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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. DASAR PEMIKIRAN 

Era Globalisasi, telah menimbulkan suatu perubahan yang sangat dahsyat dalam berbagai 
aspek kehidupan Manusia yang menuntut kualitas Sumber Daya Manusia yang handal, sehingga 
penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjadi syarat mutlak bagi setiap Bangsa agar 
Bangsa itu  ungggul dan memiliki kemampuan bersaing di dalam pergaulan regional maupun 
internasional. 

Salah satu Kegiatan yang dapat membagun bangsa Indonesia adalah mendidik dan 
membina generasi muda yang kelak akan menjadi tumpuan serta harapan bangsa dan negara. 
Mahasiswa sebagai salah satu bagian dari generasi muda memiliki peranan yang sangat strategis 
dalam menentukan arah proses perjalanan Bangsa ini ke depan menuju kemandirian dan 
kedewasaan, dalam menghadapi proses tersebut adalah menumbuhkembangkan inisiatif dan daya 
kreatifitas di kalangan para Mahasiswa. 

Kampus sebagai institusi Pendidikan Tinggi formal harus mampu menciptakan dan 
mengembangkan potensi para mahasiswa, agar era globalisasi yang sarat dengan Persaingan super 
ketat itu tidak menjadi momok yang megkhawatirkan akan tetapi menjadi sumber inspirasi 
bagi  Pembangunan Bangsa dan Negara. 

Pekan Olah raga dan Seni (PORSENI) adalah tawaran kegiatan untuk peningkatan mutu 
Sumber Daya Manusia yang handal, maka perlu adanya strategi yang tepat untuk melaksanakannya. 
Universitas Wahid Hasyim Semarang (kampus NU berwawaskan ahlus sunnah wal jama'ah) 
memiliki visi intelektual yang berkarakter bermaksud mengadakan kegiatan PORSENI tersebut. 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Adapun maksud dan tujuan pelalsanaan kegiatan ini adaah : 
1. Untuk Menumbuhkembangkan serta mengaktualisasikan bakat Olah Raga dan seni serta potensi 

yang dimiliki para mahasiswa 
2. Untuk menumbuhkembangnkan apresiasi seni dan Budaya Nasional terhadap para mahasiswa 
3. Untuk menumbuhkembangkan semangat keber-samaan dan jiwa nasionalisme kepada para 

mahasiswa 
4. Untuk menciptakan Tubuh dan Jiwa yang sehat di kalangan para mahasiswa 

C. NAMA KEGIATAN 

Nama Kegiatan kegiatan ini adalah PEKAN OLAHRAGA DAN SENI (PORSENI) KE III PTKIS 
WILAYAH KOPERTAIS X DI UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG. 

D. TEMA 

Dalam kegiatan ini, merupakan kegiatan olahraga dan seni yang diselenggarakan dengan 
berbagai kegiatan dan perlombaan pada cabang olah raga dan seni dengan tema “Membangun 
Sportivitas, Kreativitas, dan Mempererat Silaturahmi”  
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BAB II 

PELAKSANAAN 

A. WAKTU PELAKSANAAN 

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada : 

Hari : Jum’at – Minggu 

Tanggal : 26 s/d 28 Agustus 2016 

Tempat : Universitas Wahid Hasyim Semarang 

   Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan- Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 – 

8505681 Fax. (024) 8505680 

B. CABANG LOMBA dan JUMLAH PESERTA 

Pada PORSENI III Tahun 2016 ini cabang yang dilombakan adalah :  

1. Bulu Tangkis 

2. Tenis Meja 

3. Futsal 

4. Catur 

5. MTQ 

6. MQK 

7. Debat Ilmiah 

Adapun sebaran peserta pada setiap cabang lombanya adalah sebagai berikut :  

No Cabang Lomba 

Jumlah 

Total Tunggal 

Pa 

Tunggal 

Pi 

Ganda 

Pa 

Ganda 

Pi 
Tim Official BEM 

1 Bulu Tangkis 1 1 2 2  2 2 10 

2 Tenis Meja 1 1 2 2    6 

3 Futsal     8   8 

4 Catur 1 1      2 

5 MTQ 1 1      2 

6 MQK 1 1      2 

7 Debat Ilmiah     3   3 

Jumlah 5 5 4 4 11 2 2 33 

  

Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta yang terdaftar pada FKPTKIS sejumlah 40 

perguruan tinggi. Jadi jumlah peserta keseluruahan (jika semua perguruan tinggi full tim) adalah 33 

x 40 = 1320 peserta. 
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BAB III 

KETENTUAN UMUM 

 

Ketentuan umum dalam Porseni KE III FKPTKIS WILAYAH KOPERTAIS X JAWA TENGAH Tahun 2016 ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Peserta sehat Jasmani dan Rohani 

2. Peserta adalah Mahasiswa aktif pada tahun pelajaran 2015/2016 dibuktikan dengan Fc. NIRM 

3. Peserta tidak diperkenankan merangkap lebih dari satu cabang lomba 

4. Peserta dinyatakan gugur apabila belum hadir ketika pertandingan dimulai dan sudah 

mendapatkan panggilan sampai tiga kali. 

5. Pimpinan Kontingen mengirimkan daftar Peserta kepada Panitia Porseni Paling Lambat tanggal 30 

Juli 2016 baik via Manual (Print Out) maupun email ke fai.unwahas6@gmail.co.id 

6. Bagi peserta yang didaftarkan dan karena suatu hal diganti, maka pergantian tersebut 

diberitahukan kepada Panitia empat hari sebelum hari pelaksanaan. 

7. Setiap kontingen mengenakan seragam olahraga sesuai dengan almamater masing- masing yang 

rapi dan Islami. 

8. Baik peserta, official, dan supporter wajib menjaga kesopanan dalam pertandingan dan pemberian 

dukungan. 

9. Peserta wajib hadir 15 menit sebelum acara pembukaan dimulai. 

10. Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

11. Apabila terdapat manipulasi data peserta perlombaan dalam Porseni 2016 ini akan dikenakan 

sanksi berupa Diskualifikasi dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Diketahui sebelum 

Pertandingan)dan Rp. 5.000.000,- (Diketahui Setelah selesai pertandingan). 

