
AUTO DUBBLING 
 
 

I. LOMBA AUTO DUBBLING 
Lomba ini adalah menampilkan signal radio terbaik yang dipancarkan oleh 
antenna vertical ditempatkan dikendaraan roda empat (mobil) yang 
ditampilkan peserta lomba, serta memenuhi ketentuan persyaratan tehnik 
dan penjurian yang ditetapkan. 
 

II. PENDAFTARAN PESERTA LOMBA 
Hari / Tanggal   : Sabtu, 13 Maret 2010 
Waktu   : 08.00 s/d 11.00 WIB 
Tempat   : GOR Saburai Bandar Lampung 
 

III. PELAKSANAAN KEGIATAN 
Hari / Tanggal   : Sabtu, 13 Maret 2010 
Waktu   : 12.00 WIB s/d selesai 
Tempat   : GOR Saburai Bandar Lampung 
    

IV. PERSYARATAN PESERTA 
1. Anggota Amatir Radio dengan IAR yang masih berlaku, apabila IAR  

masih dalam proses perpanjangan harap melampirkan surat bukti 
tanda perpanjangan. 

2. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima 
puluh ribu rupiah). 

3. Wajib menggunakan perlengkapan yang diberikan oleh panitia (ID 
card dan Kaos) 

4. Membawa perlengkapan teknis masing – masing. 
5. Kelas Auto Dubbling standar maksimum 50 watt. 
 

V. KETENTUAN TEKNIK PESERTA 
1. Frekuensi yang dipergunakan adalah : 144.000 s/d 145.000MHz. 
2. Antenna yang dipergunakan maksimal 1x 5/8 lamda pabrikan / 

modifikasi. 
3. Tidak boleh mempergunakan antenna base station. 
4. Elemen antenna terbuat dari bahan berbentuk rod tidak boleh tubing. 
5. Elemen antenna maksimal berdiameter 3 mm. 
6. Ketinggian dari tanah (ground) maksimal 360 cm. 
7. Power maksimal 50 watt. 
8. Tiang antenna terbuat dari bahan yang bersifat konduktor. 
9. Peserta wajib melalui portal yang telah disediakan oleh panitia. 
10. Nama panggilan (password) ditentukan oleh panitia (di undi). 
11. Jarak peserta lomba dengan peserta lain adalah 5 meter.  
12. Kontruksi antenna yang terpasang dikendaraan harus kokoh, lentur 

dan layak jalan, serta tidak mempergunakan alat Bantu apapun 
kecuali tiang penyanggah antenna itu sendiri. (ada pengujian 
tersendiri untuk kategori layak jalan). 

 
 
 
 
 
 
 
 



13. Jenis Coaxial bebas dan pemasangannya terlihat dari radio ke 
antenna. 

14. Pemasangan radio transceiver dilakukan diarena lomba dengan catu 
daya langsung dari accu kendaraan mempergunakan kabel DC. 

15. Point 10 dilakukan oleh peserta yang disaksikan panitia. 
16. Kendaraan (mobil) yang dipergunakan menjadi satu kesatuan 

perlengkapan teknik peserta dan hanya dipergunakan 1 (satu) kali 
perlombaan. 

17. Kendaraan tidak boleh dihidupkan dalam perlombaan (kendaraan 
dalam keadaan mati mesin).  

 
VI. KETENTUAN DAN SYSTEM PERLOMBAAN 

1. System perlombaan adalah system gugur. 
2. Apabila peserta kurang dari 20 peserta maka lomba dibatalkan. 
 

VII. PENJURIAN 
1. Terdiri 3 (tiga) titik report dengan jarak ± 1 km yang ditentukan panitia 

dan bersifat rahasia. 
2. Hasil lomba berdasarkan monitoring /rekaman. 
3. Penilaian point 1 (satu) ditentukan berdasarkan prosentase dominasi 

modulasi yang jelas terdengar dan mencapai durasi 5 + 1 detik 
selama sepuluh detik. 

4. Sama kuat/draw dapat terjadi apabila hasil rekaman tidak memenuhi 
syarat point 3 (tiga) dan menghasilkan nilai nol (0). 

5. Setelah setengah putaran peserta pindah tempat untuk melakukan 
setengah putaran berikutnya. 

6. Apabila setelah melakukan satu putaran dan belum menghasilkan 
pemenang karena mempunyai nilai yang sama/draw, maka panitia 
mengundi tempat alternatif untuk dilakukan hanya setengah putaran 
guna menentukan pemenangnya. 

7. Protes / keberatan peserta dari hasil keputusan juri dapat diterima 
dengan meminta pengulang bukti rekaman namun setelah peserta 
membayar biaya protes /keberatan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima 
puluh ribu rupiah). 

