
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VISI 

“Menjadi Universitas Berstandar Internasional, 

Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami” 

 

 

MISI 
1. Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang 

berkomitmen pada mutu, keberagamaan, dan 

kecendekiawanan. 

2. Mengembangkan kegiatan Tri Dharma yang sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan 

dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi 

keilmuan Islam yang integralistik. 

3. Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, 

objektif, dan bertanggungjawab. 

 

 

TUJUAN 
1. Memberikan akses pendidikan yang lebih besar kepada 

masyarakat, dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi 

Pendidikan Tinggi. 

2. Menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, 

profesional, terampil, berakhlakul karimah, dan berintegritas. 

3. Menghasilkan karya-karya akademik yang bermanfaat bagi 

peningkatan kualitas hidup masyarakat. 
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KATA PENGANTAR 
 
 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat-

Nya sehingga pedoman penyelenggaraan “Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) PTKIN Se-Sumatera 
yang pertama Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam tercurahkan 
kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi umat manusia. 

PKM PTKIN se-Sumatera (selanjutnya disebut dengan PKM PTKIN) ini menjadi momentum 
penting untuk menggugah semangat para mahasiswa untuk terus belajar, melakukan riset, serta 
mengembangkan olahraga dan kreativitas seni mahasiswa berbasis budaya melayu dan keagamaan. 
Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) merupakan ajang penyelenggaraan kompetisi keilmuan, olahraga, 
seni, dan riset tingkat mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) Kementerian Agama RI secara 
regional di wilayah Sumatera. PKM PTKIN ini direncanakan sebagai agenda multi-event yang 
diselenggarakan 2 (dua) tahun sekali dengan maksud meningkatkan pembinaan keilmuan dan mencari 
mahasiswa unggul baik dalam prestasi akademik maupun keolahragaan, seni, dan riset serta memperkuat 
silaturahim dan kerukunan antar mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di lingkungan 
Kementerian Agama RI, khususnya di wilayah Sumatera. 

PKM PTKIN se-Sumatera yang pertama ini perlu dirancang dengan baik, oleh karena itu diperlukan 
buku pedoman penyelenggaraan dan petunjuk teknis. Buku Pedoman PKM PTKIN ini dirancang untuk 
dijadikan pedoman bagi panitia penyelenggara, PTKIN yang turut serta sebagai peserta, maupun 
pemangku kepentingan terkait dalam mempersiapkan dan melaksanakan event ini agar berjalan dengan 
sukses dan lancar. PKM PTKIN pertama ini yang diikuti oleh seluruh PTKIN se-Sumatera. PKM PTKIN ini 
diikuti oleh mahasiswa yang berprestasi dalam berbagai bidang keahliannya untuk memperebutkan 
medali emas, perak, dan perunggu untuk cabang olah raga, seni, dan riset. 

PTKIN sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia, berkewajiban juga untuk 
mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan riset, tetapi juga mempersiapkan mahasiswa 
untuk menjadi calon pemimpin masa depan dengan mengembangkan soft skill sehingga memiliki 
kecerdasan yang komprehensif yaitu intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Kegiatan PKM PTKIN 
merupakan salah satu media pendidikan untuk mengembangkan nilai-nilai soft skill tersebut. Olah raga 
menciptakan sifat yang jujur, disiplin, emosional, dan sportivitas yang tinggi, kegiatan seni membentuk 
karakter budaya melayu sebagai jati diri yang unik dan khas dan seni keislaman yang kuat mengandung 
nilai-nilai spiritual. Serta bidang riset mampu mengembangkan nilai-nilai kecerdasan intelektual, 
keterampilan motorik, nilai persatuan dan kesatuan serta profesional. 

PKM PTKIN I se-Sumatera tahun 2018, UIN Raden Fatah Palembang sebagai penyelenggara 
pertama. Kegiatan ini akan digelar pada tanggal 08-12 Oktober 2018. Oleh karena itu, kami mohon 
dukungan kepada semua pihak untuk dapat berpartisipasi dan menyukseskan acara tersebut.  

Akhirnya, kami berharap semoga buku pedoman penyelenggaraan ini dapat dijadikan rujukan dan 
pedoman bagi panitia dan peserta meskipun dalam pedoman penyelenggaraan ini belum 
mempresentasikan seluruh kegiatan PKM PTKIN. Akan tetapi, kami yakin dan percaya bahwa seluruh 
calon peserta Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) PTKIN ke I Tahun 2018 dapat bertanding dan 
berlomba dengan baik, jujur, cerdas dan menjalankan fair play. Semoga Allah SWT meridhoi kegiatan ini. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 
 
Palembang,  Mei 2018 
Rektor 

 
 
 

Muhammad Sirozi 
 
 



 

 

Pedoman PenyelenggaraanPKM PTKIN I Se-Sumatera 2018- iii 

 

DAFTAR ISI 
 

Pengantar Rektor UIN Raden Fatah Palembang 
 
BAB I 
A. Latar Belakang .........................................................................................................................  1 
B. Dasar Penyelenggaraan...........................................................................................................  2 
C. Maksud dan Tujuan ..................................................................................................................  2 
D. Sasaran dan Hasil Kegiatan .....................................................................................................  2 
E. NamaKegiatan dan Peserta .....................................................................................................  3 
F. Waktu, Tempat dan Penyelenggara .........................................................................................  3 
G. Peserta PKM PTKIN.................................................................................................................  3 
H. Cabang PKM PTKIN ................................................................................................................  4 
 
BAB II 
A. Bendera ....................................................................................................................................  5 
B. Mars .........................................................................................................................................  5 
C. Logo .........................................................................................................................................  6 
D. Piagam .....................................................................................................................................  6 
E. Medali .......................................................................................................................................  6 
F. Maskot ......................................................................................................................................  7 
 
BAB III 
A. Bidang Seni . ............................................................................................................................  8 
B. Bidang Olahraga ......................................................................................................................  17 
 
BAB IV  
Penutup .........................................................................................................................................  32 
 
 
 



 

 

Pedoman PenyelenggaraanPKM PTKIN I Se-Sumatera 2018- 1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter dan berbudaya merupakan salah satu pondasi 

kebangsaan yang harus lahir dari dunia kampus, terutama kampus dari perguruan tinggi keagamaan 

(PTK). Oleh karena itu kampus yang kondusif mampu meningkatkan daya saing bangsa dalam 

menghadapi globalisasi di segala bidang. Perguruan tinggi keagamaan (PTK) harus mampu 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penuh rasa tanggung jawab. Menghasilkan 

intelektual, ilmuwan, dan kaum profesional yang berbudaya, kreatif, dan berkarakter Islami. 

Era Globalisasi, telah menimbulkan suatu perubahan yang sangat dahsyat dalam berbagai aspek 

kehidupan Manusia yang menuntut kualitas Sumber Daya Manusia yang andal, sehingga penguasaan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjadi syarat mutlak bagi setiap Bangsa. Bangsa yang unggul itu 

memiliki kemampuan bersaing di dalam pergaulan regional maupun internasional. Salah satu Kegiatan 

yang dapat membangun 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 

menumbuh kembangkan inisiatif dan daya kreativitas di kalangan para Mahasiswa. 

Perguruan Tinggi sebagai institusi pendidikan berkewajiban bukan saja mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni, akan tetapi juga berkewajiban menyiapkan mahasiswa menjadi calon 

pemimpin bangsa masa depan yang memiliki kecerdasan yang menyeluruh, baik intelektual, emosional, 

sosial, spiritual dan fisikal. Hal ini salah satu amanat undang-undang untuk menciptakan mahasiswa yang 

berkualitas secara ilmu dan berkualitas secara jiwanya. Dalam istilah Yunani men sana in copero sano 

dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. 

Kampus sebagai institusi Pendidikan Tinggi formal harus mampu menciptakan dan mengembangkan 

potensi para mahasiswanya, agar era globalisasi yang sarat dengan persaingan super ketat itu tidak 

menjadi momok yang mengkhawatirkan akan tetapi menjadi sumber inspirasi bagi Pembangunan Bangsa 

dan Negara. Untuk itu diadakan kegiatan yang konstruktif yang dapat dirasakan oleh anak bangsa. Dalam 

konteks ini pekan kreativitas mahasiswa (PKM PTKIN) menjadi salah satu upaya yang strategis dan 

berkesinambungan untuk menjawab tantangan tersebut.  

Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM PTKIN) merupakan ajang penyelenggaraan kompetisi keilmuan, 

olahraga, seni dan riset tingkat nasional mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) Kementerian 

Agama RI. Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM PTKIN) ini merupakan ajang pendahuluan sebelum 

pelaksanaan PIONIR 2019. Kegiatan PKM PTKIN ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembinaan 

keilmuan dan mencari mahasiswa unggul baik dalam prestasi akademik maupun keolahragaan, seni dan 

riset serta memperkuat silaturahmi dan kerukunan antar mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan di 

lingkungan Kementerian Agama RI. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM PTKIN) adalah suatu wadah 

yang dibentuk dari kesepakatan dan hasil musyawarah para wakil rektor bidang kemahasiswaan dan 

kerjasama PTKIN se-Sumatera dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa PTKIN se-Sumatera-

Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya 

di perkuliahan kepada masyarakat luas. Kegiatan ini dalam bentuk lomba dan pengabdian baik 

penelitian/riset, seni, dan olah raga yang dimanfaatkan dalam bentuk karya dan prestasi dalam berbagai 

bidang. 

Kegiatan PKM PTKIN se-Sumatera sebagai pelopor kegiatan PIONIR ini akan diselenggarakan oleh 

UIN Raden Fatah Palembang. Kegiatan ini direncanakan diikuti PTKIN di wilayah Sumatera. Beberapa 

alasan tersebut, sepantasnyalah UIN Raden Fatah diberikan kesempatan sebagai penyelenggara 

kegiatan PKM PTKIN Sumatera ke I Tahun 2018. UIN Raden Fatah Palembang pun telah ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan olahraga mahasiswa Indonesia. Oleh karena letaknya strategis 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mahasiswa
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dan dapat dijangkau oleh berbagai perguruan tinggi keagamaan (PTK) di Sumatera, sehingga akses 

menjadi mudah dan murah. 

Ada keresahan budaya akademik di kampus yang lebih mementingkan kegiatan sekunder 

dibandingkan kegiatan utama mahasiswa yaitu belajar, untuk itu salah satu terobosan dalam 

pengembangan budaya kampus terjawab dalam kegiatan PKM yang bersinergi dengan budaya belajar, 

ilmiah, seni, dan olahraga. Kegiatan Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM PTKIN) ini merupakan bagian 

promosi PTK se-Sumatera khususnya UIN Raden Fatah Palembang kepada masyarakat luas, bahwa ada 

kegiatan yang bersifat nasional dalam membina prestasi non akademik mahasiswa melalui lomba ilmiah, 

seni, olah raga, dan riset. Kegiatan ini juga untuk menjadi ajang silaturahim antar perguruan tinggi 

keagamaan di Kementerian Agama RI. Sekaligus melihat perkembangan kampus B UIN Raden Fatah 

Palembang di Jaka Baring.  

 

B. DASAR PENYELENGGARAAN 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5336); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian 

Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 

Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan Organisasi Kementerian Negara; 

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Agama (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Ketiga Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Agama (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114) 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

6. Hasil Pertemuan Forum Wakil Rektor dan Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan PTAIN se 

Indonesia di IAIN Metro dan Hasil Rakor WR 3 di Padang tahun 2018. 

7. Keputusan Rektor UIN raden Fatah Palembang Nomor: Tahun 2018 tentang Panitia Pelaksana 

PKM PTKIN se-Sumatera Tahun 2018. 

 

C. MAKSUD DAN TUJUAN 

Dalam rangka mensiasati kegiatan organisasi kemahasiswaan yang baik, bersih, sehat dan 

berkualitas perlu diberikan sarana untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik, tidak saja 

secara jasmani juga secara rohani. Kegiatan ini dengan maksud memberikan wadah prestasi bagi 

mahasiswa untuk membuktikan jati diri sebagai insan yang berilmu dan beramal. Adapun tujuan kegiatan 

Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM PTKIN) adalah:  

1. Memperteguh ukhuwah dan persatuan mahasiswa PTKIN Se Sumatera  

2. Meningkatkan pembinaan keilmuan, olahraga, seni dan riset mahasiswa Perguruan Tinggi 

Keagamaan dalam rangka ikut serta memberikan kontribusi prestasi bagi bangsa dan Negara 

3. Mewujudkan pendidikan dan pembinaan keilmuan, olahraga, seni dan riset bagi mahasiswa 

Perguruan Tinggi Keagamaan 

4. Meningkatkan dan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa 

5. Meningkatkan dan mengembangkan prestasi ilmu pengetahuan, olahraga, kreativitas dan seni 

mahasiswa terutama seni melayu 

6. Mempersiapkan mahasiswa PTKIN Se Sumatera untuk mengikuti PIONIR 2019. 
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D. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN 

Sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah menghasilkan mahasiswa yang berprestasi 

dalam bidang olah raga, seni dan prestasi dalam bidang riset dan inovasi yang akan mengikuti kegiatan 

PIONIR yang akan datang. Oleh karena itu PKM PTKIN ini diharapkan agar mahasiswa mampu bersaing 

dengan mahasiswa lainnya secara global.  

Untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan ini dibuatlah beberapa indikatornya yaitu: 

1. Sukses pembinaan prestasi mahasiswa yaitu meningkatnya prestasi mahasiswa PTKIN dalam 
bidang riset, seni dan baca al-Qur’an dan olah raga. 

2. Sukses penyelenggaraan yaitu mampu menyelenggarakan dengan baik, aman dan tertib dengan 
ciri meningkatnya citra PTK khususnya di masyarakat secara umum dan Sumatera Selatan 
Khususnya 

3. Sukses pelaksanaan yaitu banyaknya partisipasi perguruan tinggi keagamaan dan masyarakat 
Palembang terutama masyarakat kampusnya dengan terbangunnya kecintaan mahasiswa 
terhadap riset dan inovasi produktif, olah raga dan seni. 

 
E. NAMA KEGIATAN  

Nama kegiatan ini adalah “Pekan Kreativitas Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Keagamaan 

Islam disingkat PKM PTKIN se-Sumatera” dengan tema “MENJALIN UKHUWAH, MERAIH 

PRESTASI, MEWUJUDKAN PTKIN BERMARTABAT”.  

 

F. WAKTU, TEMPAT DAN PENYELENGGARA,  

1. Tempat penyelenggaraan Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) PTKIN ke I se-Sumatera adalah 

di UIN Raden Fatah, Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri Nomor 1, Km 3,5 Telp. 0711 354668 Kota 

Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, alamat email: pkm@radenfatah.ac.id. 

2. Waktu kegiatan PKM PTKIN I se-Sumatera 2018 dilaksanakan pada Tanggal 08 s.d 13 Oktober 

2018. 

3. Penyelenggara kegiatan PKM PTKIN I 2018 adalah UIN Raden Fatah Palembang. 

4. Venue adalah: 

a. Pembukaan di Lapangan Jasdam II/Swj Km. 9 Palembang. Penutupan di Asrama Haji Km. 9 

Palembang. 

b. Perlombaan olahraga dilaksanakan di Lapangan Jasdam II/Swj Km. 9 Palembang, dan 

Perlombaan Cabang Seni di Asrama Haji Km. 9 Palembang. 

c. Pendaftaran Peserta dilakukan secara online: http://pkm-ptkin.radenfatah.ac.id. TMT 05 

s.d 20 September 2018. 

 

G. PESERTA PKM PTKIN SE-SUMATERA 

Adapun Peserta PKM PTKIN se-Sumatera terdiri dari 22 Perguruan Tinggi, antara lain : 

No Peserta Provinsi 

1 UIN Ar-Raniry Aceh Aceh 

2 UIN Sumatera Utara Sumatera Utara 

3 UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Jambi 

4 UIN Raden Intan Lampung Lampung 

5 UIN Sultan Syarif Kasim Riau Riau 

6 UIN Raden Fatah Palembang Sumatera Selatan 

7 UIN Imam Bonjol Padang Sumatera Barat 

8 IAIN Batusangkar Sumatera Barat 

9 IAIN Bengkulu Bengkulu 

10 IAIN Bukit Tinggi Sumatera Barat 

11 IAIN Jurai Sawo Metro Lampung 

http://pkm-ptkin.radenfatah.ac.id/
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12 IAIN Kerinci Jambi 

13 IAIN Langsa Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) 

14 IAIN Malikussaleh Lhokseumawe Aceh 

15 IAIN Padang Sidumpuan Sumatera Utara 

16 IAIN Curup Bengkulu 

17 
IAIN Syekh Abdurrahman Siddik Bangka 

Belitung 
Kepulauan Bangka Belitung 

18 STAIN Bengkalis Riau 

19 STAIN Gajah Putih Takengon Aceh 

20 STAIN Kepulauan Riau Kepulauan Riau 

21 STAIN Madailing Natal Sumatera Utara 

22 STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Nanggroe Aceh darussalam (NAD) 

 

H. CABANG PKM PTKIN SE-SUMATERA 

Cabang Lomba pada PTKIN se-Sumatera sebagai berikut: 

 

\ 

 
Cabang lomba 

Peserta Lomba 

Putra Putri Jml 

1 Musabaqah Tilawatil Qur’an 1 1 2 

2 Musabaqah Hifzil Qur’an 5 Juz 1 1 2 

3 Musabaqah Hifzil Qur’an 10 Juz 1 1 2 

4 MSQ 3 3 

5 Kaligrafi Naskah 1 1 2 

6 Kaligrafi Dekorasi 1 1 2 

7 Pop Solo Islami 1 1 

8 Puitisasi Al Qur’an  1 1 

9 Debat Bahasa Arab 2 2 

10 Debat Bahasa Inggris 2 2 

11 Karya Inovasi 1 1 

12 Film Pendek 1 1 

13 Musabaqah Karya Tulis Qur’an 1 1 

14 Futsal 10 0 10 

15 Volley Ball 9 9 18 

16 Tenis Meja Tunggal 1 1 2 

17 Tenis Meja Ganda 2 2 4 

18 Bulu tangkisTunggal 1 1 2 

19 Bulu tangkis Ganda 2 2 4 

20 Catur Klasik 1 1 2 

21 Catur Kilat 1 1 2 

22 Catur Speed 1 1 2 

23 Panjat Dinding Lead 1 1 2 

24 Panjat Dinding Speed 1 1 2 

25 Silat Seni Tunggal 1 1 2 

26 Silat Seni Ganda  2 2 4 

27 Takraw Beregu 5 0 5 

28 Karate Kata Beregu  3 3  6 

29 Karate Kata Tunggal 1 1 2 

30 Lempar Pisau 1 1 2 

 Total    93 
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BAB II 

 BENDERA , MARS, MEDALI, PIAGAM DAN MASKOT 

 

A. BENDERA  

Bendera Kegiatan PKM PTKIN se-Sumatera ini harus dikibarkan selama berlangsungnya kegiatan 

pada tiang bendera yang terletak di kampus penyelenggara PKM PTKIN se-Sumatera.Bendera PKM 

PTKIN se-Sumatera juga dikibarkan di tempat akomodasi peserta, arena pertandingan dan lomba dan 

tempat lain yang strategis.Bendera kontingen dari masing-masing PTKIN se-Sumatera dengan ukuran 

120x 180 cm, diserahkan kepada panitia penyelenggara minimal 1 hari sebelumnya untuk dikibarkan pada 

acara tersebut, hal ini untuk menujukkan kebersamaan. 

 

 
 

Gambar 1. Bendera PKM PTKIN I se-Sumatera 

 

B. MARS  

Mars PKM PTKIN PTKIN 

Lirik - Dr. Zuhdiyah, M. Ag & Abi Baliga 

Arransemen - Abi Baliga 

 

Mari semua mahasiswa 

Kita tunjukkan jati diri 

Meraih mimpi menggapai prestasi 

Menyatu dalam kompetisi 

 

Banyak cabang bisa diikuti 

Dari olahraga sampai seni 

Bahkan sampai ajang ilmiah pun ada 
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Mari bergabung bersama kami 

 

Reff: 

Ayo kita sukseskan Pekan Kreativitas Mahasiswa 

Di UIN Raden Fatah Tercinta 

Mari satukan hati jiwa dan raga 

Membangun Ukhuwah tuk Indonesia 

Mari bersama sukseskan PKM PTKIN PTKIN Sumatera yang pertama 

Kita pasti bisa, ayo kita bisa, ayo semua 

 

Mari sukseskan PKM PTKIN PTKIN SE SUMATERA  

 

 

C. LOGO 

Logo Kegiatan PKM PTKIN se-Sumatera ini melambangkan pulau sumatera yang merupakan lokasi 

dimana PTKIN se Sumatera berada.  

 
Gambar 2. Bendera PKM PTKIN I se-Sumatera 

 

D. PIAGAM 

Piagam diberikan kepada seluruh pemenang, peserta dan official Kegiatan PKM PTKIN se-

Sumatera. 

 

E. MEDALI 

Medali dan Maskot diberikan kepada pemenang dalam setiap cabang lomba. Masing-masing 

pemenang hasil cabang lomba yang diberikan adalah pemenang pertama, kedua dan ketiga (tidak ada 

juara harapan atau keempat). 

Piagam diberikan kepada semua peserta sebagai partisipan dalam kegiatan PKM PTKIN se-

Sumatera. 

Juara umum ditentukan melalui perolehan medali emas atau juara 1 (satu) terbanyak, jika sama 

maka dihitung juara dibawahnya seperti perolehan medali perak dan perunggu.  
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F. MASKOT 

Maskot kegiatan PKM PTKIN se-Sumatera Tahun 2018 disesuaikan dengan tempat 

penyelenggaraan kegiatan. Maskot dalam kegiatan ini adalah ciri khas dari Kota Palembang, yaitu “Ikan 

Belida”. Maskot ini merupakan jenis ikan endemik yang hanya ada di Sumatera Selatan. Maskot ikan 

Belida dalam PKM PTKIN se-Sumatera memakai “tanjak” ciri khas Melayu Palembang dan Memegang 

‘Obor Api” dengan semangat juang dan sportivitas yang tinggi. Pada badannya bertuliskan nama kegiatan 

“PKM PTKIN 1 Tahun 2018” 

 
Gambar 3. Maskot PKM PTKIN I se-Sumatera 
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BAB III 

CABANG LOMBA DAN PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN 

 

KETENTUAN UMUM 

1. Perlombaan / pertandingan dilaksanakan apabila diikuti oleh minimal 2 utusan peserta PTKIN yang 

mendaftar. 

2. Peserta dapat mengikuti maksimal 2 cabang lomba. Jika waktu pelaksanaan lomba yang diikuti 

bersamaan, maka peserta harus memilih salah satu cabang lomba saja. 

3. Setiap peserta harus melakukan Registrasi ulang, dengan membawa dan menunjukkan kartu 

identitas asli (KTM) / tanda pengenal lainnya (KRS/KHS). 

4. Registrasi ulang peserta dilaksanakan di Sekretariat Panitia pada tanggal 08 Oktober 2018, pukul 

08.00 s/d 21.00 wib, bertempat di asrama haji. 

5. Setiap kontingen membawa bendera PTKIN masing-masing untuk dipinjamkan kepada panitia dan 

diserahkan pada saat registrasi. 

 

A. BIDANG SENI 

1. MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN (MTQ) 

a. Waktu danTempat Perlombaan 

1) Waktu Perlombaan: Rabu – Kamis, 10-11 Oktober 2018 

2) Tempat Perlombaan di Masjid Asrama Haji Palembang 

b. Peraturan Perlombaan 

1) Musabaqah Tilawah Al-Qur’an yang dilombakan adalah jenis lomba dengan bacaan 

Mujawwad, yaitu jenis yang mengandung ilmu membaca, seni baca dan adab membaca 

menurut pedoman yang telah ditentukan. 

2) Qira’ah yang dilombakan adalah Qira’ah Imam ‘Ashim riwayat hafsh-thariq al-Syatibiyyah 

dengan martabah mujawwad. 

3) Maqra’ dari juz 1-30. 

4) Maqra’ untuk masing-masing peserta, baik babak penyisihan maupun babak final, 

ditetapkan oleh panitia. 

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

c. Waktu Penampilan 

1) Waktu membaca dalam penampilan peserta 9–10 menit 

2) Babak final, waktu membaca dalam penampilan peserta 10 – 12 menit 

d. Peserta Perlombaan 

Peserta Musabaqah cabang tilawah al-Qur’an terdiri dari 1(satu) orang putra dan 1 (satu) 

orang putri. 

e. Penentuan Finalis dan Kejuaraan 

1) Kejuaraan ditetapkan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1, 2, dan 3. 

2) Bila terjadi nilai sama antara dua peserta atau lebih, maka penentuan finalis dan kejuaraan 

didasarkan pada nilai tertinggi dari bidang tajwid, kemudian bila masih sama, ditentukan 

pada nilai tertinggi dibidang suara dan lagu. Bila tetap sama maka dimungkinkan adanya 

finalis lebih dan juara bersama. 

f. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada waktu technical 

meeting. 

