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PENGANTAR  

REKTOR IAIN PURWOKERTO 
 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur kami panjatkan ke 

hadirat Allah SWT, Tuhan Yang 

Maha Esa, karena atas limpahan 

rahmat, taufik dan hidayah-Nya, 

Pedoman Penyelenggaraan Invitasi 

Pekan Pengembangan Bakat dan Minat Mahasiswa 

(IPPBMM) VII Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 2018 

ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. 

Buku ini kami namakan Buku Panduan IPPBMM, 

yaitu merupakan pedoman bagi panitia penyelenggara, 

PTKIN yang turut serta sebagai peserta, maupun 

pemangku kepentingan terkait dalam mempersiapkan 

dan melaksanakan kegiatan ini.  

Dalam acara rutin dua tahunan ini diikuti oleh 18 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Se-Jawa-Madura – 

namun pada pelaksanaan tahun ini kami mengawali 

untuk dapat dilaksanakan dengan menggandeng PTKIN 

dari luar jawa – mereka adalah mahasiswa berprestasi 
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dalam berbagai keahlian yang akan memperebutkan 

medali emas, perak, dan perunggu untuk cabang 

olahraga, seni, dan karya tulis ilmiah 

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.  

Olahraga dan Seni merupakan salah satu medium 

pendidikan yang mampu memberikan peluang bagi 

mahasiswa untuk mengembangkan nilai-nilai yang 

diperlukan dalam kehidupan sebagai calon pemimpin 

masa depan. Kegiatan olahraga dan seni yang kompetitif 

akan bermanfaat bagi mahasiswa untuk pengembangan 

kepribadian berkarakter yang mengandung nilai-nilai ke-

cerdasan, ketrampilan, pengendalian emosional, disiplin, 

sportivitas, demokrasi, persatuan dan kesatuan, serta 

profesional.  

Pada gilirannya IAIN Purwokerto akan menjadi tuan 

rumah dalam ajang Invitasi Pekan Pengembangan Bakat 

dan Minat Mahasiswa (IPPBMM) VII Perguruan Tinggi 

Keagamaan Islam  Negeri Tahun 2018. Kegiatan tersebut 
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akan digelar pada tanggal 24-27 April 2018.  

Kami berharap besar Buku Panduan ini dapat 

dijadikan sebagai pedoman bagi peserta meskipun dari 

segi content belum merepresentasikan keseluruhan 

kegiatan, akan tetapi kami yakin seluruh calon peserta 

IPPBMM VII tahun 2018 dapat bertanding dan berlaga 

dengan cerdas dan fair play. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Rektor  

IAIN Purwokerto, 

 

 

 

Dr. H.A. Luthfi Hamidi, M.Ag. 
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A. Latar Belakang  

Invitasi Pekan Pengembangan Bakat dan 

Minat Mahasiswa atau disingkat dengan IPPBMM 

merupakan ajang pengembangan bakat dan minat 

mahasiswa PTKIN yang sudah dirintis sejak 16 tahun 

yang lalu yang lingkupnya hanya Jawa dan Madura. 

Namun pada perjalanannya pada saat persiapan 

penyelenggaraan IPPBMM tahun ini di IAIN 

Purwokerto, mendapatkan beberapa masukan agar 

dapat menggandeng Perguruan Tinggi Keagamaan 

Islam Negeri dari luar jawa. Ajang dua tahunan ini 

bukan hanya olahraga saja yang diperlombakan, 

akan tetapi seni dan karya ilmiah. Penyelenggaraan 

IPBMM merupakan tanggung jawab Setiap Rektor 

dan Ketua PTKIN terutama yang ikut dalam ajang ini.  

Kegitan Invitasi ini merupakan inisiasi dari 

beberapa PTKIN sebagai ajang untuk menyalurkan 

bakat dan minat mahasiswa. Selain itu kegitan ini 

sebagai ikhtiar untuk menyiapkan diri pada ajang 

PIONIR yang diselenggarakan oleh Direktorat 

Perguruan Tinggi Islam Kementerian Agama. Agenda 

IPPBMM PTKIN, adalah upaya konkrit dalam 

membangun bangsa Indonesia yang sehat dan 

berkarakter kuat. 
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Sebagaimana Undang-Undang Dasar 

menyatakan bahwa mencerdaskan kehidupan 

Bangsa merupakan amanah yang harus diemban 

oleh segenap komponen Bangsa Indonesia, termasuk 

juga IPPBMM merupakan upaya mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Cerdas secara fisik dan mental. 