8. Untuk point 7 apabila terjadi, maka tidak dapat merubah keputusan 
juri yang telah ditetapkan. 

9. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 
 
VIII. DISKUALIFIKASI 

1. Peserta akan didiskualifikasi / dinyatakan gugur apabila : 
2. Pelanggaran ketentuan teknik yang berlaku. 
3. Antenna terjatuh saat menuju arena lomba. 
4. Merusak dengan sengaja segel yang dilakukan panitia 
5. Tidak hadir/terlambat untuk tampil apabila panitia telah melakukan 

pemanggilan selama 3 x 3 menit. 
6. Merusak dengan sengaja perlengkapan teknik yang disediakan 

panitia. 
7. Tidak melaksanakan tahapan lomba dengan baik. 
8. Melanggar tata tertib. 
 
 
 
 
 
 
 
 



IX. TATA TERTIB PESERTA 
1. Hadir 30 menit sebelum acara dimulai. 
2. Peserta mendaftar ulang dan mengambil perlengkapan dari Panitia 

Lomba (ID card peserta, T – Shirt Peserta dan Nomor Peserta untuk 
kendaraan (mobil) yang dipergunakan) serta selalu 
mempergunakannya saat lomba.  

3. Wajib mengikuti  tehnical meeting yang dilaksanakan sebelum lomba 
berlangsung. 

4. Perlengkapan teknik/antenna serta kendaraan peserta yang 
diperlombakan hanya boleh ikut satu kali perlombaan. 

5. Peserta merakit perlengkapan teknik/antenna serta memasang 
antenna yang diperlombakan diluar arena lomba. 

6. Wajib menjunjung tinggi sportifitas. 
7. Saat lomba di dalam kendaraan hanya maksimal 3 (tiga) orang terdiri 

dari : 
a. 1 (satu) orang peserta sebagai operator. 
b. 1 (satu) orang pendamping peserta sebagai pengemudi 

kendaraan. 
c. 1 (satu) orang panitia saksi. 

8. Melaksanakan tahapan seluruh perlombaan dengan baik. 
 

X. TAHAPAN LOMBA 
1. Peserta telah mempersiapkan perlengkapan tekniknya dilakukan 

diluar arena lomba. 
2. Panitia memanggil peserta yang akan tampil di arena untuk 

melaksanakan kategori layak jalan dari konstruksi antenna yang 
terpasang. (Antenna tidak boleh mempergunakan alat bantu lain 
selain tiang penyanggah antenna itu sendiri).   

3. Peserta langsung masuk dan bebas memarkir kendaraannya di arena 
lomba dan tidak boleh melewati garis batas arena yang telah 
ditentukan. 

4. Panitia diarena lomba memeriksa dan menyegel ketinggian antenna. 
5. Peserta dalam memasang perlengkapan teknik di arena dibantu oleh 

satu orang pendamping peserta dan diawasi oleh Panitia. 
6. Apabila sudah siap peserta langsung lapor kepada panitia arena 

lomba. 
7. Peserta memperkenalkan diri saat dipanggil MC (Pemandu 

Acara/Lomba) sekaligus mencoba alat yang dipersiapkan. 
8. Password kata (voice modulation) yang diucapkan akan diundi, 

disaksikan pantia yang bertugas mengundi password diarena lomba 
(berlangsung sesa’at sebelum lomba dan password hanya diketahui 
oleh peserta yang berlomba dan petugas pengundi sebagai saksi). 

9. Peserta mengucapkan password yang telah diundi dengan durasi 10 
detik dan wajib memperhatikan tanda dari panitia. 

10. Tanda start dihitung mundur oleh MC, dimulai dari 3…,2…,1 mulai dan 
diakhiri dengan stop, bersamaan petugas arena lomba mengangkat 
bendera hijau berarti mengakhiri pengucapan password. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Peserta tidak merubah posisi kendaraan sebelum juri menetapkan nilai 
dari hasil rekaman titik report. 

12. Setelah setengah putaran pertama selesai dipersiapkan untuk 
setengah putaran berikutnya. 

13. Setelah satu putaran selesai peserta tidak meninggalkan posisi 
sebelum juri menetapkan nilai dari hasil rekaman titik report dan 
menetapkan skor nilai dari satu putaran. 

14. Apabila dalam satu putaran terjadi sama kuat/draw maka dilakukan 
setengah putaran saja untuk menentukan pemenang, dilakukan 
pengundian untuk pemilihan tempat alternative. 

15. Bagi pemenang tiap-tiap putaran lomba akan mengikuti babak 
putaran berikutnya. 

 
XI. HADIAH PEMENANG 

1. Juara I  : Uang Tunai  Rp    5.000.000,-  + Piala + Piagam 
2. Juara II  : Uang Tunai  Rp    4.000.000,-  + Piala + Piagam 
3. Juara III  : Uang Tunai  Rp    3.000.000,-  + Piala  + Piagam 
 

XII. LAIN – LAIN 
Hal – hal lain yang belum diatur dalam ketentuan ini akan ditetapkan 
kemudian serta memilki ketentuan hukum yang sama dengan ketentuan 
ini.  

 
SABURAI HAM FESTIVAL IV  2010 

KOORDINATOR LOMBA AUTO DUBBLING 

 
HARRIS. B. HARRISA 

YB4SM 
 
 

Catatan : 
 Kepada rekan – rekan yang sudah menerima Juklak ini, dimohon bantuannya 

untuk menyebarluaskan kepada rekan – rekan lainnya, terima kasih. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