12. Pengecekan persyaratan administrasi peserta adalah Hak Prerogatif Panitia 
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BAB IV 

KETENTUAN KHUSUS 

A. KETENTUAN LOMBA CABANG OLAHRAGA 

1. CABANG OLAHRAGA FUTSAL 

a. NOMOR YANG DIPERTANDINGKAN 

Adapun nomor yang dipertandingkan meliputi Kategori Putra. 

b. PERATURAN PERTANDINGAN 

Peraturan pertandingan menggunakan  Futsal ( Laws OF The Game) 2014 

c. SISTEM PERTANDINGAN 

Pada kejuaraan ini menggunakan sistem gugur. 

d. KETENTUAN PEMAIN 

1) Pemain yang didaftarkan maksimal berjumlah 8 (delapan). 

2) Daftar Susunan Pemain (DSP) terdiri dari: 5 pemain inti dan 3 pemain cadangan 

3) Pemain dalam DSP adalah pemain yang disahkan pada waktu technical meeting 

e. KETENTUAN PERTANDINGAN 

1) Waktu pertandingan 2  x 15menit, waktu istirahat 5 menit.  

2) Time out untuk tiap tim1 kali  di setiap babak.  

3) Pergantian pemain bebas, tetapi harus sesuai dengan aturan pergantian pemain 

4) Daftar Susunan Pemain (DSP) terdiri dari maksimal 8 (delapan) pemain 

5) Yang diperkenankan duduk di bangku cadangan (bench) adalah 4 orang, yang terdiri 

dari 3 pemain pengganti dan 1 official. 

6) Peserta atau tim wajib datang 15 menit sebelum pertandingan dimulai 

7) Peserta atau tim dinyatakan WO apabila terlambat/ditunggu sampai 10 menit belum 

masuk lapangan. 

8) Peserta atau tim dinyatakan WO apabila menolak bertanding sesuai jadwal 

pertandingan yang telah ditentukan panitia dengan kekalahan 3 gol 

9) Bagi tim yang menimbulkan keributan dan mengakibatkan tidak berjalanya 

pertandingan maka tim tersebut dinyatakan kalah pada waktu pertandingan tersebut 

dengan kekalahan 3 gol 

10) Pemain tidak diperbolehkan menggunakan perhiasan apapun yang dapat 

membahayakan dirinya atau pemain lain pada saat pertandingan berlangsung dan 

tidak boleh berkuku panjang. 

11) Jika sudah melaksanakan pertandingan, seluruh peserta team tidak diperbolehkan 

mengganti pemain yang sudah terdaftar dengan pemain lain. 

12) Bila terjadi force majeur maka pertandingan dihentikan dan dilanjutkan waktunya 

berdasarkan hasil sidang komisi pertandingan  dengan skor dan sisa waktu yang sama 

pada saat pertandingan dihentikan. 
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f. KETENTUAN SERAGAM 

1) Pemain wajib mengenakan Kaos bernomor, celana pendek, kaos kaki panjang, 

pelindung lutut, dan alas kaki bersolkan karet 

2) Setiap tim wajib menyiapkan 2 kostum yang berbeda 

3) Jika seragam sama maka tim away harus yang mengganti   

g. JADWAL PERTANDINGAN 

 Jadwal Pertandingan akan ditentukan pada setelah technical metting. 

h. PELANGGARAN & SANKSI 

1) Kartu Kuning dan kartu merah 

2) Pemain yang melakukan pemukulan/perkelahian/keributan akan dikeluarkan (kartu 

Merah). 

 Pemain yang mendapat kartu Merah dikarenakan melakukan 

pemukulan/perkelahian/keributan tidak diperbolehkan mengikuti  1 pertandingan. 

 Kerusuhan sporter kedua tim di diskualifikasi 

i. KETENTUAN PROTES 

1) Protes hanya dilakukan setelah pertandingan dan disampaikan ke pihak panitia 

penyelenggara maksimal 2 jam setelah pertandingan. 

2) Protes harus dilakukan / diajukan secara tertulis oleh Kapten Tim, Manager / Coach yang 

bersangkutan. 

3) Satu kali mengajukan surat protes harus disertai dengan uang protes sebanyak 

Rp.1500.000,- (Satu Juta Lima ratus ribu rupiah), diterima atau tidaknya suatu protes 

yang disampaikan secara lisan maupun tertulis oleh komisi Hakim melalui Ketua 

Pertandingan kepada Kapten Tim, Manager / Coach yang mengajukan. 

4) Uang yang diserahkan kepada panitia tidak dapat diambil kembali meskipun keputusan 

hasil protes menang. 

j. LAIN-LAIN 

Hal-hal lain yang belum/tidak tercantum dalam ketentuan ini akan disampaikan pada 

saatnya sesuai kebutuhan. 

2. CABANG OLAHRAGA BULU TANGKIS 

a. NOMOR YANG DIPERTANDINGKAN 

Adapun nomor yang dipertandingkan adalah tunggal putra, tunggal putri, ganda putri dan 

ganda putra.  

b. PERATURAN PERTANDINGAN 

1) Peraturan Pertandingan yang dipergunakan adalah Peraturan Pertandingan BWF/ PBSI. 

2) Score System menggunakan “Rally Point” prinsip “The Best of Three Games” (3x21) 

untuk semua nomor    

3) Pada point 11 tiap-tiap game, pemain diijinkan untuk istirahat selama 1 (satu) menit dan 

pelatih diperkenankan ke lapangan untuk memberikan instruksi-instruksi, tetapi pemain 

tidak boleh meninggalkan lapangan. 
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4) Pada  waktu  pergantian  tempat  antara  game  pertama  dan  game  kedua, 

5) pemain diijinkan istirahat selama 2 menit. Pelatih diperkenankan ke lapangan untuk 

memberikan instruksi-instruksi, tetapi pemain tidak boleh meninggalkan lapangan. 