 

2. MUSABAQAH HIFDZ AL-QUR’AN (MHQ) 

a. Waktu dan Tempat Perlombaan 

1) Waktu Perlombaan: Rabu – Kamis, 10-11 Oktober 2018 
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2) Tempat Perlombaan di Asrama Haji Palembang 

b. Kategori Perlombaan 

1) 5 (lima) juz putra dan putri  

2) 10 (sepuluh) juz putra dan putri 

c. Peraturan Perlombaan 

1) Musabaqah cabang hifdz al-Qur’an memperlombakan menghafal al-Qur’an yang 

mengandung aspek ketepatan dan kelancaran hafalan serta ilmu dan adab membaca 

menurut pedoman yang telah ditentukan. 

2) Musabaqah cabang hifdz al-Qur’an memperlombakan hafalan al-Qur’an dengan bacaan 

murattal dengan qiraat Imam ‘Ashim riwayat hafsh thariqah Syathibiyyah dengan martabat 

murattal. 

3) Maqra’ ditentukan oleh dewan hakim. 

d. Waktu Penampilan 

Waktu tampil 5 dan 10 juz untuk masing-masing peserta maksimal 12 menit. 

e. Penentuan Finalis dan Kejuaraan 

1) Kejuaraan ditetapkan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1, 2, dan 3. 

2) Bila terjadi nilai sama antara dua peserta atau lebih maka penentuan finalis dan kejuaraan 

didasarkan pada nilai tertinggi dari bidang tahfidz, kemudian bidang tajwid, kemudian bila 

masih sama, maka dimungkinkan adanya finalis lebih dan juara bersama. 

f. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada waktu technical 

meeting 

 

3. MUSABAQAH SYARHIL QURAN 

a. Waktu dan Tempat Perlombaan  

1) Waktu Perlombaan: Rabu – Kamis, 10 -11 Oktober 2018 

2) Tempat Perlombaan di Asrama Haji Palembang 

b. Kategori Perlombaan  

1) 1 (satu) regu putra, putri atau campuran (putra/putri)  

2) Unsur dalam satu regu terdiri atas tiga penampilan:  

a) Tilawah Al-Quran, yaitu ayat-ayat sesuai dengan materi yang akan dibahas;  

b) Terjemahan maqra’ tersebut secara puitis tanpa teks;  

c) Isi dan kandungan ayat-ayat tersebut diuraikan secara bebas dan tanpa teks.  

c. Peraturan Perlombaan  

1) Peserta memilih 3 dari 5 tema syarahan yang ditentukan oleh panitia dan melaporkan 3 

judul syarahan tersebut pada saat pendaftaran  

2) Setia tema hanya boleh diambil/dijadikan satu judul syarahan  

3) Perlombaan dilakukan dengan menggunakan sistem gugur  

4) Tema syarahan pada PKM PTKIN tahun 2018 adalah:  

a) Perspektif fenomenologis toleransi dalam al-Qur’an  

b) Budaya Damai dalam al-Qur’an  

c) Menangkal radikalisme dan intoleran perspektif al-Quran  

d. Waktu Penampilan  

Lama penampilan 15 – 20 menit untuk masing-masing peserta 3 orang.  

e. Babak penyisihan, final dan Penentuan Kejuaraan  

1) Babak penyisihan: Peserta memperoleh satu dari tiga judul syarahan yang dilaporkan 

pada saat pendaftaran, 24 jam sebelum penampilan;  

2) Babak final: Peserta finalis menyerahkan dua judul syarahan selain judul yang sudah 

ditampilkan pada babak penyisihan, paling lambat 3 (tiga) jam sebelum acara dimulai. 
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Peserta memperoleh 1 dari 2 (dua) yang diserahkan kepada panitia, 60 menit sebelum 

babak final dimulai;  

3) Kejuaraan ditetapkan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga).  

f. Penutup  

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada waktu technical 

meeting 

 

 

4. LOMBA KALIGRAFI 

a. Waktu danTempat Perlombaan 

1) Waktu Perlombaan : Rabu – Senin, 10-11 Oktober 2018 

2) Tempat Perlombaan di Asrama Haji 

b. Kategori Perlombaan 

Musabaqah untuk Cabang Kaligrafi adalah kategoridekorasi dan naskah untuk golongan putra 

dan putri. 

c. Peraturan Perlombaan 

1) Perlombaan menekankan kaidah khat, keindahan, dan kebenaran kaidah Rasam Utsmani 

2) Tulisan untuk bidang dekorasi adalah ayat-ayat al-Qur’an yang dipadukan dalam media 

berornamen seperti dekorasi interior/eksterior masjid dan bangunan yang bernuansa Islam.  

3) Jenis khat terdiri dari 7 (tujuh), yaitu ; Naskhi, Tsulusi, Farisi, Diwani, Diwani Jali, Riq’ah, dan 

Kufi.  

4) Untuk bidang dekorasi menggunakan 7 (tujuh) jenis khat tersebut dengan media tripleks 

ukuran 80 x120 CM yang sudah diberi warna dasar putih. 

5) Untuk bidang naskah terdiri atas wajib dan pilihan. Untuk wajib menggunakan jenis khat 

Naskhi, sedangkan untuk pilihan selain naskhi, yaitu; Tsulus, Farisi, Diwani, Diwani Jali, Kufi 

dan Riq’ah. 

6) Jumlah ayat yang diberikan antara 3–5 baris ukuran 

7) Alokasi waktu penampilan 480 menit atau delapan jam termasuk waktu istirahat. 

d. Media dan Alat Tulis. 

Media (Tripleks dan karton) disiapkan oleh panitia, alat tulis dan perlengkapannya disediakan 

olehmasing-masing peserta. 

e. Penentuan Juara 

a) Kejuaraan ditetapkan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1,2, dan 3. 

b) Bila terjadi nilai sama antara dua peserta atau lebih maka penentuan finalis dan kejuaraan 

didasarkan pada nilai tertinggi pada bidang kebenaran kaidah, kemudian bidang keindahan 

khat, kemudian bidang keindahan hiasan atau lukisan. 

f. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada waktu technical 

meeting. 

 

5. POP SOLO ISLAMI 

a. Waktu danTempat Pertandingan 

1) Waktu pertandingan: Rabu – Kamis, 10 -11 Oktober 2018 

b. Tempat pertandingan di Panggung Asrama Haji  

c. Kategori Perlombaan 

Perlombaan Cabang Lagu adalah Menyanyi Solo Pop Islami (boleh putra atau putri) 

d. Peraturan Perlombaan 

1) Masing-masing peserta mengumpulkan nada dasar pada saat technical meeting  

2) Bentuk Penyajian nyanyi tunggal (solo) 
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3) Pada babak penyisihan,peserta membawakan lagu yang telah dipersiapkan oleh peserta 

masing-masing (bebas islami) 

4) Babak Final; peserta membawakan lagu wajib yang ditentukan panitia (1 lagu wajib, 1 lagu 

pilihan). 

e. Penilaian 

1) Teknik Vocal: attack dan release, artikulasi, vibrasi, improvisasi, Sustain dan dynamic 

2) Ekspresi: Keselarasan musik dan lagu (termasuk harmoni), dinamika 

3) Penampilan: etika panggung, kewajiban sikap, dan busana. 

f. Judul Lagu Wajib dan Pilihan 

NO 
Tangkai 

Lagu 
Sifat Judul Lagu Penyanyi Kategori 

1 Pop 

Islami 

Wajib A. Bidadari Surga A. Uje 

 

Putra 

2  Pilihan A. Ketika Cinta Bertasbih 

B. Ya Habibal Qolbi 

C. Tuhan  

D. Sajadah panjang 

A. Melly G 

B. Nissa Sabyan 

C. Bimbo 

D. Bimbo 

Putra dan  

Putri 

3  Wajib A. Rindu Rasul A. Bimbo Putri 

 

g. Penentuan Juara 

Kejuaraan ditetapkan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1,2,dan 3 

h. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada waktu technical 

meeting. 

 

6. PUITISASI AL-QURAN 

a. Waktu danTempat Perlombaan 

1) Waktu Perlombaan: Rabu – Kamis, 10 -11 Oktober 2018 

2) Tempat Perlombaan Asrama Haji 

b. Kategori Perlombaan 

1) Peserta Puitisasi Al-Quran terdiri atas 1 (satu) orang (boleh putra maupun putri) 

2) Lomba Puitisasi Al Qur’an adalah jenis lomba membaca terjemah ayat yang menekankan 

kemampuan membaca dan menyampaikan terjemah Al-Qur’an dengan puisi dan sajak yang 

baik dan benar menurut ketentuan yang berlaku. 

3) Peserta tidak menggunakan mikrofon atau alat musik pada saat pelaksanaan  

4) Peserta mengirimkan puisi paling lambat H-3 

c. Peraturan Perlombaan 

1) Setiap peserta wajib membawakan 2 (dua) buah puitisasi terjemahan Al-Qur’an. Yaitu 1 

(satu) puisi wajib dan 1 (satu) buah puisi pilihan dari surat yang sudah ditentukan dewan 

juri. 

2) Surat yang diterjemahkan dan dipuitisasikan yaitu: 

o Surat wajib : QS.Al-Fatihah  

o Surat pilihan : 

 QS.Al – Alaq (Ayat:1-8) 

 QS.Al – Insyiqaaq (Ayat 1-15) 

 QS.Al – Balad (Ayat 1-17) 

 QS. Asy– Syam(ayat 1-10) 
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d. Waktu Penampilan dan Penilaian 

1) Puitisasi Al-Quran dilaksanakan minimal 7 menit dan maksimal 10 menit. 

2) Unsur yang dinilai: Ketepatan terjemah, penghayatan, vokal dan penampilan. 

e. Penentuan Kejuaraan 

Kejuaraan ditetapkan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1,2,dan 3 

f. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada waktu technical 

meeting 

 

7. DEBAT BAHASA ARAB DAN BAHASA INGGRIS 

a. Waktu dan Tempat Pertandingan 

1) Waktu pertandingan: Rabu – Kamis, 10 -11 Oktober 2018 

2) Tempat Debat Bahasa Arab: Asrama Haji 

3) Tempat Debat Bahasa Inggris: Asrama Haji 

b. Kategori Perlombaan 

Kelompok Debat Bahasa Arab 2 (dua) orang 

Kelompok Debat Bahasa Inggris 2 (dua) orang 

c. Tema Debat dan Waktu Penampilan 

1) Tema debat ; Kerukunan dan resolusi konflik 

a) Bahasa Arab 

MosiDebat Bahasa Arab Pekan Kreativitas Mahasiswa [PKM] Se-Sumatera 

1. Terorisme menghancurkan persaudaraan dan persatuan umat 

2. Seharusnya dibatasi pembangunan tempat ibadah bagi minoritas 

3. Penerapan hukum Islam belum maksimal di Indonesia oleh karena banyak 

melakukan tindakan kriminalitas dan kemaksiatan 

4. Apakah berpolitik dari kalangan ulama diperkenankan 

5. Indonesia antara mengalami kemajuan dan kemunduran 

6. Keberagaman suku agama dan budaya di Indonesia merupakan faktor penyebab 

intoleransi umat 

7. Perlunya pembatasan hak-hak kepemilikan warga non pribumi di Indonesia 

8. Kepemimpinan dari kalangan wanita di Indonesia merupakan tindakan toleransi 

9. Keberadaan Bank Islam di Indonesia mampu untuk mengatasi krisis ekonomi 

nasional 

10. Pembatasan keturunan dan pernikahan merupakan perbuatan agama Islam 

b) Bahasa inggris 

Prepared Motions of English Debate Competition Pekan Kreativitas Mahasiswa [PKM] 

Se-Sumatera 

1. THBT the media should be prevented by law from intruding the lives of public figure 

2. TH regrets the rise of TV talent show  

3. THW ban news from reporting terrorist attack 

4. THBT OSPEK culture bring more harm than good 

5. TH supports capital punishment for the drug dealer  

6. THW erase criminal record  

7. THBT religious leader should not publicly comment on political issue 

8. TH supports the creation of feminist political party  

9. THW not allowed skilled worker to migrate from developing country 

10. In areas with rapidly rising property prices, this house would suspend all restriction 

on property development that are not health and safety requirements (for example, 
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environmental zoning regulation, building height restrictions, and regulations on the 

appearance of building). 

2) Waktu penampilan setiap tim selama 15 menit 

d. Peraturan Perlombaan 

1) Debat keduabahasa disampaikan dengan nalar dan argumentasi yang mengandung unsur-

unsur nilai yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadits. 