Diharapkan melalui kompetisi ini, para peserta 

IPPBMM PTKIN Tahun 2018 diajarkan bagaimana 

memelihara anugrah Tuhan berupa kesehatan dan 

mensyukurinya untuk hal-hal yang positif. 

Nilai-nilai kehidupan yang sangat berharga 

juga menjadi titik tekan dalam kegiatan IPPBMM 

PTKIN seperti nilai sportivitas, berbesar hati, rasa 

syukur, menghargai sesama, berkompetisis dalam 

kebaikan, saling mengenal dan sifat keterbukaan 

merupakan berbagai nilai yang bisa diperoleh 

melalui IPPBMM PTKIN Tahun 2018. 

Oleh karena itu, IPPBMM PTKIN merupakan 

agenda yang sangat fundamental dan sangat penting 

bagi para mahasiswa bagi Indonesia khususnya 

dalam lingkup Jawa-Madura umumnya seluruh 

PTKIN yang turut serta sebagai peserta, sehingga 

terselenggaranya agenda ini merupakan sebuah 

keharusan dan harus didukung oleh segenap pihak 
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sehingga nilai-nilai ideal yang diperjuangkan dapat 

tercapai. 

 
B. Dasar Penyelenggaraan 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang 

Sistem Keolahragaan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Pendidikan Nasional; 

5. Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 13 Tahun 

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 

Vertikal di Lingkungan Kementerian Agama 

6. Keputusan Rapat rektor dan Ketua PTKIN dalam 

pelaksanaan IPPBMM di IAIN Tulungagung pada 

tahun 2016 bahwa Penyelenggaraan IPBMM 

tahun 2018 sebagai tuan rumah adalah IAIN 

Purwokerto.  

7. Keputusan Rakor Forum Warek III di Hotel Aston 

Purwokerto 28 Pebruari 2018 tentang 

memberikan peluang kepada peserta dari PTKIN 

luar jawa. 
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C. Tujuan 

1. Meningkatkan pembinaan olah raga, seni dan 

karya ilmiah mahasiswa PTAIN; 

2. Mendorong pengembangan bakat dan minat 

mahasiswa dalam bidang olahraga, seni dan 

karya Ilmiah; 

3. Meningkatkan silaturahmi dan persatuan antar 

mahasiswa PTAIN se Jawa-Madura; 

4. Memupuk dan meningkatkan persatuan; 

kebersamaan; persahabatan antar-mahasiswa 

se-Jawa-Madura; 

5. Memupuk dan meningkatkan kesadaran 

Berbangsa dan Bernegara berlandaskan 

Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka 

Tunggal Ika; 

6. Membantu pemerintah dalam peningkatan dan 

pengembangan prestasi olahraga nasional dan 

Internasional. 

 

D. Tempat, Waktu dan Penyelenggara 

1. Tempat penyelenggaraan Invitasi Pekan 

Pengembangan Bakat dan Minat Mahasiswa 

(IPPBMM) PTKIN Tahun 2018 bertempat di IAIN 



 

5 
 

Purwokerto. 

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40-A. 53126 Telp. 

(0281) 635624 Website: 

www.ippbmm.iainpurwokerto.ac.id email: 

info@iainpurwokerto.ac.id;  

2. Waktu penyelenggaraan IPPBMM PTAIN Tahun 

2018 akan dilaksanakan pada Tanggal 24-27 

April 2018. 

3. Penyelenggara IPPBMM PTAIN Tahun 2018 

adalah IAIN Purwokerto. 

4. Pendaftaran Peserta dilakukan secara online 

melalui laman 

www.ippbmm.iainpurwokerto.ac.id. 

