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Mekanisme Pendaftaran Latihan Gabungan Nasional Lembaga Seni Bela Diri 

Hikmatul Iman Indonesia 2015 Parang Kusumo dan Ratu Boko 

Peserta Latgabnas 2015 adalah anggota LSBD HI baik aktif maupun pasif, simpatisan HI, dan 

masyarakat umum yang telah melakukan prosedur pendaftaran sesuai ketentuan yang dikeluarkan 

oleh Panitia Latgabnas 2015 sebagai berikut : 

Prosedur Pendaftaran 

Pendaftaran Latgabnas 2015 mengikuti alur sebagai berikut : 

1. Peserta mendaftarkan diri melalui salah satu dari beberapa pilihan metode pendaftaran 

yaitu : 

a. Pendaftaran melalui mitra pemberangkatan yang direkomendasikan. 

 

i. Calon peserta mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh mitra 

pemberangkatan. 

ii. Calon peserta membayar biaya kegiatan sesuai ketentuan 

iii. Calon peserta menerima kuitansi  dan nomor pendaftaran 

iv. Mitra travel kemudian mendaftarkan peserta pada panitia 

v. Panitia akan menyerahkan paket identitas peserta pada mitra travel 

vi. Mitra travel menyerahkan paket identitas pada peserta 

 

b. Pendaftaran di meja pendaftaran yang dibuka oleh panitia latgabnas 2015. 

 

i. Calon peserta mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh 

panitia latgabnas.  

ii. Calon peserta membayar biaya kegiatan sesuai ketentuan 

iii. Peserta menerima kuitansi  dan nomor pendaftaran 

iv. Panitia menyusun dan mengirimkan e-ticket ke email peserta atau 

mengirimkan sms konfirmasi berisi nomor peserta sebagai tanda data 

peserta telah dimasukkan ke database peserta. 

v. Peserta mengambil paket identitas peserta dengan menukarkan e-ticket, 

atau menunjukkan sms konfirmasi, atau kuitansi pendaftaran. 

 

c. Pendaftaran secara online melalui halaman pendaftaran :  daftar.ummara.org 

 

i. Calon peserta mengisi formulir online yang telah disediakan di alamat : 

daftar.ummara.org 

ii. Calon peserta membayar biaya pendaftaran melalui transfer ke rekening 

bank panitia : 

Bank Rakyat Indonesia 

a.n Yayasan Ummara 

Rekening Giro Nomor : 2154-01-000091-30-1 
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iii. Calon peserta mengirimkan sms ke nomor 0823 2028 0090 dengan format : 

 

Nama peserta # tanggal transfer # nomor rekening pengirim # nama 

rekening pengirim # jumlah transfer 

 

iv. Panitia melakukan verifikasi transfer dan memberikan sms konfirmasi bahwa 

biaya kegiatan telah diterima. 

v. Panitia menyusun dan mengirimkan e-ticket ke email peserta atau 

mengirimkan sms konfirmasi berisi nomor peserta sebagai tanda data 

peserta telah dimasukkan ke database peserta. 

vi. Peserta mengambil paket identitas peserta dengan menukarkan e-ticket, 

atau menunjukkan sms konfirmasi, atau kuitansi pendaftaran. 

 

d. Pendaftaran melalui email : daftar@ummara.org 

i. Calon peserta mengirimkan email berupa data calon peserta sesuai dengan 

kolom - kolom dalam formulir pendaftaran latgabnas 2015 dialamatkan ke 

email:   daftar@ummara.org 

ii. Calon peserta membayar biaya pendaftaran melalui transfer ke rekening 

bank panitia : 

Bank Rakyat Indonesia 

a.n Yayasan Ummara 

Rekening Giro Nomor : 2154-01-000091-30-1 

 

iii. Calon peserta mengirimkan sms ke nomor 0823 2028 0090 dengan format : 

 

Nama peserta # tanggal transfer # nomor rekening pengirim # nama 

rekening pengirim # jumlah transfer 

 

iv. Panitia melakukan verifikasi transfer dan memberikan sms konfirmasi bahwa 

biaya kegiatan telah diterima. 

v. Panitia menyusun dan mengirimkan e-ticket ke email peserta atau 

mengirimkan sms konfirmasi berisi nomor peserta sebagai tanda data 

peserta telah dimasukkan ke database peserta. 

vi. Peserta mengambil paket identitas peserta dengan menukarkan e-ticket, 

atau menunjukkan sms konfirmasi, atau kuitansi pendaftaran. 