2) Kelompok debat dibuat dalam kategori topik/judul pro dan kontra 

3) Anggota tim tidak boleh diganti dengan alasan apa pun 

e. Sistem Perlombaan 

Sistem perlombaan menggunakan sistem British Parliamentary (BP) 

1) Babak Penyisihan. Babak ini dengan perkiraan jumlah peserta maksimal 22 tim. Dari 22 tim 

diambil 8 tim berdasarkan victory point menuju babak semi final. 

2) Babak Semifinal. Dari 8 tim terbaik, akan diambil 4 tim terbaik untuk maju ke babak final. 

3) Babak Final. Babak ini merupakan babak puncak yang mempertemukan 4 (empat) tim 

terbaik untuk memilih juara 1, 2, dan 3. 

f. Sistem Penilaian 

1) Penilaian ditentukan berdasarkan aturan dalam sistem BP (British Parliamentary); 

2) Penilaian terdiri atas penilaian tim dan individu; 

g. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada waktu technical 

meeting. 

 

8. KARYA INOVASI MAHASISWA 

a. Waktu dan Tempat Perlombaan 

1) Waktu perlombaan: Rabu – Kamis, 10 -11 Oktober 2018 

2) Tempat perlombaan di Gedung Asrama Haji. 

b. Kategori Perlombaan 

1) Karya inovatif mahasiswa adalah lomba yang dapat mewadahi gagasan inovatif dan kreatif 

mahasiswa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2) Kategori lomba inovatif mahasiswa bisa dalam bentuk aplikasi informasi, visual, barang, 

prototype, metode dan audio. 

c. Ketentuan Peserta Lomba 

1) Mahasiswa S1/D3 aktif di PTKIN Seluruh Indonesia. 

2) Peserta wajib menggunakan nama asli sesuai dengan identitas 

resmi(KTP/KTM/SIM/Passport). 

3) Peserta wajib mencantumkan nomor telepon yang mudah dihubungi 

4) Karya yang dibuat oleh mahasiswa secara individu/tim dengan anggota 3orang/tim. 

5) Peserta dalam satu tim dapat berasal dari angkatan yang berbeda dan dari jurusan yang 

berbeda pula. 

6) Setiap tim wajib dibimbing oleh 1 (satu) orang dosen pembimbing. 

7) Setiap universitas dapat mengirimkan lebih dari 1 (satu) tim. 

d. TEKNIS PERLOMBAAN 

1) Peserta diharuskan terlebih dahulu melakukan pendaftaran sesuai ketentuanpanitia. 

2) Peserta wajib mengumpulkan karya tulis ilmiah secara lengkap sampai bataswaktu yang 

telah ditetapkan oleh panitia pelaksana. 

3) Karya tulis ilmiah wajib dikumpulkan dalam bentuk hardcopy ke alamat panitiapelaksana 

dan softcopy ke alamat email : pkm@radenfatah.ac.id 
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4) Pengumuman Finalis lomba karya inovasi mahasiswa akan diumumkan melalui website 

resmi Pekan Kreativitas Mahasiswa 2018 UIN Raden Fatah (pkm-ptkin.radenfatah.ac.id) 

sesuai timeline yang telah ditetapkanoleh panitia pelaksana.  

5) Finalis lomba wajib mempersiapkan modul presentasi berupaformat*.ppt/*.pptx. 

6) Finalis wajib mematuhi timeline yang telah ditetapkan oleh panitia. 

7) Peserta wajib mempresentasikan hasil karya peserta pada tanggal 10-11 Oktober 2018 

pada tempat yang telah ditentukan oleh panitia. 

8) Finalis wajib menghadiri acara penutupan pada tanggal 10-11 Oktober 2018. 

9) Pemenang lomba akan diumumkan pada acara penutupan. 

e. TEKNIS PENDAFTARAN 

1) Kelengkapan administrasi pendaftaran: 

- Formulir pendaftaran yang telah diisi (link formulir dapat dilihat di website resmi pkm-

ptkin.radenfatah.ac.id/register.php 

- File copy digital (scan) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) peserta dalam format(*.jpg/*.jpeg). 

2) Seluruh administrasi pendaftaran dikirimkan kepada panitia ke alamat email PKM PTKIN 

KTI 2018 UIN Raden Fatah: PKM PTKIN@radenfatah.ac.id paling lambat tanggal 23 

September 2018. 

3) Subjek email ditulis dengan format: PKM PTKIN KTI “Recycle”- NAMA TIM – ASAL 

UNIVERSITAS – NO HP. 

4) Peserta diharapkan melakukan konfirmasi kepada panitia melalui nomor contact person 

yang tercantum di buku panduan setelah melakukan prosedur pendaftaran. 

f. Tema Karya Inovasi 

1) Tema Keagamaan 

2) Tema Sosial 

3) Tema Kebhinekaan 

4) Tema Lingkungan 

5) Tema Kesehatan 

6) Tema Teknologi Terapan 

7) Tema Teknologi Informatika 

8) Tema Energi 

9) Tema Ekonomi Kreatif 

10) Tema yang memiliki relevansinya dengan dunia mahasiswa. 

g. Penentuan Juara 

Kejuaraan ditetapkan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1, 2 dan 3. 

h. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada waktu technical 

meeting. 

 

9. KARYA FILM PENDEK 

a. Waktu dan Tempat Perlombaan 

1) Waktu Perlombaan: Rabu – Kamis, 10-11 Oktober 2018 

2) Tempat Perlombaan di Asrama Haji Palembang. 

b. Kategori Perlombaan 

Kriteria Karya Film Pendek yang disertakan dalam Lomba Film Pendek, mencakup Kriteria Isi, 

Kriteria Teknis dan Kriteria Administratif. 

c. Kriteria Isi 

1) Berisi saran, imbauan, seruan dan solusi sesuai dengan tema lomba. 

2) Isi film harus menarik, komunikatif dan inspiratif 
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o Menarik: Konsep Road Movie akan menggambarkan lokasi yang menarik atau suasana 

dan kebiasaan tertentu dari daerah atau wilayah (tempat tinggal) para pembuat film, 

yang kemudian menjadi latar belakang dari cerita dan pesan yang akan disampaikan. 

o Komunikatif: Kekuatan film adalah menggunakan unsur gambar (visual) dalam 

menuturkan cerita atau menyampaikan pesan. Unsur suara (dialog, musik, Sound effect) 

tetap dapat digunakan sebagai penunjang. 

o Inspiratif: Isi Film dapat membangkitkan kesadaran masyarakat umum khususnya para 

pemuda dan pelajar bahwa pendidikan memiliki peran dalam pembentukan karakter 

anak bangsa. 

o Merupakan ekspresi yang bersifat bebas tetapi tetap menjaga nilai-nilai kesopanan, 

tidak menyinggung SARA dan tidak mengandung unsur pornografi. 

o Menekankan ide atau gagasan dengan tetap mempertimbangkan unsur keindahan dari 

sudut teknis, baik kamera, artistik, pengadeganan, musik dan editing. 

o Film bersifat Open Ending. 

d. Tema: Tangkal radikalisme dengan menggairahkan budaya akademik berkarakter di lingkungan 

kampus 

e. Peraturan Perlombaan 

Film dibuat dengan memanfaatkan teknologi digital, dengan ketentuan: 

1) Menggunakan kamera digital (DSLR, Handy-Cam, GoPro, dsb.) atau piranti (gadget) jenis 

lainnya yang menggunakan format HD (High Definition). 

2) Hasil Akhir berbentuk data, dengan alternative format: 

o Quicktime Movie (mov), sound rate: 48.000 khz, size: 16 bit. 25 Fps, dengan Aspek 

Ratio: 16:9 

o Mpeg 4 (Mp 4), Image size: 1920x1080 HD,1280x720 HD, 25 Fps, Audio: Rate 48000 

khz size 16 bit, dengan Aspek Ratio: 16:9 

o Tidak menggunakan footage, dan stock-shot gambar yang dibuat oleh orang di luar 

anggota tim. 

f. Tidak menggunakan musik/lagu, tanpa izin pemilik hak cipta karya tersebut. 

g. Waktu Penampilan 

Durasi Film yang akan dilaksanakan maksimal 7menit. 

h. Penentuan Kejuaraan 

1) Penilaian dilakukan dengan melihat kekuatan dan kesesuaian tema dengan pesan yang 

disampaikan lewat hasil film.  

2) Penilaian Keindahan (estetika) melalui penyajian film berupa: Penyutradaraan, 

Sinematografi, penyuntingan dan sebagainya 

3) Film yang diciptakan mampu membangkitkan rasa kebangsaan atau nasionalisme 

masyarakat. 

4) Film yang diciptakan mampu membangun kesadaran tentang nilai-nilai Islami yang 

mencerminkan peradaban Islam Melayu di Nusantara.  

5) Apabila diketahui telah terjadi pelanggaran atas mekanisme pelaksanaan lomba, baik dalam 

tahap pra-produksi, tahap produksi, maupun pasca-produksi, maka dewan juri dan 

penyelenggara akan dianulir dan atau dibatalkan penghargaannya. 

6) Kejuaraan ditetapkan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1, 2, dan 3 

i. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada waktu technical 

meeting. 
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10. MUSABAQAH KARYA TULIS AL QUR’AN (MKTQ) 

a. Waktu dan Tempat Perlombaan 

1) Waktu perlombaan : Rabu – Kamis, 10-11 Oktober 2018 

2) Tempat perlombaan di Gedung Asrama Haji. 

b. Kategori Perlombaan 

1) MKTQ mahasiswa adalah lomba yang dapat mewadahi gagasan karya tulis mahasiswa 

dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2) Kategori lomba MKTQ bisa dalam bentuk aplikasi informasi, visual, barang, prototype, 

metode dan audio. 

c. Ketentuan Peserta Lomba 

1) Mahasiswa S1/D3 aktif di PTKIN Seluruh Indonesia. 

2) Peserta wajib menggunakan nama asli sesuai dengan identitas 

resmi(KTP/KTM/SIM/Passport). 

3) Peserta wajib mencantumkan nomor telepon yang mudah dihubungi 

4) Karya yang dibuat oleh mahasiswa secara individu/tim dengan anggota 3orang/tim. 

5) Peserta dalam satu tim dapat berasal dari angkatan yang berbeda dan dari jurusan yang 

berbeda pula. 

6) Setiap tim wajib dibimbing oleh 1 (satu) orang dosen pembimbing. 

7) Setiap universitas dapat mengirimkan lebih dari 1 (satu) tim. 

d. Teknis Perlombaan 

1) Peserta diharuskan terlebih dahulu melakukan pendaftaran sesuai ketentuanpanitia. 

2) Peserta wajib mengumpulkan karya tulis al-Qur’an secara lengkap sampai bataswaktu yang 

telah ditetapkan oleh panitia pelaksana. 

3) Karya tulis al-Qur’an wajib dikumpulkan dalam bentuk hardcopy ke alamat panitiapelaksana 

dan softcopy ke alamat email: pkm@radenfatah.ac.id 

4) Pengumuman Finalis lomba MKTQ akan diumumkan melalui website resmi Pekan 

Kreativitas Mahasiswa 2018 UIN Raden Fatah (pkm-ptkin.radenfatah.ac.id) sesuai timeline 

yang telah ditetapkanoleh panitia pelaksana. 

5) Finalis lomba wajib mempersiapkan modul presentasi berupaformat*.ppt/*.pptx. 

6) Finalis wajib mematuhi timeline yang telah ditetapkan oleh panitia. 

7) Peserta wajib mempresentasikan hasil karya peserta pada tanggal 10-11 Oktober 2018 

pada tempat yang telah ditentukan oleh panitia. 

8) Peserta yang masuk ke final akan mempresentasikan karya tersebut selama 10-15 menit 

dan dilanjutkan dengan tanya jawab. 

9) Finalis wajib menghadiri acara penutupan pada tanggal 10-11 Oktober 2018. 

10) Pemenang lomba akan diumumkan pada acara penutupan. 

e. Teknis Pendaftaran 

1) Kelengkapan administrasi pendaftaran: 

- Formulir pendaftaran yang telah diisi (link formulir dapat dilihat di website resmi pkm-

ptkin.radenfatah.ac.id) 

- File copy digital (scan) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) peserta dalam format(*.jpg/*.jpeg). 

2) Seluruh administrasi pendaftaran dikirimkan kepada panitia ke alamat email PKM PTKIN 

MKTQ 2018 UIN Raden Fatah: PKM PTKIN@radenfatah.ac.id paling lambat tanggal 23 

September 2018. 