 

E. Upacara Pembukaan dan Penutupan 

Upacara pembukaan dan penutupan 

dilaksanakan sesuai dengan protokoler yang berlaku 

yang bertujuan membangkitkan semangat Persatuan 

dan Kesatuan Bangsa serta menjunjung tinggi 

sportivitas; 

Upacara pembukaan dilaksanakan pada hari 

pertama penyelenggaraan dan upacara 

penutupannya harus dilangsungkan pada hari 

terakhir penyelenggaraan, sesuai dengan tanggal 

http://www.ippbmm.iainpurwokerto.ac.id/
http://www.ippbmm.iainpurwokerto.ac.id/
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yang telah ditetapkan; 

Upacara Pembukaan dan Penutupan oleh 

Menteri Agama RI, dalam hal upacara tersebut 

dihadiri oleh seluruh Rektor dan Wakil rektor peserta 

IPPBMM tahun 2018, susunan acara dapat 

disesuaikan dengan protokoler kenegaraan yang 

berlaku; 

Dalam keadaan tertentu upacara penutupan 

dapat dilaksanakan oleh penjabat instansi/lembaga 

lain terkait. 

 

F. Peserta Invitasi Pekan  Pengembangan Bakat dan  

Minat Mahasiswa (IPPBMM)  

Penyelenggaraan Invitasi Pekan 

Pengembangan Bakat dan Minat Mahasiswa 

(IPPBMM) PTKIN Tahun 2018 diikuti oleh 18 (delapan 

belas) PTKIN dari Jawa dan Madura, yaitu: 

1 UIN Sunan Ampel Surabaya 

2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

3 UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta 

4 UIN Wali Songo Semarang 

5 UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

6 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

7 IAIN Syech Nurjati Cirebon 

8 UIN Sultan Maulana Hasanuddin 

Banten 

9 IAIN Tulung Agung 
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10 IAIN Surakarta 

11 IAIN Jember 

12 IAIN Salatiga 

13 IAIN Purwokerto 

14 IAIN Pekalongan 

15 STAIN Kudus 

16 IAIN Ponorogo  

17 

18 

STAIN Kediri  

STAIN Pamekasan 

Selain peserta dari PTKIN Se-Jawa dan 

Madura, IPPBMM VII tahun 2018 juga diikuti oleh 

peserta dari PTKIN luar Jawa, dengan ketentuan, 

mereka hanya mengikuti maksimal 5 nomor 

pertandingan atau perlombaan. 

Adapun persyaratan umum peserta adalah 

sebagai berikut:  

1. Peserta tercatat sebagai mahasiswa aktif 

DIII/S1 dibuktikan dengan Kartu Tanda 

Mahasiswa (KTM), dan terdaftar pada 

Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).  

2. Peserta harus didaftarkan oleh satu Perguruan 

Tinggi. 

3. Pendaftaran terakhir (by name) masuk ke 

panitia (online) 7 hari sebelum pelaksanaan 

IPBMM. 

4. Setiap Peserta  harus mengisi biodata diri dan 
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asal perguruan tinggi 

5. Peserta wajib menjunjungi tinggi semangat fair 

play, tidak melakukan tindakan kekerasan dan 

tunduk kepada aturan pertandingan. 

 

G. Lomba yang Dipertandingkan 

Cabang yang diperlombakan pada Invitasi 

Pekan  Pengembangan Bakat dan Minat Mahasiswa 

(IPPBMM) VII PTKIN Tahun 2018 adalah Cabang 

Olah Raga, Seni, dan Karya Ilmiah;  

1. Mata lomba yang dipertandingkan: 

a. Cabang Olah Raga 

1) Futsal (Putra dan Putri) 

2) Bola Voli (Putra dan Putri) 

3) Tenis Meja: 

a) Tunggal (Putra dan Putri)  

b) Ganda (Putra dan Putri) 

4) Bulu Tangkis: 

a) Tunggal (Putra dan Putri)  

b) Ganda (Putra dan Putri) 

5) Catur:  

a) Klasik (Putra dan Putri)  

b) Cepat (Putra dan Putri) 