6) Bila  terjadi  One  Game  All  (game  satu  sama),  pemain  diijinkan  untuk beristirahat 

selama 2 (dua) menit. 

7) Seorang  pemain tidak diperkenankan  mengikuti 2 nomor  dalam  satu turnamen yaitu : 

tunggal dan ganda. 

8) Apabila    terjadi    gangguan,    Referee    berhak    untuk    menunda    atau memindahkan 

pertandingan ke tempat/hari lain dengan ketentuan hasil pertandingan yang 

diperolehnya tetap berlaku/sah. 

9) Barang-barang yang boleh diletakkan dekat lapangan pertandingan hanya air minum dan 

perlengkapan atlet lainnya sebagai cadangan. 

10) Selama     pemain     melakukan     pertandingan,     tidak     diperkenankan meninggalkan 

lapangan tanpa seijin wasit yang bertugas, kecuali menukar raket dengan yang ada 

dipinggir lapangan pada kesempatan yang ada. 

11) Apabila   pemain   memerlukan   tambahan   perlengkapan   pada   waktu melakukan 

pertandingan (air minum, raket, dsb) harus sepengetahuan dan melalui Referee. 

12) Pemain  yang  pada  gilirannya  harus  bertanding,  tetapi  tidak  hadir  di lapangan 

setelah dipanggil 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 5 (lima) menit dinyatakan kalah (WO). 

13) Setiap pemain diwajibkan berpakaian/kaos olahraga bulutangkis sesuai peraturan yang 

berlaku. Catatan : kaos bagi atlet wajib tertera nama atlet, dibawahnya nama Perguruan 

Tinggi  dan sponsor (logo) kalau ada, untuk logo sponsor/iklan sesuai peraturan PBSI. 

14) Pemain ganda diharuskan mengenakan baju/kaos dan celana dengan warna bebas, 

namun sama dengan desain bebas. 

15) Pemain yang mendapat cedera di lapangan, apabila tidak dapat melanjutkan 

pertandingan dinyatakan kalah. 

16) Pemain yang mendapat cedera dan tidak bisa melanjutkan pertandingan, kedudukannya  

pada  nomor  lain  dapat  diganti,  apabila  nomor  tersebut belum memulai pertandingan 

pertamanya.  

17) Tiap pemain berhak mendapat istirahat 30 (tiga puluh) menit diantara 2 (dua) 

pertandingan yang harus dimainkannya secara berturut-turut. 

18) Pemain dan Official (manager) bertanggungjawab untuk mengetahui sendiri bila dan 

dimana harus bertanding, termasuk adanya perubahan jadwal dan sebagainya. 

19) Pemain  yang  tidak  mau  melaksanakan  pertandingan  pada  waktu  dan tempat yang 

telah ditentukan panitia, dinyatakan kalah. 

20) Pemain/atlet dilarang mempergunakan obat (dopping). 

21) Peserta yang belum tiba gilirannya tidak diperkenankan memasuki lapangan tempat 

pertandingan.   
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22) Pelatih  yang mendampingi atlet  di lapangan harus berpakaian  rapi dan bersepatu 

(tidak memakai sandal dan tidak memakai celana jeans). 

23) Penentuan permainan yang digunakan adalah peraturan permainan bulu tangkis sistem 

internasional yang sedang berlaku dan disahkan oleh pengurus Pusat PBSI. 

c. SISTEM PERTANDINGAN 

Pada kejuaraan ini menggunakan sistem gugur. 

d. KETENTUAN PEMAIN 

1) Peserta adalah mahasiswa PTAIS dilingkungan Kopertais Wilayah X Jawa Tengah. 

2) Peserta  adalah   mahasiswa  aktif  dan  terdaftar  yang dibuktikan dengan NIRM. 

3) Peserta tidak boleh berasal dari PTAIS lain. 

4) Setiap perguruan tinggi mendaftarkan semua nama pemain lengkap dengan data diri 

masing. 

5) Pemain yang didaftarkan oleh perguruan tinggi adalah pemain yang disahkan pada waktu 

technical meeting 

6) Wajib mengikuti seluruh peraturan yang telah ditetapkan. 

e. KETENTUAN SERAGAM 

Setiap pemaindiwajibkanberpakaian/kaos olahragabulutangkis sesuai peraturanyang 

berlaku.Catatan:kaosbagiatletwajib terteranamaatlet, dibawahnya 

namaPerguruanTinggidansponsor(logo)kalauada, untuklogosponsor/iklansesuai 

peraturanPBSI. 

f. SHUTTLECOCK 

ShuttlecockyangdipergunakanadalahyangditentukanolehPanitia 

g. JADWAL PERTANDINGAN 

Jadwal pertandingandiaturdanditetapkan olehReferee/Panitia Pelaksana. 

h. PERWASITAN 

Referee dan Wasit ditetapkan olehPanitia Pelaksana. 

i. PROTES 

1) Protes harus diajukan oleh Manager yang bersangkutan secara 

tertulisditujukankepadaRefereedisertaiuangprotessebesarRp.250.000,-(dua ratuslima 

puluhribu rupiah) tunai. 

2) Pihak  yang  memprotes  harus  memiliki  data  pembanding  dan  pihak  yang diprotes 

harus dapat menunjukkan bukti yang diminta untuk bahan penyelesaian. 

3) Apabila pihak yang diprotes tidak dapat menunjukkan/menyerahkan data- data yang 

diminta sesuai dengan waktu telah ditentukan akan mendapat sanksi DISKUALIFIKASI. 

4) Protes yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan dilayani. 

5) Protes dapat dilakukan paling lambat diajukan ke Referee 15 menit setelah pertandingan 

yang bersangkutan selesai. 

6) Uang protes menjadi milik Panitia Pelaksana. 
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j. LAIN-LAIN 

Hal-hal lain yang belum/tidak tercantum dalam ketentuan ini akan disampaikan pada 

saatnya sesuai kebutuhan. 