3) Subjek email ditulis dengan format: PKM PTKIN MTKQ “AnNahl”- NAMA TIM – ASAL 

UNIVERSITAS – NO HP. 

4) Peserta diharapkan melakukan konfirmasi kepada panitia melalui nomor contact person 

yang tercantum di buku panduan setelah melakukan prosedur pendaftaran. 
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f. Tema MKTQ 

1) Tema Keagamaan 

2) Tema Sosial 

3) Tema Kebhinnekaan 

4) Tema Lingkungan 

5) Tema Kesehatan 

6) Tema Teknologi Terapan 

7) Tema Teknologi Informatika 

8) Tema Energi 

9) Tema Ekonomi Kreatif 

10) Tema yang memiliki relevansinya dengan dunia mahasiswa. 

g. Penentuan Juara 

Kejuaraan ditetapkan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1, 2 dan 3. 

h. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada waktu technical 

meeting. 

 

B. BIDANG OLAHRAGA 

1. FUTSAL 

Waktu dan Tempat Perlombaan 

a. Waktu Pertandingan: Selasa – Kamis, 10 - 11 Oktober 2018 

b. Tempat Pertandingan di Lapangan Bima Futsal Km 9 Palembang 

c. Peraturan Pertandingan : 

1) Peraturan pertandingan dalam Cabang Olah Raga Futsal menggunakan standar 

pertandingan Futsal yang sudah ditetapkan FIFA 

2) Jumlah pemain maksimal 12 orang (LineUp) dan 2 official.Official tim tidak boleh bermain 

d. Sistem Pertandingan : 

Sistem pertandingan yang digunakan dalam Cabang Futsal adalah sistem gugur.Perlengkapan 

Pertandingan : 

1) Seragam atau kostum yang digunakan pemain harus bernomor punggung dan nomor 

celana. 

2) Pada kauspemain peserta di bagian belakang (punggung) harus ditulis nama pemain dan di 

bawahnya ditulis nama perguruan tinggi yang diwakilinya 

3) Kauskaki yang digunakan tim pemain harus memiliki warna yang sama  

4) Setiap pemain harus menggunakan Pengaman kaki (shinguards) 

5) Sepatu dengan model yang diperkenankan untuk dipakai terbuat dari kain atau kulit lunak 

atau sepatu gimnastik dengan sol karet atau terbuat dari bahan yang sejenisnya. 

6) Penyimpangan terhadap peraturan diatas, maka tim pemain dinyatakan diskualifikasi. 

e. Durasi Permainan 

Lamanya pertandingan dalam Cabang Futsal diatur sesuai ketentuan berikut; 

1) Durasi pertandingan pada babak penyisihan knock out adalah 15 menit Waktu istirahat antar 

babak 5 menit 

2) Jika seri langsung adu penalti, kecuali final ada tambahan waktu 10 menit Kick off minimal 5 

pemain 

f. Walk Over(WO) 

WO dijatuhkan apabila : 

1) Peserta pertandingan datang terlambat atas kesalahan sendiri lebih dari 10 menit dari 

jadwal yang telah ditentukan 

2) Menolak bertanding sesuai dengan jadwal yang ditentukan 
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3) Memakai pemain yang tidak terdaftar sebagai pemain 

4) Peserta tidak hadir di lapangan setelah dipanggil panitia 3 kali berturut-turut 

5) Keluar arena pertandingan 

g. Protes 

1) Protes diajukan secara tertulis kepada panitia dengan data yang lengkap 

2) Protes diajukan sebelum pertandingan dimulai, disertai dengan membayar uang protes 

sebesar Rp. 250.000,- 

3) Protes tidak boleh keluar dari aturan yang sudah ditetapkan panitia dan disepakati bersama. 

h. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada waktu technical 

meeting. 

 

2. VOLLEY BALL 

Waktu dan Tempat Pertandingan 

a. Waktu Pertandingan: Rabu–Jum’at, 10 -11 Oktober 2018 

b. Tempat Pertandingan di Lapangan Bola Volley Jasdam II/Swj 

c. Peraturan Pertandingan 

1) Jumlah pemain maksimal 9 (Sembilan) orang (Line Up) 

2) Peraturan permainan yang digunakan adalah peraturan Bola volley International yang 

sedang berlaku dan disahkan oleh Pengurus Pusat PBVSI  

d. Sistem Pertandingan 

Pertandingan akan menggunakan sistem gugur. 

Seluruh pertandingan dilaksanakan 3 (tiga) set kemenangan (threewinning set) 

Memulai Pertandingan : 

1) Pertandingan dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan disepakati 

2) Apabila sarana dan prasarana belum siap, maka kedua regu yang akan bertanding harus 

menunggu 

3) Apabila belum masuk waktu yang telah ditentukan dalam jadwal, namun sarana dan 

prasarana serta kedua regu yang akan bertanding sudah siap, maka pertandingan dapat 

dilangsungkan atas persetujuan kedua regu yang akan bertanding, wasit dan pimpinan 

pertandingan. 

e. Walk Out(WO) 

WO dijatuhkan apabila; 

1) Peserta pertandingan datang terlambat atas kesalahan sendiri lebih dari 10 menit dari 

jadwal yang telah ditentukan, kecuali ada alasan yang diterima. 

2) Menolak bertanding sesuai dengan jadwal yang ditentukan 

3) Memakai pemain yang tidak terdaftar sebagai pemain, atau memakai kaus tim yang tidak 

seragam. 

4) Keluar arena pertandingan bola 

5) Bola yang digunakan untuk pertandingan adalah bola panitia 

6) Untuk melakukan pemanasan, diharapkan semua tim menggunakan bola sendiri 

f. Pakaian 

1) Setiap pemain diwajibkan berpakaian seragam olahraga bola voli sesuai peraturan yang 

berlaku sejak babak penyisihan. 

2) Untuk peserta putri diwajibkan menggunakan kerudung dan pakaian olahraga 

3) Seragam tim harus bernomor punggung dan nomor dada 

4) Pada kaus pemain peserta di bagian belakang (punggung) harus ditulis nama pemain dan 

dibawahnya ditulis nama perguruan tinggi yang diwakilinya. 

5) Seragam libero harus berwarna kontras dengan seragam timnya 
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6) Disamping celana dan kaus yang harus seragam, kaus kaki juga harus seragam warnanya, 

walaupun tidak satu merek. 

g. Protes 

1) Protes diajukan secara tertulis kepada panitia dengan data yang lengkap 

2) Protes diajukan sebelum dan saat pertandingan dimulai, disertai dengan membayar uang 

protes sebesar Rp.250.000,- 

h. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada waktu technical 

meeting. 

 

3. TENIS MEJA 

Waktu dan Tempat Perlombaan 

a. Waktu Pertandingan : Selasa – Jum’at tanggal 10 -11 Oktober 2018 

b. Tempat Pertandingan di Asrama Haji Km 9 

c. Kategori Pertandingan:  

1) (satu) tunggal putra dan putri 

2) (satu) ganda perorangan putra dan ganda perorangan putri 

d. Peraturan Pertandingan 

Peraturan pertandingan Cabang Tenis Meja menggunakan peraturan terbaru yang dikeluarkan 

oleh pengurus pusat/ITTF. 

e. Sistem Pertandingan 

1) Untuk babak penyisihan menggunakan setengah kompetisi 

2) Untuk babak final menggunakan sistem gugur. 

f. Ketentuan Peserta dan Official 

1) Seorang atlet diperbolehkan mengikuti dua nomor pertandingan 

2) Jumlah official 1 orang 

g. Perlengkapan Pertandingan 

1) Untuk pertandingan ganda, atlet diharuskan menggunakan pakaian seragam dengan kaus 

berkerah; 

2) Bola yang digunakan dalam pertandingan adalah merek DHS berwarna kuning; 

3) Karet Bet harus dua warna (warna merah dan hitam) dan harus berlabel ITTF standar 

nasional 

4) Semua pertandingan dalam 1 (satu) set menggunakan sistem point 11 dengan kemenangan 

5 (lima) game (best offive) 

h. Pakaian 

1) Setiap pemain diwajibkan berpakaian seragam olahraga tenis meja sesuai peraturan yang 

berlaku sejak babak penyisihan 

2) Untuk peserta putri diwajibkan menggunakan kerudung dan pakaian training olahraga 

3) Pada kaus pemain peserta di bagian belakang (punggung) harus ditulis nama pemain dan 

dibawahnya ditulis nama perguruan tinggi yang diwakilinya. 

4) Warna pakaian pemain ganda harus sama sejak babak penyisihan. 

i. Protes 

1) Protes yang bersifat teknis diajukan langsung pada saat pertandingan berlangsung 

2) Apabila satu sengketa tidak dapat diselesaikan oleh wasit anggota, maka keputusan terakhir 

ditentukan oleh wasit ketua 

3) Apabila keputusan wasit ketua/wasit anggota tidak dapat diterima, maka pihak yang merasa 

dirugikan dapat mengajukan protes tertulis dan disampaikan kepada inspektur pertandingan 

selambat-lambatnya 30 menit setelah pertandingan berakhir untuk diteruskan kepada 

dewan hakim. 
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4) Protes disertai dengan uang protes sebesar Rp.250.000,- 

j. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada waktu technical 

meeting 

 

4. BULU TANGKIS 

Waktu dan Tempat Perlombaan 

a. Waktu Pertandingan : Rabu – Kamis tanggal 10 -11 Oktober 2018 

b. Tempat Pertandingan di Gedung Academic Center UIN Raden Fatah Palembang 

c. Kategori Pertandingan 

1) Satu Tunggal perorangan putra dan putri. 

2) Satu Ganda perorangan putra dan ganda perorangan putri 

d. Peraturan Pertandingan 

1) Peserta diwajibkan hadir 15 menit sebelum pertandingan dimulai 

2) Seorang pemain diperbolehkan mengikuti dua nomor pertandingan 

3) Selama pertandingan berlangsung pemaintidak diperkenankan mengubah shuttle cock 

4) Tiga kali berturut-turut peringatan wasit tidak diindahkan ketika pemain mengulur-ulur waktu 

permainan, maka pemain tersebut dikenakan diskualifikasi 

5) Pemain yang mengalami cedera atau sakit pada saat pertandingan dan tidak dapat 

melanjutkan permainan, dinyatakan kalah dan tidak diberikan waktu 

6) Apabila terjadi gangguan lebih dari 30 menit, panitia dapat menunda pertandingan dengan 

catatan gameyang telah selesai dianggap sah, dan permainan dilanjutkan dari sisa game 

yang belum dipertandingkan 

7) Seluruh pertandingan akan dipandu dan diawasi oleh referee yang ditunjuk oleh panitia 

pelaksana 

8) Wasit dan hakim garis disiapkan oleh panitia pelaksana 

9) Keputusan wasit adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

e. Sistem Pertandingan 

Sistem pertandingan yang digunakan adalah sistem gugur. Scoring yang digunakan 

menggunakan Sistem Relly Point 21. Memulai Pertandingan: 

1) Pertandingan dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan disepakati 

2) Apabila sarana dan prasarana belum siap, maka kedua regu yang akan bertanding harus 

menunggu 

3) Apabila belum masuk waktu yang telah ditentukan dalam jadwal, namun sarana dan 

prasarana serta kedua regu akan bertanding sudah siap, maka pertandingan dapat 

dilangsungkan atas persetujuan kedua regu yang akan bertanding, wasit dan pimpinan 

pertandingan. 

f. Walk Out(WO) 

WO dijatuhkan apabila; 

1) Peserta pertandingan datang terlambat atas kesalahan sendiri lebih dari 10 menit dari 

jadwal yang telah ditentukan, kecuali ada alasan yang dapat diterima 

2) Menolak bertanding sesuai dengan jadwal yang ditentukan 

3) Memakai pemain yang tidak terdaftar sebagai pemain 

4) Peserta tidak hadir dilapangan setelah dipanggil panitia 3 kali berturut-turut 

5) Apabila salah satu pasangan ganda berhalangan atau sakit sehingga tidak bisa bertanding 

g. Shuttle cock 

Shuttle cock yang digunakan dalam pertandingan adalah shuttle cock standar 
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h. Pakaian 

1) Setiap pemain diwajibkan berpakaian seragam bulu tangkis sesuai peraturan yang berlaku 

sejak babak penyisihan 

2) Untuk peserta putri diwajibkan menggunakan kerudungdan pakaian olahraga 

3) Pada kaus pemain peserta di bagian belakang (punggung) harus ditulis nama pemain dan 

dibawahnya ditulis nama perguruan tinggi yang diwakilinya.  