 

e. Pendaftaran melalui sms/whatsapp ke nomor pendaftaran :  0823 2028 0090 atau  

0896 1938 3611 atau  0819 3123 3151  

i. Calon peserta mengirimkan sms ke salah satu diantara tiga nomor diatas 

berisi data pendaftaran dengan format sebagai berikut :   

 

Nama Lengkap#Nama Ranting dan Nama Cabang, atau Umum#Alamat 

Lengkap#No KTP#Profesi#Alamat email#No. Telepon#Riwayat penyakit 

berat  
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jika belum memiliki KTP atau email atau penyakit berat tuliskan "tidak ada" 

pada tempat bersesuaian 

ii. Calon peserta membayar biaya pendaftaran melalui transfer ke rekening 

bank panitia : 

Bank Rakyat Indonesia 

a.n Yayasan Ummara 

Rekening Giro Nomor : 2154-01-000091-30-1 

iii. Calon peserta mengirimkan sms ke nomor 0823 2028 0090 dengan format : 

 

Nama peserta # tanggal transfer # nomor rekening pengirim # nama 

rekening pengirim # jumlah transfer  

 

iv. Panitia melakukan verifikasi transfer dan memberikan sms konfirmasi bahwa 

biaya kegiatan telah diterima. 

v. Panitia menyusun dan mengirimkan e-ticket ke email peserta atau 

mengirimkan sms konfirmasi berisi nomor peserta sebagai tanda data 

peserta telah dimasukkan ke database peserta. 

vi. Peserta mengambil paket identitas peserta dengan menukarkan e-ticket, 

atau menunjukkan sms konfirmasi, atau kuitansi pendaftaran. 

 

 

 

 

2. Pendaftaran Kolektif 

Pendaftaran kolektif dapat dilakukan menggunakan prosedur pendaftaran melalui email 

dengan mengirimkan file excell berisi semua kolom data pada formulir pendaftaran. 

 

3. Verifikasi Transfer 

Jika calon peserta melakukan tranfer pada hari jum'at dari nomor rekenin berbeda bank (non 

BRI) maka verifikasi akan dilakukan pada hari senin menunggu proses kliring antar bank. 

 

4. Publikasi Data Peserta 

Panitia mempublikasikan nama, nomor pendaftaran, dan nomor peserta yang telah masuk 

dalam basis data Latgabnas 2015 secara online di alamat :  peserta.ummara.org 

 

5. Penyerahan Paket Identitas Peserta 

Paket identitas peserta akan diserahkan terimakan dari panitia pada peserta mulai tanggal 1 

februari 2015, Panitia akan menghubungi peserta melalui sms mengenai tempat penyerahan 

paket identitas peserta, secara umum : 

a. Peserta melalui mitra travel, penyerahan diatur oleh masing-masing travel 

b. Peserta yang dikoordinasi oleh cabang, penyerahan oleh cabang 

c. Peserta umum daerah Bandung, Rajamantri Kulon 14 

d. Peserta umum diluar daerah Bandung, penyerahan pada hari H  

HARAP BERHATI-HATI DALAM MELAKUKAN TRANSFER 

Rekening panitia atas nama Yayasan Ummara 

panitia tidak bertanggung jawab atas kesalahan transfer 
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Biaya Kegiatan 

 

Biaya kegiatan adalah biaya penyelenggaraan kegiatan yang ditanggung bersama oleh seluruh 

peserta kegiatan latgabnas 2015 yang pengelolaannya dilakukan secara transparan  dan 

pelaporannya disampaikan pada LSBD HI secara terbuka maksimal 30 hari setelah kegiatan 

latgabnas dilaksanakan. 