3. CABANG OLAHRAGA TENIS MEJA 

a. NOMOR YANG DIPERTANDINGKAN 

Adapun nomor yang dipertandingkan adalah tunggal putra, tunggal putri, ganda putri dan 

ganda putra.  

b. Peraturan Pertandingan 

1) Sistem pertandingan yang digunakan adalah setengah kompetisi.  

2) Sistemhitunganyangdigunakanadalah best of five dengan angka kemenangan 11 rally 

point. 

3) Jika jumlah tim lebih dari 8 maka: 

4) Sistem pertandingan yang digunakan adalah sistem gugur. 

5) Sistem hitungan yang digunakan adalah best of five dengan angka kemenangan 11 rally 

point. 

6) Apabila poin peserta seri (10-10) maka pertandingan akan ditambah 2 poin. Peserta 

yang pertama kali unggul dengan selisih 2 poin akan memenangi pertandingan. 

7) Kemenangan  dalam  pertandingan  penyisihan  mendapat nilai  1.  Apabila  ada  dua  tim  

atau  lebih mendapat  nilai sama, maka penentuan juara group dan runner-up akan 

dilihat dari kualitas angka pada tiap-tiap set yang dimainkan. 

8) Poin  akan  bertambah  bagi  lawan  bila  terjadi  dobel  (bet pingpong menyentuh meja). 

9) Saat servis, bila bola mengenai net kemudian masuk maka servis diulang. 

10) Saat servis, bila bola mengenai net kemudian tidak masuk, berarti tambahan poin untuk 

lawan. 

11) Netting kedua berarti tambahan poin bagi lawan.  Pindah bola tiap dua poin. 

12) Khusus untuk permainan ganda servis harus menyilang. 

13) Kalau servisnya masuk ke bagian yg salah (salah kamar), berarti tambahan poin untuk 

lawan. 

14) Setiap peserta diwajibkan untuk membawa bet pingpong sendiri-sendiri. Bola 

disediakan. 

15) Diluar dari aturan yang tertera disini, peraturan permainan mengikuti peraturan 

international. 

16) Netting kedua berarti tambahan poin bagi lawan. Pindah bola tiap dua poin. Khusus 

untuk permainan ganda servis harus menyilang. Kalau servisnya masuk ke bagian yang 

salah (salah kamar), berarti tambahan poin untuk lawan. Setiap peserta diwajibkan 

untuk membawa bet pingpong sendiri-sendiri. Bola disediakan. Diluar dari aturan yang 

tertera disini, peraturan permainan mengikuti peraturan international. 

 

 



10 

 

c. KETENTUAN PEMAIN 

1) Peserta adalah mahasiswa PTAIS dilingkungan KopertaisWilayah XJawa Tengah. 

2) Peserta  adalah   mahasiswa  aktif  dan  terdaftar  yang dibuktikan dengan Kartu 

Mahasiswa. 

3) Peserta tidak boleh berasal dari PTAIS lain. 

4) Setiap perguruan tinggi mendaftarkan semua nama pemain lengkap dengan data 

dirimasing. 

5) Pemain yang didaftarkan oleh perguruan tinggi adalah pemain yang disahkan pada 

waktu technical meeting 

6) Wajib mengikuti seluruh peraturan yang telah ditetapkan. 

d. KETENTUAN SERAGAM 

Setiap pemain diwajibkan berpakaian/kaos olahraga tenis meja sesuai peraturan yang 

berlaku.Catatan: kaos bagi atlet wajib terteran ama atlet, dibawahnya nama Perguruan 

Tinggi dan sponsor (logo) kalau ada, untuk logo sponsor/iklan sesuai peraturan PTMSI. 

e. JADWALPERTANDINGAN 

Jadwal pertandingan diatur dan ditetapkan oleh Panitia Pelaksana. 

f. PERWASITAN 

Referee dan Wasit ditetapkan oleh Panitia Pelaksana. 

g. PROTES 

1) Protes harus diajukan oleh Manager yang bersangkutan secara tertulis ditujukan kepada 

Referee disertai uang protes sebesar Rp.250.000,-(dua ratuslima puluhribu rupiah) 

tunai. 

2) Pihak  yang  memprotes  harus  memiliki  data  pembanding  dan  pihak  yang diprotes 

harus dapat menunjukkan bukti yang diminta untuk bahan penyelesaian. 

3) Apabila pihak yang diprotes tidak dapat menunjukkan/menyerahkan data- data yang 

diminta sesuai dengan waktu telah ditentukan akan mendapat sanksi DISKUALIFIKASI. 

4) Protes yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan dilayani. 

5) Protes dapat dilakukan paling lambat diajukan ke Referee 15 menit setelah pertandingan 

yang bersangkutan selesai. 

6) Uang protes menjadi milik Panitia Pelaksana. 

h. LAIN-LAIN 

Hal-hal lain yang belum/tidak tercantum dalam ketentuan ini akandi sampaikan pada 

saatnya sesuai kebutuhan. 

4. CABANG OLAHRAGA CATUR 

a. KATEGORI / NOMOR PERTANDINGAN  

1) Cepat Perseorangan Putra 

2) Cepat Perseorangan Putri    

b. PESERTA/PEMAIN : 

1) Peserta adalah mahasiswa PTAIS dilingkungan Kopertais Wilayah X Jawa Tengah. 
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2) Peserta  adalah   mahasiswa  aktif  dan  terdaftar  yang dibuktikan dengan NIRM. 

3) Peserta Umum ( Master dan Non Master )  

4) Peserta tidak boleh berasal dari PTAIS lain. 

5) Setiap perguruan tinggi mendaftarkan semua nama pemain lengkap dengan data diri 

masing. 

6) Pemain yang didaftarkan oleh perguruantinggi adalah pemain yang disahkan pada 

waktu technical meeting 

7) Wajib mengikuti seluruh peraturan yang telah ditetapkan. 

c. PERATURAN PERMAINAN : 

1) Permainan menggunakan Peraturan Catur Fide Terbaru yang disahkan Juli 2014 

2) Lampiran G Berlaku 

3) Waktu pikir pemain (Catur Cepat 25 menit tanpa increament) 

d. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA: 

1) Pemain yang memegang buah putih wajib menyediakan peralatan catur (papan catur 

standar nasional, buah catur, dan jam catur). 