4) Pada babak semi final dan final warna pakaian tidak boleh sama dengan babak penyisihan 

5) Warna pakaian pemain ganda harus sama sejak babak penyisihan 

i. Protes 

1) Protes diajukan secara tertulis kepada panitia dengan data yang lengkap 

2) Protes diajukan sebelum dan saat pertandingan dimulai, disertai dengan membayaruang 

protes sebesar Rp. 250.000,- 

3) Protes tidak boleh keluar dari aturan yang sudah ditetapkan panitia dan disepakati bersama 

j. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada waktu technical 

meeting. 

 

5. CATUR 

Waktu dan Tempat Perlombaan 

a. Waktu Pertandingan: Selasa–Kamis, 9 -11 Oktober 2018 

b. Tempat Pertandingan di Gedung Asrama Haji 

c. Kategori Pertandingan 

1) Satu kategoriCatur Klasik Perorangan dan beregu putra dan putri 

2) Satu kategoriCatur Cepat/Speed Perorangan dan beregu putra dan putri 

3) Satu kategoriCatur Kilat Perorangan dan beregu putra dan putri 

d. Susunan Pemain 

1) Untuk kategori perorangan baik putra maupun putri, setiap PTKIN maksimal mengutus 1 

pemain (1 putra dan 1 putri). 

2) Untuk kategori beregu baik putra maupun putri, terdiri dari 3 pemain dan 1 pemain 

cadangan. Setiap PTKIN maksimal mengutus 1 tim pemain (1 tim putra dan 1 tim putri). 

e. Peraturan Pertandingan 

1) Peraturan Permainan FIDE terkini disesuaikan dengan 

2) Peraturan PERCASI. 

f. Sistem dan Format Pertandingan 

1) Sistem Swiss, (lima) babak. Pairing menggunakan Program Pairing Swiss Manager 

2) Penentuan Juara ditentukan dengan Match Point (MP); Solkoff (Bucholzs); Progessive 

Score (PS). 

g. Kontrol Waktu atau Waktu Pikir 

1) Catur Klasik 60 menit untuk setiap pemain 

2) Catur Cepat 15 menit untuk setiap pemain 

3) Catur Kilat 3 Menit dan bonus 2 detik untuk setiap pemain 

h. Protes 

1) Protes yang bersifat teknis diajukan langsung pada saat pertandingan berlangsung 

2) Apabila satu sengketa tidak dapat diselesaikan oleh wasit anggota, maka keputusan terakhir 

ditentukan oleh wasit ketua 

3) Apabila keputusan wasit ketua/wasit anggota tidak dapat diterima, maka pihak yang merasa 

dirugikan dapat mengajukan protes tertulis dan disampaikan kepada inspektur pertandingan 

selambat-lambatnya 30 menit setelah pertandingan berakhir untuk diteruskan kepada 

dewan hakim. 
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4) Protes disertai dengan uang protes sebesar Rp. 250.000,- 

i. Sanksi 

1) Apabila seorang pemain tidak mematuhi ketentuan atau peraturan PKM PTKIN Se-

Sumatera I, tidak mengikuti tata tertib dan sopan santun bermain catur, berkelakuan tidak 

pantas di dalam dan di luar pertandingan; 

2) Pemain dinyatakan kalah apabila merokok dan mengaktifkan HP; 

3) Sanksi diberikan oleh wasit 

j. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada waktu technical 

meeting yang akan dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2018 pukul 14.00 WIB bertempat 

di Venue Catur, Asrama Haji. 

 

6. PANJAT DINDING 

Waktu dan Tempat Perlombaan 

a. Waktu Pertandingan: Rabu – Kamis tanggal 10 -11 Oktober 2018 

b. Tempat Pertandingan di Arena Panjat Dinding UIN Raden Fatah Palembang 

c. Kategori Pertandingan 

1) Nomor Lead perorangan putra dan putri 

2) Nomor Speed perorangan putra dan putri 

d. Peraturan Pertandingan 

1) Peraturan pertandingan Olah Raga Panjat Dinding menggunakan peraturan yang ditetapkan 

Pengurus Pusat FPTI (Manual Kompetisi Tahun 2010) 

2) Untuk peserta putri diwajibkan menggunakan kerudung dan pakaian olahraga 

e. Sistem Pertandingan 

Pertandingan Cabang Olah Raga Panjat Tebing menggunakan sistem gugur 

1) Ketentuan Peserta, Satu orang atlet dapat mengikuti 2 (dua) nomor Perlombaan jika waktu 

pertandingan tidak bersamaan. 

f. Protes 

Ketentuan protes sesuai dengan manual kompetisi FPTI Tahun 2010 Biaya administrasi protes 

sebesar Rp. 250.000,- 

g. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada waktu technical 

meeting. 

 

7. SILAT 

a. Waktu dan Tempat Perlombaan 

1) Waktu Pertandingan: Rabu – Kamis ,10-11 Oktober 2018 

2) Tempat Pertandingan di Lapangan Jasdam II/Sriwijaya 

b. Kategori Pertandingan; Silat Seni 

Nomor Seni Tunggal, Kategori Ganda putra dan putri 

c. Peraturan Pertandingan 

Peraturan pertandingan yang digunakan dalam PKM PTKIN Se-Sumatera I adalah peraturan 

yang sudah baku ditetapkan oleh Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) 

d. Sistem Pertandingan 

1) Sistem pertandingan yang digunakan adalah sistem gugur 

2) Apabila pertandingan tidak bisa dilaksanakan karena faktor non teknis (listrik mati, keributan 

dan lain sebagainya) maka pertandingan akan dilanjutkan dengan sisa waktu yang belum 

diselesaikan dengan wasit juri yang sama setelah kendala non teknik dapat diatasi. 
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e. Peralatan/ Perlengkapan Pertandingan dan Pendamping Pesilat 

1) Peralatan pertandingan yang digunakan mengacu pada 

2) Peraturan Pertandingan Pencak Silat IPSI 

3) Penilaian menggunakan sistem manual 

4) Pakaian untuk pesilat menggunakan pakaian pencak Silat modelstandar warna hitam sabuk 

putih, pada waktu bertanding sabuk putih dilepaskan. Badge IPSI di dada sebelah kiri dan 

nama daerah di bagian punggung disediakan oleh pesilat. Pesilat tidak diperkenankan 

memakai atribut perguruan silat atau atribut lainnya kecuali atribut kontingen bersangkutan. 

Penyimpangan dari ketentuan ini, maka Pesilat yang bersangkutan bisa dinyatakan 

diskualifikasi setelah tidak dipatuhinya pembinaan yang telah diberikan oleh Ketua 

pertandingan. 

5) Untuk peserta putri diwajibkan menggunakan kerudung atau penutup kepala 

6) Penggunaan alat disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pertandingan silat 

nomor seni baku 

7) Pendamping Pesilat waktu bertanding sebanyak-banyaknya 2 orang dan memakai pakaian 

hitam-hitam dengan sabuk merah. 

8) Pendamping pesilat yang bukan official resmi tidak diperkenankan mendampingi pesilat 

waktu bertanding 

f. Protes 

Setiap peserta berhak mengajukan protes dengan ketentuan sebagai berikut; 

1) Official bersangkutan mengisi dan menandatangani nota protes pada formulir yang telah 

disediakan panitia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) menit setelah keputusan pemenang 

oleh ketua pertandingan dengan membayar biaya protes sebesar Rp.250.000,- (dua ratus 

lima puluh ribu rupiah) dan formulir diserahkan kembali kepada sekretaris pertandingan 

dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) menit sejak formulir diterima. Dalam 

pengajuan keberatan harus dicantumkan uraian keberatan dengan jelas. Pada dasarnya 

pengajuan keberatan harus ditandatangani oleh official bersangkutan. 

2) Keputusan atas keberatan tersebut pada tingkat pertama diselesaikan oleh ketua 

pertandingan bersama-sama dengan wasit/juri dan disampaikan pada official tim 

bersangkutan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) menit sejak diterimanya pengajuan 

keberatan. 

3) Bila keputusan tingkat pertama tetap tidak bisa diterima oleh yang bersangkutan, maka yang 

bersangkutan dapat mengajukan banding. Banding disampaikan dalam waktu 10 (sepuluh) 

menit setelah keputusan tingkat pertama diserahkan kepada yang mengajukan keberatan 

dengan tidak membayar uang administrasi lagi. Keputusan tingkat II oleh Dewan wasit/juri 

merupakan keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

4) Jika pengaduan/protes tersebut ditolak, maka uang tersebut menjadi milik panitia. 

g. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada waktu technical 

meeting. 

 

8. SEPAK TAKRAW 

a. Waktu danTempat Perlombaan 

1) Waktu Pertandingan: Rabu- Kamis,10-11 Oktober 2018 

2) Tempat Pertandingan di Lapangan Sepak Takraw Jasdam II/Swj 

b. Kategori Pertandingan 

1) Beregu putra 

c. Peraturan Pertandingan 

Beberapa aturan beregu putra sepak takraw sebagai berikut: 
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1) Lapangan Sepak Takraw seukuran dengan Badminton,13,40 mX 6,10m. 

2) Takraw dapat dimainkan di dalam gedung dan juga dapat dimainkan di luar gedung (apabila 

dimainkan di dalam gedung maka tinggi loteng minimal 8m dari lantai). 

3) Keempat sisi lapangan ditandai dengan catatan lakban yang lebarnya 4 cm diukur dari 

pinggir sebelah luar. 

4) Area bebas adalah minimal 3 meter dari garis luar lapangan harus bebas rintangan. 

5) Centre Line adalah garis tengah dengan lebar 2 cm. 

6) Quarter Circle adalah garis seperempat lingkaran dipojok garis tengah dengan radius 90 cm 

diukur dari garis sebelah dalam. 

7) The Service Circle adalah lingkaran servis dengan radius 30 cm berada ditengah lapangan, 

jarak dari garis belakang 2,45 m dan jarak dari titik tengah garis lingkaran ke garis tengah 

(centreline) 4,25 m, jarak titik tengah lingkaran adalah 3,05 m dari kiri dan kanan garis 

pinggir lapangan. 

8) Tiang Putra Tingginya 1,55 m di pinggir dan minimal 1,52 m di tengah dan kedudukan tiang 

30 cm di luar garis pinggir. 

9) Net SepakTakraw terbuat dari tali / benang kuat atau nilon, dimana tiap lubangnya lebar 5 – 

8 cm. Lebar net 70 cm dan panjang 6,10 m 

10) Bola Takraw terbuat dari plastik (sytetic fibre) dimana awalnya adalah terbuat dari rotan. 

Lingkaran 42 - 44 cm (putra) dan 43 - 45 cm (putri). Berat adalah170 - 180 gr (putra) 

dan150 – 160 gr (putri). 

11) Setiap “Regu” diperbolehkan 2x penggantian pemain dalam satu set. 

12) Penggantian pemain diperbolehkan setiap saat ketika bola mati, melalui Manager/Pelatih 

yang disetujui oleh Official Referee. 

13) Pemain yang mendapat “Kartu Merah” dan dikeluarkan oleh wasit dapat diganti dengan 

ketentuan belum ada penggantian pemain sebelumnya. 

14) Suatu ”REGU” apabila yang bermain kurang dari 3 (tiga) orang pemain, maka tidak boleh 

melanjutkan permainan dan regu tersebut dinyatakan kalah. 

d. Sistem Pertandingan 

Pertandingan Cabang Sepak Takraw menggunakan sistem gugur 

e. Ketentuan Peserta 

1) Permainan ini dimainkan oleh dua “REGU” masing-masing regu terdiri dari 3 orang pemain 

dan setiap regu dilengkapi 2 (dua) pemain cadangan. 

2) Satu dari 3 pemain diposisi belakang disebut Back atau “TEKONG” (yang melakukan sepak 

mula) 

3) Dua Pemain berada didepan, yang sebelah kiri disebut “APIT KIRI” sebelah kanan disebut 

“APIT KANAN”. 

4) Semua pemain putra diharuskan memakai pakaian kaus seragam yang berlengan T-Shirt 

dan bersepatu karet. Pemain tidak diperkenankan memakai pakaian yang membahayakan 

lawan selama pertandingan, kecuali dalam kondisi cuaca dingin pemain diperkenankan 

memakai track suit. 

5) Pakaian yang pantas untuk seorang pemain adalah yang menutupi badan seperti baju 

kaus/T-shirt (dipakai rapi/dimasukkan). 

6) Pakaian pemain yang membantu kecepatan bola tidak diperbolehkan 

7) Kapten regu harus memakai band tangan di sebelah kiri. 

8) Semua pemain diharuskan memakai pakaian dengan nomor punggung yang tetap selama 

Tournament. Nomor punggung 1 s.d. 36 yang tingginya 19 cm. 