 

Biaya kegiatan termasuk tiket masuk dua venue latgabnas, paket identitas peserta, fasilitas 

kesehatan, dan pembiayaan kegiatan 

 

Biaya kegiatan tidak termasuk akomodasi bagi peserta berupa biaya perjalanan, penginapan, 

konsumsi, dan biaya akomodasi  perorangan lain. 

 

1. Nominal Biaya Kegiatan  

Biaya Latgabnas 2015 besarnya ditetapkan Rp. 228.000 per peserta diatas usia 13 tahun 

pada saat tanggal pelaksanaan yaitu 21 februari 2015. 

 

2. Program Early Birds 

Peserta latgabnas berhak untuk mendapatkan potongan biaya kegiatan dalam program early 

birds dengan ketentuan sebagai berikut : 

Waktu Pendaftaran Biaya Kegiatan Potongan Biaya 

Sampai dengan 15 Januari 2015 Rp 180.000 21 % 

16 Januari 2015 sd 31 Januari 2015 Rp 200.000 12 % 

1 Februari 2015 sd 21 Februari 2015 Rp 228.000 0 % 

 

3. Program Hibah Modal Usaha 

Selain doorprize berupa merchandise, peserta latgabnas berhak mengikuti program Hibah 

Modal Usaha dengan nilai hadiah jutaan rupiah dengan ketentuan sebagai berikut : 

i. Setiap peserta berhak atas kupon undian dengan jumlah ditunjukkan pada tabel 

berikut, 

Waktu Pendaftaran 
Jumlah Kupon 

Dari Sampai 

November 2014 7 Desember 2014 15 

8 Desember 2014 15 Desember 2014 10 

16 Desember 2014 31 Desember 2015 5 

1 Januari 2015 15 Januari 2015 3 

15 Januari 2015 21 Februari 2015 1 

 

ii. Peserta mengisi kupon dengan identitas diri dan nomor peserta kemudian 

memasukkannya ke dalam kotak undian yang telah disediakan oleh panitia pada 

saat kegiatan di Ratu Boko. 

iii. Undian akan dilakukan secara langsung didepan peserta, peserta yang terpilih 

dan dapat menunjukkan identitas yang sah berhak atas hadiah yang ditetapkan 

oleh panitia. 

iv. Program hibah modal usaha berhak diikuti oleh seluruh peserta latgabnas 2015 

KECUALI oleh mereka yang namanya tercantum sebagai panitia latgabnas 2015 

termasuk keluarga mereka. 
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FORMULIR PENDAFTARAN LATIHAN GABUNGAN NASIONAL 

LEMBAGA SENI BELA DIRI HIKMATUL IMAN INDONESIA 

Parang Kusumo - Ratu Boko, 21 Februari 2015 

TANGGAL PENDAFTARAN NOMOR PENDAFTARAN 

   -  

 

Nama Lengkap  

Tempat/Tanggal Lahir  

No. KTP  

Alamat   

 Kota/Kab  Kode Pos  

Email  

No Ponsel  
Whatsapp  

PIN BBM  

Profesi  

Ranting Asal  
 Umum / Simpatisan 

Cabang Asal  

Riwayat Penyakit Berat 
 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang dituliskan pada lembar pendaftaran ini lengkap dan benar, dan saya 
bersedia mematuhi segala tata tertib yang berlaku pada Latgabnas HI 2015. 

 
 
 
 

Tanda Tangan dan Nama Jelas       

 

  

 Paket identitas peserta akan dibagikan mulai 1 Februari 2015, panitia akan 

menginformasikan melalui sms. Bagi peserta yang mendaftar melalui mitra 

pemberangkatan, paket akan diserahkan oleh mitra pemberangkatan. 

 Daftar peserta dapat di cek di alamat :   peserta.ummara.org 

 Untuk informasi mengenai latgabnas 2015, akang dan teteh dapat menghubungi panitia 

melalui nomor berikut melalui pesan singkat/whatsapp maupun telepon. 

o 0823 2028 0090 (Kang Ashari)  

o 0896 1938 3611 (Teh Ambar) 

o 0819 3123 3151 (Kang Benni) 