2) (lima) 5 menit sebelum jadwal permainan dimulai, para pemain harus mempersiapkan 

diri di tempat duduk masing-masing. 

3) Pemain yang handphone nya berbunyi pada saat pertandingan berlangsung dinyatakan 

kalah. 

e. SISTEM PERTANDINGAN :  

1) Pertandingan menggunakan Swiss Manager6 Babak 

2) Pertandingan menggunakan “Batas WO” 10 menit 

f. PENENTUAN PERINGKAT/PEMENANG: 

1) Pemberian Nilai dan Penentuan Peringkat Catur Perorangan 

 Pemberian Nilai 

 Pemain yang menang memperoleh nilai 1 (satu). 

 Pemain yang remis (draw) memperoleh nilai 0,5 (setengah). 

 Pemain yang kalah memperoleh nilai 0 (nol). 

 Penentuan Peringkat 

 Jumlah Nilai ( Score ) 

 Hasil dari pemain dari pada kelompok poin yang sama ( DM) 

 Nilai Bucholz ( BH ) 

 Nilai Sonneborn Berger ( SB ) 

 Play off putih “6  dan hitam “5, Draw hitam dinyatakan menang 

g. LAIN – LAIN : 

1) Pemain diwajibkan memakai sepatu dan berpakaian rapi. 

2) Pemain harus menjunjung tinggi nilai sportivitas. 

3) Hal-hal yang belum diatur atau belum tercantum dalam peraturan ini, bilamana perlu 

akan diputuskan oleh Ketua Wasit untuk diumumkan kemudian. 
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h. PENJELASAN PERATURAN CATUR CEPAT PASAL A.4. 

1)  Jam Jatuh 

 Pelanggar dinyatakan kalah bila lawannya dg serangkaian langkah yg sah bisa 

mematkan raja si pelanggar 

 Permainan draw bila lawannya dg serangkaian langkah yg sah tidak bisa mematkan raja 

si pelanggar 

2) Langkah tidak sah. 

 Bila wasit melihat atau lawan menuntut, maka 

 Pelanggar dinyatakan kalah bila lawannya dg serangkaian langkah yg sah bisa 

mematkan raja si pelanggar, 

 Permainan draw bila lawannya dg serangkaian langkah yg sah tidak bisa mematkan 

raja si pelanggar 

 Bila wasit tidak melihat dan lawan tidak menuntut, maka langkah tersebut tetap 

berlaku dan permainan dilanjutkan , kecuali 

 Tanpa intervensi wasit kedua pemain sepakat memperbaiki langkah tidak sah 

tersebut, 

 Dalam hal kedua raja disekak dan sesudah langkah berikutnya posisi tidak sah tetap 

terjadi maka permainan draw. 

 Dalam hal promosi dan sesudah langkah berikutnya posisi tidak sah tetap terjadi 

maka permainan draw. 

3) Merobohkan buah catur. 

 Bila buah catur tidak bisa diatur kembali, maka  

 Pelanggar dinyatakan kalah bila lawannya dg serangkaian langkah yg sah bisa 

mematkan raja si pelanggar, 

 Permainan draw bila lawannya dg serangkaian langkah yg sah tidak bisa mematkan 

raja si pelanggar. 

 Bila buah catur bisa diatur kembali, maka 

 Bila pengaturan kembali si pelanggar sedang  giliran melangkah, maka tidak ada 

hukuman.. 

 Bila pengaturan kembali si pelanggar tidak  giliran melangkah, maka waktu pikir 

lawannya ditambah dua menit. 

B. KETENTUAN LOMBA CABANG SENI DAN DEBAT ILMIAH 

1. Musabaqah Tilawah Al-Qur’an 

a. Ketentuan Musabaqah Tilawah Al-Qur’an: 

1) Musabaqah Tilawahal-Qur’an adalah bidang lomba membaca Al-Qur’an dengan bacaan 

mujawwad, yaitu bacaan Al-Qur’an yang mengandung nilai ilmu membaca (tajwid), seni 

(lagu dan suara) etika (adab) membaca. 

2) Qira’at (bacaan) yang dilombakan adalah qira’at Imam Ashim riwayat Hafs dengan 

martabat mujawwad. 
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3) Maqra (materi bacaan) dari juz 1 - 30.  

4) Peserta wajib membaca maqra’ yang ditetapkan oleh panitia  

5) Jumlah lagu minimal 4 (lima) lagu dengan lagu pertama adalah lagu Bayati/Husaini. 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Maqra’ ditetapkan oleh panitia diambil saat TM oleh kontingen masing masing. 

2) Penentuan giliran tampil dilakukan sebelum acara musabaqah 

3) Pada saat tampil, finalis membaca mushaf  

4) Waktu tampil lomba antara 7  menit. 

5) Peserta dinyatakan gugur atau mengundurkan diri apabila setelah tiga kali dipanggil tidak 

hadir (kecuali sebelumnya menghubungi panitia dengan alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan)Pengaturan waktu  

6) Waktu tampil diberikan kode menggunakan lampu, yaitu:  

a) Lampu Kuning pertama  : Persiapan Peserta     

b) Lampu Hijau   : Peserta mulai membaca  

c) Lampu Kuning kedua  :Peserta bersiap siap untuk mengakhiri bacaan.  

d) Lampu Merah   : Peserta mengakhiri bacaan  

c. Perangkat Musabaqah 

1. Tempat  

a. Mimbar Tilawah yaitu tempat penampilan peserta yang aman dari gangguan yang 

dapat mengurangi konsentrasi peserta.  

b. Ruang Majelis Hakim, Yaitu: 

1) Ruang tempat menilai yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat melihat peserta 

yang tampil, dapat mendengar secara jelas bacaan peserta dan aman dari gangguan 

yang mengurangi konsentrasi penilaian serta terdiri dari meja kerja terpisah satu 

sama lain sesuai dengan jumlah hakim yang bertugas;  

2) Ruang / tempat panitera yaitu tempat/ruang bertugas panitera yang aman dari 

gangguan.  

c. Tempat peserta terdiri dari :  

1) Ruang tunggu peserta pria dan wanita yang akan tampil dekat dengan mimbar 

tilawah;  

2) Tempat tunggu giliran baca, yaitu kursi yang disediakan bagi peserta yang akan 

tampil berikutnya.  

d. Ruang / tempat petugas musabaqah terdiri dari :  

1) Ruang petugas untuk keperluan  

a) Penentuan giliran baca;  

b) Petugas maqra;  

c) Pendamping peserta.  