9) Setiap pemain harus mematuhi peraturan permainan. 

10) Selama permainan berlangsung, hanya kapten regu yang diperbolehkan berhubungan 

dengan wasit, kecuali atas kehendak wasit. 
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f. Pakaian 

1) Setiap pemain diwajibkan berpakaian seragam sesuai peraturan yang berlaku sejak babak 

penyisihan 

2) Pada kaus pemain peserta di bagian belakang (punggung) harus ditulis nama pemain dan 

dibawahnya ditulis nama perguruan tinggi yang diwakilinya. 

g. Ketentuan Wasit 

Pemain yang melanggar peraturan di bawah ini akan mendapat hukuman pernyataan dari wasit 

apabila: 

1) Memperlihatkan sikap tidak sopan kepada pemain lain atau penonton juga kepada wasit 

atas keputusan yang diambil 

2) Menampakkan sikap tidak bersahabat dan tidak sopan 

3) Menghubungi wasit yang bertugas secara kasar mengenai suatu keputusan yang diambil. 

4) Meninggalkan lapangan permainan tanpa permisikepada wasit yang memimpin 

pertandingan. 

5) Memberikan bola kepada pihak lawan dengan menggunakan kaki atau melemparkannya 

dengan kasar. 

6) Berkelakuan tidak sopan selama permainan. 

h. Protes 

Biaya administrasi protes sebesarRp.250.000,- 

i. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada waktu technical 

meeting 

 

9. KARATE 

a. Waktu dan Tempat Perlombaan 

1) Waktu Pertandingan: Rabu–Kamis, 10 -11 Oktober 2018 

2) Tempat Pertandingan di Lapangan Jasdam II/Sriwijaya 

b. Kategori Pertandingan 

1) Kata Tunggal putra dan putri masing-masing 1 orang 

2) Kata Beregu putra putri: 3 Orang 

c. Peraturan Pertandingan 

1) Area pertandingan harus rata dan tidak berbahaya. 

2) Area pertandingan harus berupa area persegi berdasarkan standar FORKI, dengan sisi-sisi 

sepanjang delapan meter (diukur dari luar) dengan tambahan dua meter pada semua sisi –

sisi sebagai area aman dan tempat peserta yang bertanding dan merupakan area kompetisi 

serta area aman. 

3) Garis posisi wasit adalah berjarak dua meter dari garis tengah (titik tengah) dengan panjang 

garis 0,5 meter. 

4) Dua garis paralel masing–masing sepanjang 1meter dibuat dengan jarak 1,5 meter dari titik 

tengah area pertandingan dan berada 90 derajat dengan garis wasit, untuk posisi competitor 

(AKA dan AO ). 

5) Para juri akan ditempatkan pada area aman, satu mengarah menghadap langsung ke wasit 

dan satu lagi masing–masing berada di belakang peserta dengan jarak satu meter dari garis 

pari meter, masing–masing akan dilengkapi dengan bendera merah dan biru. 

6) Arbitator akan duduk di meja kecil sedikit di luar area pertandingan pada area aman, di 

sebelah kiri dari wasit. Dia akan dilengkapi dengan sebuah bendera merah dan sebuah pluit. 

7) Pengawas skor duduk di meja administrasi, antara pencatat skor dan pencatat waktu. 

8) Garis batas harus dibuat berjarak satu meter dari tempat beristirahat dalam area 

pertandingan dengan warna berbeda dari keseluruhan area pertandingan. 
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d. Sistem Pertandingan 

Durasi Pertandingan 

1) Durasi dari pertandingan komite adalah 2 menit baik putra maupun putri. 

2) Penghitungan waktu pertandingan dimulai ketika wasit memberi tanda untuk memulai 

(HAJIME) dan berhenti ketika wasit mengatakan YAME. 

e. Sistem Penilaian 

Para kontestan diharuskan memperagakan masing-masing KATA WAJIB (SHITEI) dan KATA 

Pilihan Bebas (TOKUI) selama pertandingan sesuai dengan aliran Karate-Do yang diakui oleh 

WKF berdasarkan GOJURYU, SHITORYU, SHOTOKAN dan WADORYUsebagai berikut : 

1) Bentuk yang baik  

2) Sikap sportif 

3) Ditampilkan dengan semangat yang tinggi  

4) Memiliki kesadaran penuh (Zanshin) 

5) Waktu yang tepat saat melancarkan serangan  

6) Jarak yang benar. 

f. Tingkatan penilaian adalah: 

SANBON (3 angka), diberikan apabila peserta melakukan teknik 

1) Tendangan ke arah kepala (Jodan). 

2) Bantingan atau menyapu kaki lawan sehingga terjatuh ke matras dilanjutkan dengan teknik 

yang menghasilkan angka. 

NIHON (2 angka), diberikan apabila peserta melakukan teknik: 

1) Tendangan kearah badan (Cudan). 

2) Memukul pada bagian belakang badan (punggung), termasuk belakang kepala dan bagian 

belakang leher. 

3) Kombinasi dari teknik pukulan, dimana setiap teknik yang dilakukan sesuai dengan kriteria 

penilaian. 

4) Membuat lawan tidak seimbang (goyah) lalu memperoleh angka dengan teknik tertentu. 

IPPON (1 angka), diberikan apabila peserta melakukan teknik: 

1) Pukulan ke arah badan (Cudan) maupun kepala (Jodan). 

2) Pukulan dengan punggung tangan yang dilakukan dengan teknik yang benar (Strike/ Uchi). 

g. Ketentuan Perilaku Peserta yang Dilarang 

Terdapat dua kategori yang dikelompokkan sebagai perilaku yang dilarang yaitu kategori1 (C1) 

dan kategori2 (C2), dengan rincian sebagai berikut : 

1) Pelanggaran Kategori 1 (C1), apabila peserta melakukan teknik serangga sehingga 

menghasilkan kontak yang kuat / keras. 

2) Serangan ke arah lengan atau kaki, tenggorokan, persendian atau pangkal paha. 

3) Serangan ke arah wajah dengan teknik serangan tangan terbuka 

h. Teknik membanting yang berbahaya dan dapat mencederai lawan. 

Pelanggaran Kategori 2 (C2), apabila peserta melakukan: 

1) Berpura-pura atau melebih-lebihkan cedera yang dialami. 

2) Keluar arena pertandingan ( JOGAI) 

3) Membahayakan diri sendiri dengan tidak memperhatikan keselamatan diri dari serangan 

lawan. 

4) Menghindar dari pertarungan yang mengakibatkan lawan kehilangan kesempatan untuk 

memperoleh nilai. 

5) Merangkul, bergumul, mendorong atau menangkap lawan secara berlebihan tanpa mencoba 

melakukan teknik serangan. 

6) Melakukan teknik serangan yang pada dasarnya tidak dapat dikontrol untuk keselamatan 

lawan. 

http://bkc_bogor.tripod.com/karate/dafkata.htm
http://bkc_bogor.tripod.com/karate/dafkata.htm
http://bkc_bogor.tripod.com/karate/dafkata.htm
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7) Melakukan serangan dengan kepala, lutut dan sikut. 

8) Berbicara kasar atau memanasi/menggoda lawan, tidak mematuhi perintah wasit, 

melakukan tindakan yang tidak pantas kearah panel wasit, serta tindakan lain yang 

melanggar etika. 

i. Pelanggaran kategori 1 (C1) dan kategori 2 (C2) tidak berakumulasi silang. 

j. Pakaian 

1) Peserta dan pelatih harus mengenakan seragam resmi yang telah ditentukan. 

2) Peserta harus mengenakan pakaian karate berwarna putih yang tidak bercorak atau tanpa 

garis. 

3) Salah-satu peserta harus mengenakan sabuk berwarna merah dan peserta lainnya 

mengenakan sabuk berwarna biru 

4) Baju karate peserta ketika sudah diikat dengan sabuk minimal harus menutupi pinggul dan 

maksimal ¾ panjang paha. 

5) Peserta wanita menggunakan kaus putih polos didalam baju karate. 

6) Dewan wasit dapat menindak peserta yang melanggar aturan tentang pakaian resmi. 

 

k. Protes 

Biaya administrasi protes sebesar Rp. 250.000,- 

l. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada waktu technical 

meeting. 

 

10. LEMPAR PISAU 

a. Waktu dan Tempat Perlombaan 

1) Waktu Pertandingan : Rabu -Kamis, 10-11 Oktober 2018 

2) Tempat Pertandingan di Lapangan Jasdam II/Sriwijaya 

b. Kategori Pertandingan; Lempar Pisau (Seni) 

Nomor Seni Tunggal putra dan putri 

c. Peraturan Pertandingan 

Peraturan pertandingan yang digunakan dalam PKM PTKIN I adalah peraturan yang sudah 

baku ditetapkan di dunia militer Indonesia 

d. Sistem Pertandingan 

1) Sistem pertandingan yang digunakan adalah sistem gugur 

2) Apabila pertandingan tidak bisa dilaksanakan karena faktor non teknis (listrik mati, keributan 

dan lain sebagainya) maka pertandingan akan dilanjutkan dengan sisa waktu yang belum 

diselesaikan dengan wasit juri yang sama setelah kendala non teknik dapat diatasi. 

e. Kriteria penilaian kejuaraan adalah 

1) Accuracy. 

2) Metode Penilaian : 

a) Setiap peserta diberi kesempatan melempar pisau sebanyak 3 kali. Satu kali lemparan 

tepat sasaran mendapatkan nilai 5 poin. 

b) Accuracy : 

- Jika kontestan melakukan kesalahan minor (kecil) nilainya dikurangi 0,1 poin. 

- Setiap kontestan melakukan kesalahan major (besar) dikurangi 0,5 poin 

f. Keputusan dan Pengumuman Pemenang adalah sebagai berikut:  

1) Juaranya adalah kontestan yang mendapat total nilai tertinggi. 

2) Bila nilainya seri, maka akan dilaksanakan pertandingan ulang (rematch) untuk menentukan 

pemenangnya. Nilai sebelumnya tidak diperhitungkan lagi dalam rematch. 
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g. Bila setelah rematch masih terjadi nilai seri (Accuracy & Presentation) maka nilai tertinggi dan 

terendah yang sebelumnya diabaikan akan diperhitungkan dalam penjumlahan total nilai untuk 

menentukan pemenangnya. 

h. Protes Setiap peserta berhak mengajukan protes dengan ketentuan sebagai berikut; 

1) Official bersangkutan mengisi dan menandatangani nota protes pada formulir yang telah 

disediakan panitia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) menit setelah keputusan pemenang 

oleh ketua pertandingan dengan membayar biaya protes sebesar Rp.250.000,- (dua ratus 

lima puluh ribu rupiah) dan formulir diserahkan kembali kepada sekretaris pertandingan 

dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) menit sejak formulir diterima. Dalam 

pengajuan keberatan harus dicantumkan uraian keberatan dengan jelas. Pada dasarnya 

pengajuan keberatan harus ditandatangani oleh official bersangkutan. 

2) Keputusan atas keberatan tersebut pada tingkat pertama diselesaikan olehketua 

pertandingan bersama-sama dengan wasit/juri dan disampaikan pada official tim 

bersangkutan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) menit sejak diterimanya pengajuan 

keberatan. 

