dalam satu tim harus hadir) 

3. Peserta wajib hadir 8th Equilibrium Basketball League pada tanggal 14 September 2018 

(minimal 5 orang anggota dalam satu tim harus hadir)  



 
 
 

 
 
 

PERATURAN DANCE COMPETITION 

1. Waktu Pertandingan  

Hari, tanggal : Sabtu, 6 Oktober 2018 s.d. Minggu, 14 Oktober 2018 

Waktu  : Sesuai jadwal yang akan dibagikan kemudian pada saat technical 

  meeting. 

Tempat  : GOR Purna Krida Denpasar 

 

2. Peraturan Umum 

1. Terbuka bagi tim tingkat SMA/SMK. Setiap tim HARUS terdiri dari 

siswa/siswi dari sekolah yang bersangkutan, dan HARUS masih berstatus 

siswa/siswi pada sekolah yang bersangkutan untuk tahun ajaran 2017/2018.  

2. Setiap tim minimal terdiri dari 5 (lima) orang dan tidak ada batas maksimal. 

3. Jenis kelamin dalam setiap tim bebas (perempuan, laki-laki, atau gabungan 

keduanya). 

4. Setiap tim wajib memiliki kapten dan panitia hanya berkomunikasi lewat 

kapten tim. 

5. Setiap sekolah boleh mengirimkan lebih dari 1 tim (maksimal 3 tim). 

6. Setiap tim peserta diwajibkan untuk menjual tiket pertandingan sebanyak 15 

tiket selama babak penyisihan dan untuk tim yang maju ke babak 5 besar akan 

diberikan tambahan tiket sebanyak 20 tiket. 

 

3. Syarat Pendaftaran 

1. Pendaftaran dimulai pada tanggal 1 Agustus 2018 s.d. 14 Agustus 2018, 

Pendaftaran bisa langsung ke Sekretariat Bersama LMFEB Universitas 

Udayana di JL. P.B. Sudirman (di dalam Kampus Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis)  pada pukul 15.00 – 18.00 WITA. 

2. Peserta yang akan mendaftar ke Sekretariat Bersama LMFEB Universitas 

Udayana sebelumnya harus menghubungi contact person pendaftaran. 

3. Mengisi formulir pendaftaran dan setiap anggota tim diwajibkan melampirkan: 



 
 
 

 
 
 

a. 2 (dua) lembar fotocopy kartu pelajar yang masih berlaku. 

b. 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 3x4 untuk keperluan registrasi. 

4. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 250.000,00. 

5. Dapat menghubungi Contact Person: 

• Yola   : 081246000062 (Id line: yolandaverina) 

• Yunita : 087861868446 (Id line: Myd72)  

6. Pembayaran dan penyetoran kelengkapan berkas pendaftaran harus 

dilaksanakan selambat-lambatnya pada saat Technical Meeting 8th Equilibrium 

Basketball League (EBL).  

7. Peserta baru dianggap sah apabila telah menyetorkan berkas persyaratan dan 

membayar biaya pendaftaran. 

 

4. Technical Meeting  

1. Technical Meeting dilaksanakan pada: 

Hari, tanggal : Sabtu, 29 September 2018 

Waktu  : Menyesuaikan 

Tempat  : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana,  

  Kampus Sudirman 

2. Setiap tim wajib mengirimkan wakilnya sebanyak 2 orang untuk mengikuti 

technical meeting. Diharapkan 1 orang pelatih / official dan 1 orang pemain. 

3. Setiap tim harus menghormati dam mematuhi hasil technical meeting. 

4. Keputusan technical meeting tidak dapat diganggu gugat. 

 

5. Penampilan 

1. Format penampilan adalah modern dance dengan tema bebas dan menarik. 

2. Durasi tampil saat penyisihan maksimal 4 menit. Sedangkan untuk babak 

Semifinal dan  final, maksimal 5 menit. Perhitungan waktu dimulai sejak musik 

dimulai. 

3. Jadwal tampil setiap tim ditentukan oleh panitia. 



 
 
 

 
 
 

4. Dilarang menggunakan air, api dan bahan berbahaya lainnya dalam setiap 

penampilan. 

5. Dilarang menggunakan bahasa dan gerakan yang vulgar, rasis, atau sugestif. 

6. Setiap tim membawa property masing-masing. Tim dilarang meminjam 

property apapun dari panitia. Kepastian property yang akan digunakan harus 

dikonfirmasikan kepada panitia pada saat technical meeting. 

 

6. Musik dan Kostum 

1. Setiap tim masing-masing diwajibkan menyerahkan lagu yang akan 

dipergunakan dalam bentuk CD atau Flashdisk sebanyak 2 (dua) buah (satu 

dipergunakaan saat tampil dan satu untuk cadangan). 

2. Setiap tim dapat menyiapkan seorang operator untuk berada di audio desk 

minimal saat penampilan satu tim sebelum timnya tampil, dengan membawa 

cadangan CD musik timnya, sekaligus berhak memberi clue untuk mulai dan 

berhenti. 

3. Setiap tim wajib tampil mengenakan kostum seragam atau senada dan 

bersepatu (tidak boleh menggunakan high heels). 

Catatan Penting : Jika ada masalah dengan musik, yang disebabkan oleh 

peralatan panitia (CD player rusak, lampu mati, dan sebaginya), maka tim 

diperkenankan untuk memulai kembali dari awal. Panitia tidak bertanggung 

jawab apabila CD dan DVD yang telah diserahkan rusak ataupun format lagu 

tidak terbaca. 

 

7. Kriteria Penilaian 

Kriteria penilaian adalah tingkat kesulitan koreografi, kekompakan, kerapian, 

kreativitas, kostum, dan penampilan tim secara keseluruhan. 

  



 
 
 

 
 
 

8. Sistem Kompetisi 

Pada Dance Competition 8th Equilibrium Basketball League (EBL) ini, akan 

diadakan babak penyisihan yaitu pada tanggal 8 Oktober 2018 s.d. 9 Oktober 2018 

dan nantinya akan dipilih 5 tim yang kemudian akan tampil di babak final pada 

tanggal 14 Oktober 2018 untuk memperebutkan Juara 1, 2 dan 3.   

 

9. Pelanggaran dan Sanksi 

1. Peserta harus datang satu jam sebelum jadwal yang ditentukan panitia dan tidak 

ada toleransi waktu bagi peserta yang terlambat. 

2. Setelah technical meeting, daftar peserta yang terdaftar tidak bisa diubah, 

kecuali karena alasan force majeur. Definisi force majeur didasarkan pada 

persepsi panitia. 

3. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat 

 

10. Hadiah 

1. Juara 1: Uang tunai + Piala + Piagam Penghargaan. 

2. Juara 2: Uang tunai + Piala + Piagam Penghargaan. 

3. Juara 3: Uang tunai + Piala + Piagam Penghargaan. 

  



 
 
 

 
 
 

 