2) Ruang tempat pembawa acara/pemanggil peserta yang berdekatan dengan ruang 

tunggu peserta dan ruang petugas lainnya.  
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e. Ruang/tempat penunjang lainnya yaitu tempat/ruang bagi petugas pendukung, untuk 

kelancaran dan keberhasilan musabaqah terdiri dari:  

1) Ruang kesehatan;  

2) Ruang rias peserta pria dan wanita;  

3) Kamar kecil;  

4) Keamanan;  

5) Sound system;  

6) Tempat parkir;  

7) Ruang/tempat tunggu kesehatan.  

f. Ruang/tempat pengunjung yaitu ruang/tempat untuk para pengunjung yang akan 

menyaksikan jalannya musabaqah, termasuk official dan penggembira. 

2. Perlengkapan/peralatan/bahan  

Perlengkapan dan peralatan serta bahan yang diperlukan dalam penyelenggaraan 

musabaqah cabang tilawah terdiri dari :  

a. Microphone dan al-Qur’an di mimbar tilawah dan meja majelis hakim;  

b. Satu set lampu isyarat di mimbar tilawah;  

c. Meja dan kursi untuk majelis hakim;  

d. Weker/jam duduk untuk majelis hakim;  

e. Mushaf Al Qur’an standar.  

3. Petugas  

Petugas yang diperlukan dalam Musabaqah Cabang Tilawah Al Qur’an adalah  

a. Petugas maqra;  

b. Petugas pendamping peserta;  

c. Pembawa acara;  

d. Pembantu penentuan maqra;  

e. Pengatur waktu tampil.  

2. Musabaqah Qira’atil Kutub (Mqk) 

a. Sistem Musabaqah Qira’atil Kutub  (MQK) 

1) Penilaian pada Musabaqah Qira’atil Kutub (MQK) dilakukan dengan sistem nilai 

terbanyak menjadi pemenang. 

2) Hasil Musabaqah Qira’atil Kutub (MQK) ditetapkan dengan urutan peserta terbaik I, II, 

dan III (putera dan puteri); 

3) Peserta terbaik I, II, dan III akan mendapatkan piagam penghargaan, trofi kejuaraan. 

b. Tata Cara Musabaqah 

1) Musabaqah dilakukan dalam satu tahapan/Babak diikuti oleh seluruh 

peserta MQK, berdasarkan nomor urut peserta yang diperoleh melalui undian yang 

dilakukan sebelum pelaksanaanmusabaqah; 

2) Nomor urut peserta dibuat dan disediakan oleh panitia. 
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3) Setiap peserta disediakan waktu tampil sekitar 12 menit, dengan rincian maksimal 6 

(enam) menit pertama untuk membaca maqra, dan selebihnya untuk menjawab 

pertanyaan dewan hakim. 

4) Ketentuan waktu musabaqah ditandai dengan lampu berwarna, yaitu: lampu 

kuning tanda persiapan; lampu hijau tanda mulai membaca; lampu 

kuning kedua tanda peringatan akan habisnya waktu membaca; lampu merah 

pertama tanda berhenti membaca; dilanjutkan tanya jawab; danlampu 

merah kedua tanda habisnya waktu; 

5) Penentuan pemenang (pembaca terbaik) sebagai hasil akhir MQK ditentukan oleh nilai 

tertinggi yang diberikan oleh dewan hakim. 

c. Pemilihan Maqra’ dan Soal 

Maqra’ yang akandibacaolehpeserta musabaqah, diaturse bagai berikut : 

1) Maqra’ disiapkan oleh dewan hakim dan atau panitia yang ditentukan maksimal 2 jam 

sebelum pelaksanaan MQK; 

2) Maqra’ dipilih dari kitab-kitab yang dimusabaqahkan 

3) Pemilihan maqra’ oleh peserta dilakukan melalui undian sebelum peserta naik 

mimbar musabaqah; 

4) Maqra’ yang telah dipilih oleh masing-masing peserta tidak dapat ditukar kepada 

peserta lain. 

d. Pemenang Musabaqah 

1) Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

2) Pemenang MQK terdiri atas: Pemenang I, II, dan III peserta putera, serta pemenang I, II, 

dan III peserta. 

3) Pemenang berhak mendapatkan sertifikat dan trofi 

e. Penampilan Peserta MQK 

1) Penampilan peserta menggunakan nomor yang diperoleh dari panitia dan diatur dengan 

jadwal; 

2) Peserta yang akan tampil dan mengikuti penentuan giliran yang ditentukan harus hadir 

30 menit sebelum acara dimulai; 

3) Peserta yang berhalangan tampil harus memberitahukan 30 menit sebelum musabaqah 

dimulai; 

4) Peserta wajib mengenakan busana yang sopan dan rapih; 

5) Peserta yang akan tampil tidak diperkenankan mengaktifkan handphone (HP), merokok, 

atau kegiatan lain yang mengganggu etika kesopanan. 