3) Bila keputusan tingkat pertama tetap tidak bisa diterima oleh yang bersangkutan, maka yang 

bersangkutan dapat mengajukan banding. Banding disampaikan dalam waktu 10 (sepuluh) 

menit setelah keputusan tingkat pertama diserahkan kepada yang mengajukan keberatan 

dengan tidak membayar uang administrasi lagi. Keputusan tingkat II oleh Dewan wasit/ juri 

merupakan keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

4) Jika pengaduan/protes tersebut ditolak, maka uang tersebut menjadi milik panitia. 

i. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada waktu technical 

meeting. 
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MANUAL ACARA 

PEKAN KREATIVITAS MAHASISWA 

PTKIN SE- SUMATERA TAHUN 2018 

 

NO HARI/TGL WAKTU KEGIATAN/LOMBA TEMPAT 

1 Senin, 

08/10/ 2018 

09.00 – 15.00 Registrasi Ulang  Asrama Haji 

15.00 – 17.00 Penyerahan 

Bendera PTKIN ke 

Panitia dan 

Peninjauan Lokasi 

Lomba 

Asrama Haji dan 

Lapangan Jasdam 

II/Swj 

16.00 – 17.00 Technical Meeting 

Tennis Meja  

Asrama Haji 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Selasa, 

09/10/2018 

07.30 – 09.00 Persiapan 

Pembukaan 

Lapangan Jasdam 

II/Swj 

09.00 – 12.00 Pembukaan Resmi 

PKM I PTKIN 

Se- Sumatera  

Lapangan Jasdam 

II/Swj 

13.00 – 17.00 Catur Speed dan 

Kilat 

Asrama Haji  

15.00 – 17.00 Technical Meeting  

By Official 

Ruangan Asrama Haji 

19.00 – 21.00 Pertemuan Forum 

Rektor/Ketua / WR 3 

Lantai III Rektorat UIN 

Raden Fatah/Grand 

Inna 

3 Rabu 

10/10/2018 

07.00 -17.00 

 

Catur Klasik 

 

Asrama Haji Ruang 

Jabal Nur Mekah 

07.00 -17.30 Tenis Meja Tunggal Gor Jasdam II/Swj 

Km 9 07.00 -17.30 Tenis MejaGanda 

07.00 -17.30 Bulu Tangkis 

Tunggal 

Akademik Center UIN 

Raden Fatah  

  07.00 -17.30 Bulu Tangkis Ganda 

07.00 -17.30 

Futsal 

Lapangan Bima 

Futsal  

Km.9  

07.00 -17.30 
Takraw Beregu 

Lapangan Jasdam 

II/Swj Km 9 

07.00 -12.30 Panjat Dinding 

Speed 

Gor Jasdam Ii/Swj 

Km 9 

12.00 -17.30 Panjat Dinding Lead 

07.00 -17.30 
Volley Ball 

GOR Jasdam II/SWJ 

Km 9 

07.00 -17.30 MTQ Masjis Asrama Haji 

07.00 -17.30 MHQ 5 JUZ Jabal Uhud Mekah 

07.00 -17.30 MHQ 10 JUZ Jabal Uhud Mekah 

07.00 -17.30 MKTQ Jeddah 1 

07.00 -17.30 Kaligrafi Naskah Misfala aula besar 

07.00 -17.30 Pop Solo Islami Aula Musdalifah 
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07.00 -17.30 Puitisasi Al-Qur’an Ruangan Misfala 

07.00 -17.30 Debat Bahasa Arab Jeddah 2 

07.00 -17.30 Debat Bahasa 

Inggris 

Jeddah 2 

07.00 -17.30 Film Pendek Misfala sedang  

4 Kamis 

11/10/2018 

07.00 - selesai Lanjutan  

Catur Klasik 

Jabal Nur Mekah 

 

07.00 -17.30 Lanjutan : 

Karate Kata Tunggal 

dan Beregu  

Gor Jasdam II/Swj 

Km 9 

07.00 – 17.30 
Silat 

Gor Jasdam II/Swj 

Km 9 

07.00 -17.30 Lanjutan Bulu 

Tangkis Tunggal, 

Ganda 

Akademik Center UIN 

Raden Fatah  

  

07.00 -17.30 Lanjutan Futsal Halaman Bima Futsal  

Km.7 Jl Kol H. Burlian  

07.00 -17.30 Lanjutan  

Takraw Beregu 

Lapangan Jasdam 

II/Swj Km 9 

07.00 -12.30 
Final Panjat Dinding 

Lead, Speed 

UIN Raden Fatah 

Palembang 

Km 9 

07.00 -17.30 
Lanjutan Volley Ball 

GOR Jasdam II/SWJ 

Km 9 

07.00 -1230 MTQ Masjid Asrama Haji 

07.00 -12.30 MHQ 5 Juz Jabal Uhud Mekah 

07.00 -12.30 MHQ 10 Juz Jabal Uhud Mekah 

07.00 -12.30 MSQ Jeddah 1 

07.00 -17.30 Kaligrafi Naskah Misfala aula besar 

07.00 -12.30 Pop Solo Islami Aula Jeddah 

07.00 -12.30 Puitisasi Al-Qur’an Aula Mekkah 

07.00 -12.30 Karya Inovasi Misfala Sedang 

07.00 -12.30 Debat Bahasa Arab Jeddah 2 

07.00 -12.30 Debat Bahasa 

Inggris 

Jeddah 2 

07.00 -12.30 Film Pendek Misfala sedang  

5 Jum’at, 

12 Oktober 

2018 

09.00. 11.00 
Lanjutan Kegiatan 

Lomba  

Asrama Haji dan 

Lapangan Jasdam 

II/Swj 

11.00-13.30 
ISHOMA 

 

13.30-14.00 Persiapan 

Penutupan 

Auditorium Asrama 

Haji Km.9 Palembang 

14.00-17.00 Parade dan 

Penutupan 

Auditorium Asrama 

Haji Km.9 Palembang 
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6 Sabtu, 

13 Oktober 

2018 

07.00- selesai City tour 

Peserta kembali ke 

PTKIN masing-

masing  

Catatan: Jadwal dan tempat pertandingan sewaktu-waktu dapat berubah 
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JADWAL PERTANDINGAN CABANG  OLAHRAGA  PEKAN KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) I PTKIN  SE-
SUMATERA  

TANGGAL 08 – 13 OKTOBER 2018 

     
NO CABANG  VENUS  WAKTU PENAGGUNGJAWAB 

1 CATUR  SPEED 
AULA JABAL NUR  

MEKKAH 
(ASRAMA HAJI) 

 
 
 

SELASA , 9 OKTOBER 2018  
JAM . 13.30 – 17.30  WIB 

 Dr. MUH 
MAWANGIR.M.Ag 
HP. 08317777263 
 
  

 CATUR KILAT 
SELASA , 9 OKTOBER 2018  
JAM . 13.30 – 17.30  WIB 

 CATUR KLASIK 
 RABU , 10 – 11 OKTOBER 
2018 
JAM . 07.00 – selesai 

2 TENIS MEJA TUNGGAL GOR JASDAM II/SWJ 
KM 9 
 

 RABU , 10 OKTOBER 2018 
JAM . 07.00 – 17.30  WIB 
  

DRS. NASH SAHLAN 
HP. 085267120419 
   TENIS MEJA GANDA 

 3 
BULU TANGKIS 
TUNGGAL AKADEMIK CENTER 

UIN  RADEN FATAH  
  

RABU, KAMIS,  
 10 – 11 OKTOBER 2018 
JAM . 07.00 – 17.30  WIB 

JUMHUR,M.Pd.I 
HP.HP.081271361424  
 

  BULU TANGKIS GANDA 

 4 FUTSAL LAPANGAN  
BIMA FUTSAL 

 RABU KAMIS  ,  
10 – 11 OKTOBER 2018 
JAM . 07.00 – 17.30  WIB 

 AINUROFIQ, M.Si 
HP085658745000 
 

5 
CABOR TAKRAW 
BEREGU 

LAPANGAN JASDAM 
II/SWJ KM 9 

KAMIS  , 11 OKT  2018 
JAM . 07.00 – 17.30  WIB 

RAHMAT ADI WIJAYA, 
M.Pd.I 
HP.08537990493 

6 
CABOR KARATE KATA 
TUNGGAL 

GOR JASDAM II/SWJ 
KM 9 
 

KAMIS   11 OKTOBER 2018 
JAM . 07.00 – 12.30  WIB 
  

DR. PENNY CAHAYA.A 
HP.081373830274 
 
 

 
CABOR KARATE KATA 
BEREGU 

7 

CABOR SILAT SENI 
TUNGGAL 

GOR JASDAM II/SWJ 
KM 9 
 

KAMIS   OKTOBER 2018 
JAM . 07.00 – 12.30  WIB 
 
  

NOPRI JAYA 
HP.085709746604 
 
 

CABOR SILAT BEREGU 

8 

PANJAT DINDING LEAD 

UIN RADEN FATAH  
 

RABU KAMIS  , 10 – 11 OKT 
‘18 
JAM . 07.00 – 17.30  WIB 
 

WIDODO, ST 
HP. 081373836606 
 

PANJAT DINDING 
SPEED 

9 VOLLEY BALL 
JASDAM II/SWJ 
KM 9 
 

RABU KAMIS  , 10 – 11 OKT 
‘18 
JAM . 07.00 – 17.30  WIB 
 

JALALUDDIN, S.SoS 
HP.085267083029 
 

10. LEMPAR PISAU  JASDAM II/SWJ 
KM 9 
 

RABU KAMIS  , 10 – 11 OKT 
‘18 
JAM . 07.00 – 17.30  WIB 
 

YOGI 
HP. 08983042446 
ARMASITO 
HP. 081273066677 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Sebagai penutup dari buku pedoman penyelenggaraan dan petunjuk teknis dapat disampaikan 

beberapa ketentuan sebagai berikut: 

1. Pendaftaran peserta dibagi dalam 2 (dua) tahap; 

a. Tahap pertama pendaftaran by number, atau pendaftaran nama cabang/jenis lomba dan nomor 

pertandingan yang akan diikuti serta jumlah peserta. 

b. Tahap kedua, byname, atau pendaftaran nama-nama peserta dan official 

2. Batas waktu pendaftaran peserta; tanggal 05-20 September 2018. 

3. Permintaan Username dan Password PKM PTKIN 2018 

Setiap Perguruan tinggi oleh panitia pelaksana telah disiapkan website untuk registrasi online agar 

memperoleh user name dan password yangakan digunakan untuk melakukan registrasi cabang yang 

akan diikuti dan registrasi atlet/peserta. Caranya melalui situs online: http://pkm-

ptkin.radenfatah.ac.id. Sedangkan alamat komunikasi email resmi melalui: 

 

Demikian petunjuk Teknis pelaksanaan lomba pada Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM PTKIN) I 

se-Sumatera ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dengan spirit fair play dan 

bersifat ukhuwah islamiyah antar PTKIN se-Sumatera. Semoga Juknis ini bermanfaat bagi segenap 

panitia dan peserta PKM PTKIN tahun 2018, sehingga kegiatan multi event ini nantinya dapat berjalan 

dengan sukses dan lancar, tanpa ada aral apapun dan diridhai oleh Allah Swt. Terima kasih atas semua 

partisipasinya. 

 

 

Palembang, Juni 2018 

Panitia Pelaksana, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PERSON 

http://pkm-ptkin.radenfatah.ac.id/
http://pkm-ptkin.radenfatah.ac.id/


 

 

Pedoman PenyelenggaraanPKM PTKIN I Se-Sumatera 2018- 35 

 

 KOORDINATOR TIAP CABANG LOMBA PADA PKM KE-I PTKIN SE-SUMATERA DI 

PALEMBANG 

 

No Cabang lomba 
Koordinator 

Nama No. Hp 

1 Musabaqah Tilawatil Qur’an Dadang, M.Pd.I 0813-6731-3292 

2 Musabaqah Hifzil Qur’an 5 Juz dan 10 Juz Dr. Sutrisno Hadi, Lc., MA 0823-8875-8565 

3 Musabaqah Syarhil Qur’an Sailani, S.Sy 0812-2913-8631 

4 Kaligrafi Sulaiman M. Nur, MA 0821-8425-2772 

5 Pop Solo Islami 
1. Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum 

2. Muhammad Taher 

1. 0895-3239-29848 

2. 0813-7780-1900 

6 Puitisasi Al Qur’an Hani Atus Sholikhah, M.Pd 0852-7308-0606 

7 Debat Bahasa Arab Imam Warmansyah, MA 0821-8345-5831 

8 Debat Bahasa Inggris Beny Wijaya, M.Pd 0856-6949-6649 

9 Karya Inovasi 
Anita Restu Puji Raharjeng, M.Si., 

BioMed.Sc 
0812-3476-1510 

10 Film Pendek Ruliansyah, M.Kom 0812-7392-634 

11 Musabaqah Karya Tulis Qur’an H. Ahmad Sholeh Sakni, Lc., MA 0813-7769-0525 

12 Futsal Annur Rofiq, M.Si 0856-5874-5000 

13 Volley Ball Jalaludin, S.Sos.I 0852-6708-2029 

14 Tenis Meja Nash Sahlan, MA 0852-6712-0419 

15 Bulu tangkis Jumhur, M.Pd 0812-7136-1424 

16 Catur Dr. Muh. Mawangir, M.Ag 0831-7777-2637 

17 Panjat Dinding Cemara 0822-7876-7436 

18 Silat Seni Nopri Jaya, S.Pd 0857-0974-6604 

19 Takraw Rahmat Adi Wijaya, M.Pd.I 0853-7990-0493 

20 Karate 
Dr. Penny Cahaya Azwari, SE., 

MM., MBA, Ak, CA 
0813-7373-0274 

21 Lempar Pisau 
1. Armasito, M.Hum 

2. Yogi 

1. 0812-7306-6677 

2. 0898-3042-446 

 

 