6) Peserta yang melakukan suatu perbuatan yang dinyatakan mengganggu ketertiban 

proses musabaqah maka keabsahan dirinya sebagai peserta akan dipertimbangkan 

kembali; 
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7) Peserta yang pada saat tampil lomba dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tidak hadir, 

maka akan di panggil pada nomor urut terakhir dari peserta yang sudah tampil, dan 

apabila saat terakhir dipanggil tidak hadir maka hak tampilnya dinyatakan gugur; 

f. Kitab yang Dimusabaqahkan 

Tafsir Al-Maroghi. Penulis : Syaikh Ahmad Musthofa Al-Maroghi. Muhaqqiq : -. Penerbit : 

Musthofa Al-Babi Al-Halabi, Kairo - MesirAl-Maraghi 

3. Debat Ilmiah 

a. Sistematika Lomba 

Lomba terbagi dari 3 babak pertandingan, yaitu : 

1) Babak kualifikasi 

2) Babak semifinal 

3) Babak final 

b. Sistem Lomba 

1) Sistem lomba yang digunakan dalam lomba debat ini adalah sistem parlemen Asia ( satu 

lawan satu ). 

2) Setiap tim harus memperkenalkan anggota kelompoknya dan posisi pembicara. 

3) Perwakilan setiap kelompok maju kedepan untuk mendapatkan posisi sebagai tim pro 

dan tim kontra. 

4) Kemudian moderator akan menentukan mosi pada setiap pertandingan dengan cara 

dikocok. 

5) Setelah peserta memperoleh posisi pro atau kontra, peserta diberi waktu 15 menit 

untuk menyiapkan argumetasi yang akan disampaikan sesuai dengan mosi tanpa 

pendamping. 

6) Setiap tim terdiri dari 3 pembicara : pembicara pertama, kedua dan ketiga. 

7) Setiap tim dapat melakukan interupsi, dengan toleransi waktu maksimal 30 detik serta 

dibatasi hanya 3 kali interupsi oleh setiap kelompok. 

8) Pertandingan dimulai oleh pembicara pertama tim pro dilanjutkan oleh pembicara 

pertama tim kontra. Setelah itu dilanjutkan dengan pembicara kedua tim pro 

dilanjutkan dengan pembicara kedua tim kontra. Kemudian dilanjutkan oleh pembicara 

ketiga tim pro dilanjutkan oleh pembicara ketiga tim kontra. 

9) Setiap tim memberikan kesimpulan masing – masing, dimulai dari tim kontra dan 

dilanjutkan oleh tim pro. 

10) Waktu kesimpulan adalah 1 menit. 

11) Dalam memaparkan kesimpulan tim lawan tidak boleh melakukan interupsi. 

12) Panitia memberikan seluruh mosi kepada peserta pada saat ketentuan umum ini 

diberikan. Peserta diwajibkan menyusun argumen dari seluruh mosi yang telah 

disediakan sebelum pertandingan berlangsung. 

c. Siklus Debat 

a. Babak Kualifikasi 
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 Tim Pro 

 Pembicara 1 (4’) 

 Pembicara 2 (4’) 

 Pembicara 3 (4’) 

 Kesimpulan 60 detik 

 Tim kontra 

 Pembicara 1 (4’) 

 Pembicara 2 (4’) 

 Pembicara 3 (4’) 

 Kesimpulan 60 detik 

b. Babak Semifinal 

 Tim Pro 

 Pembicara 1 (4’) 

 Pembicara 2 (4’) 

 Pembicara 3 (4’) 

 Kesimpulan 60 detik 

 Tim kontra 

 Pembicara 1 (4’) 

 Pembicara 2 (4’) 

 Pembicara 3 (4’) 

 Kesimpulan 60 detik 

c. Babak Final 

 Tim Pro 

 Pembicara 1 (4’) 

 Pembicara 2 (4’) 

 Pembicara 3 (4’) 

 Kesimpulan 60 detik 

 Tim kontra 

 Pembicara 1 (4’) 

 Pembicara 2 (4’) 

 Pembicara 3 (4’) 

 Kesimpulan 60 detik 

d. Mekanisme Debat 

Jangka waktu yang dimiliki pembicara dalam menyampaikan argumennya adalah sebagai 

berikut : 

1) Pada menit pertama, penjaga waktu (timekeeper) akan memberikan kode berupa 

ketukan 1 kali sebagai tanda pertandingan dimulai. 

2) Pada menit kedua, penjaga waktu akan memberikan kode berupa ketukan sebanyak 

satu kali sebagai tanda bahwa interupsi sudah dapat dilakukan. 
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3) Pada menit ketiga, penjaga waktu akan memberikan kode berupa ketukan sebanyak 1 

kali sebagai tanda bahwa waktu interupsi telah habis. 

4) Pada menit keempat, penjaga waktu akan memberikan kode berupa ketukan sebanyak 

1 kali sebagai tanda bahwa waktu pemaparan argumen telah habis, pada menit 

keempat lewat tiga detik penjaga waktu akan memberi kode berupa ketukan terus 

menerus sampai pembicara berhenti mengutarakan argumen. 

5) Setiap pembicara wajib berdiri saat menyampaikan argumen. 

e. Interupsi 

1) Pada babak kualifikasi,babak semifinal, dan babak final, peserta diperkenankan 

menyampaikan interupsi maksimal 2 (dua) kali. 

Kualitasinterupsiakanmempengaruhinilai, 

bisamemperolehpoinjikaberkualitasdanakanmenguranginilaijikatidakrelevandanterke

sanasal-asalan. 

2) Waktu maksimal untuk menyampaikan interupsi adalah 30 detik. 

3) Interupsi yang melebihi batas waktu 30 detik akan dihentikan oleh pengatur waktu 

(timekeeper). 

4) Permohonan iterupsi wajib dilakukan dengan cara mengangkat tangan mengucapkan 

“interupsi”. 

5) Interupsi dilakukan atas izin moderator. 

6) Setelah diberikan izin oleh moderator sebagaimana dimaksud dalam butir 4, interupsi 

dilakukan sambil berdiri. 

f.  Aspek Penilaian 

1) Pemahaman terhadap fakta (kasus-kasus yang terkait) 

2) Analisa yuridis dari sumber hukum positif dan hukum islam 

3) Ketepatan penyampaian pendapat 

4) Kualitasinterupsi 

5) Kekompakantim 

g. Penjurian  

1) Dewan juri pada babak kualifikasi terdiri dari 3 ( tiga) orang. 

2) Semua perdebatan dalam lomba ini akan dinilai dan diputuskan oleh dewan juri. 

3) Penjurian akan dilakukan dengan memperhatikan 6 aspek, yaitu : 

a.       Kesesuaian wawasan dengan mosi yang telah ditentukan. 

b.      Kemampuan berargumentasi yang logis. 

c.       Kemampuan komunikasi dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 

d.      Sikap dan etika 

e.       Kerjasama anggota 

f.       Bahasa tubuh 

4) Dewan juri memiliki 15 (lima belas) menit untuk memusyawarahkan hasil tiap 

perlombaan debat. 
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5) Selama dewan juri bermusyawarah, pesertadipersilakan menunggu diluar ruangan 

perlombaan. 

6) Dewan juri akan memberikan evaluasi verbal selama maksimal 10 (sepuluh) menit 

setelah bermusyawarah sebagaimana dimaksud dengan butir (5) 

7) Evaluasi verbal sebagaimana dimaksud dalam butir (6) hanya diberikan pada babak 

kualifikasi danfinal. 

h. Ketentuan Teknis 

1) Peserta wajib memakai jas almamater perguruan tinggi masing-masing atau bisa 

memakai batik. 

2) Seluruh pertandingan dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik 

dan benar. 

3) Setiap peserta wajib hadir 30 menit sebelum pertadingan dimulai dengan melakukan 

pendaftaran ulang. 

4) Apabila tidak memenuhi ketentuan butir ketiga maka minimal satu jam sebelum 

waktu pertandingan wajib memberi tahu perihal tersebut kepada panitia. 

5) Setiap peserta tidak di perkenankan membawa catatan dalam bentuk apapun serta 

tidak dapat menggunakan perangkat elektronik selama perlombaan debat 

berlangsung. 

6) Setiap peserta yang terbukti melanggar ketentuan butir (5) akan didiskualifikasi 

dalam pertandingan babak tersebut. 

7) Setiap peserta harus memberitahukan urutan pembicara dalam memaparkan argumen 

kepada moderator sebelum pertandingan dimulai 

i. Tata Tertib 

1) Setiap peserta tidak diperkenankan meluapkan emosi yang berlebihan selama 

pertandingan, misalnya membentak-bentak lawan atau pembicara. 

2) Setiap peserta tidak diperkenankan melakukan serangan secara pribadi terhadap 

peserta lainnya selama pertandingan. 

3) Setiap peserta tidak diperkenankan menggunakan bahasa kasar, senonoh, atau 

menyinggung perasaan lawan bicara. 

4) Setiap peserta tidak diperkenankan melakukan tindakan yang dapat mengganggu 

konsentrasi peserta lain selama pertandingan, misalnya memukul-mukul meja. 

5) Anggota tim pembicara dapat memberikan sinyal kepada pembicara yang sedang 

memaparkan argumen sepanjang sinyal tersebut tidak mengganggu jalannya 

pertandingan perdebatan. 

6) Pembicara tidak diperkenankan berkomunikasi verbal dengan rekan timnya selama 

memaparkan argumennya. 

7) Selama pertandingan berlangsung, peserta yang tidak menjadi pembicara 

diperbolehkan untuk melakukan diskusi sepanjang tidak mengganggu jalannya 

perdebatan. 
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j. Pemenang 

1) Pemenang terdiri atas:Pemenang I, II,III, danharapan I. 

2) Juara I, II dan III  berhak mendapatkan sertifikat dan trofi 

k. Tema Debat Ilmiah 

1) NKRI dan Khilafah 

(Lahirnyan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki rangkaian sejarah yang 

panjang dan dasar yang kuat. Para pendiri bangsa kemudian memutuskan,  bahwa 

konsep berbangsa dan bernegara kita tidak boleh ditawar lagi. Namun sejak reformasi 

bergulir, di tengah masyarakat kita terjadi kegaduhan baik di sector politik, social, 

ekonomi, pendidikan dan hokum. Bersamaan dengan itu, masyarakat kita kemudian 

mempertanyakan ketepatan konsep bernegara kita, salah satunya dengan mengusung 

system khilafah) 

2) Hukuman Fisik dalam Pendidikan 

(Akhir-akhir ini di media social ramai dengan pemberitaan seorang pendidik yang 

dilaporkan kepolisi oleh walimurid karena dituduh telah memberi hukuman fisik 

terhadap peserta didiknya) 

3) Peraturan Daerah Syariah 

(Bangsa Indonesia sudah berkomitmen untuk berbangsa Indonesia, berbahasa 

Indonesia, dan bertanah air Indonesia. Komitmen ini menuntut kesamaan di segala 

hal, termasuk hukum. Komitmen ini juga akan menjadi ‘ikatpinggang’ bagi keutuhan 

bangsa ini. Munculnya peraturan daerah syariah di sebagian wilayah Negara ini 

dikhawatirkan bias mengancam keutuhan bangsa). 
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BAB V 

PENUTUP 

Demikian Panduan ini disusun sebagai pedoman dan bahan pertimbangan bagi 

Bapak/Ibu Pimpinan PTKIS, para mahasiswa (peserta), dan Panitia pelaksana kegiatan PORSENI KE 

III. Atas perhatian dan partisipasinya kami mengucapkan terima kasih. 

 

 

 

Ketua,       Sekretaris, 

 

ttd         Ttd 

 

Ghufron Hamzah, S.Th.I., M.SI.   Ali Imron, S.Pd.I., M.Pd.I. 
NPP. 08.12.1.0219     NPP. 08.16.1.0367 
 

 

Mengetahui, 

Ketua FKPTKIS,      Rektor, 

 

Ttd         Ttd 

 

Dr.H.A.Mufrod Teguh Mulyo, MH   Dr. H. Mudzakkir Ali, MA. 

NPP.        NPP. 01.99.0.0003 