6) Panjat Dinding:  
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a) Speed (Putra dan Putri) 

b) Difficult (Putra dan Putri) 

7) Orientering  

a) Sprint (Putra dan Putri) 

b) Midle (Putra dan Putri) 

8) Sepak Bola 

9) Kempo Nomor Embu Pasangan (Putra 

dan Putri) 

10) Pencak Silat kategori Seni Ganda (Putra 

dan Putri) 

 

b. Cabang Seni 

1) Musabaqah Tilawah al-Qur’an (MTQ) 

(Putra dan Putri) 

2) Musabaqah Hifdzil Qur’an (MHQ) 10 

Juz dan 30 Juz (Putra dan Putri) 

3) Qira’atul Kutub (Putra dan Putri) 

4) Kaligrafi Dekor dan Naskah (Putra dan 

Putri) 

5) Debat Bahasa Arab  

6) Debat Bahasa Inggris  

7) Religy Pop Song  

8) Hadroh 
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c. Karya Ilmiah 

1) Karya Ilmiah  

2) Musabaqoh Menulis Isi Kandungan Al-

Qur’an (M2KQ)  

 

H. Medali, Maskot, Piagam dan Uang Pembinaan 

1. Medali, Maskot, Piagam dan uang pembinaan 

diberikan pada saat Upacara penutupan. 

2. Medali, Maskot, Piagam dan uang pembinaan 

diberikan kepada pemenang dalam setiap cabang 

perlombaan 

3. Piagam diberikan kepada semua peserta IPPBMM 

VII tahun 2018 yang terdaftar. 

4. Dalam hal pemenang terbukti melanggar aturan 

lomba atau pertandingan, medali, Maskot, Piagam 

dan uang pembinaan harus diserahkan kembali 

atau diambil oleh Panitia Penyelenggara. 

5. Juara umum ditentukan melalui perolehan medali 

emas atau juara 1 (satu) terbanyak, jika sama 

dihitung medali juara di bawahnya. 

 

I. Bendera 

1. Bendera IPPBMM VII harus dikibarkan selama 

berlangsungnya kegiatan pada tiang bendera 
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yang terletak di Kampus Penyelenggara IPPMBB 

VII Tahun 2018; 

2. Bendera IPPBMM VII dikibarkan di tempat 

akomodasi peserta, arena pertandingan, dan 

tempat-tempat lainnya yang dipandang strategis; 

3. Bendera Kampus Peserta IPPBMM VII PTKIN 

Madura Tahun 2018 dengan ukuran 120cm x 

180cm yang dipasang Kampus Penyelenggara 

IPPMBB VII Tahun 2018.   

 

 

J. Maskot 

Maskot penyelenggaraan IPPBMM VII tahun 

2018 adalah sesuai dengan maskot tempat 

penyelenggaraan. Dalam hal ini sesuai dengan 

Maskot Kabupaten Banyumas adalah “Bawor”, maka 

Maskot pada penyelenggaraan IPPBMM VII tahun 

2018 adalah Bawor Santri dengan memegang 

bendera IPPBMM. 

 

K. Petunjuk Teknis Pertandingan atau Perlombaan 

Ketentuan Umum: 

1. Semua cabang akan dipertandingkan apabila 

minimal diikuti 4 perguruan tinggi. 

2. Seorang pemain/atlit diperbolehkan bermain 
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lebih dari 1 (satu) nomor/kategori pada cabang 

yang sama. 

3. Seorang pemain/atlit diperbolehkan bermain 

pada lebih dari 1 (satu) cabang olah raga atau 

cabang seni.  

 

1. Cabang Olahraga 
 

a. Futsal 
1) Kategori: Putra dan Putri 

2) Waktu dan Tempat pertandingan 

a) Waktu Pertandingan cabang olah raga 

Futsal: terlampir 

b) Tempat pertandingan: terlampir 

3) Peraturan Pertandingan 

a) Peraturan pertandingan dalam 

Cabang Olah Raga Futsal 

menggunakan standar pertandingan 

Futsal yang sudah ditetapkan FIFA; 

b) Jumlah pemain maksimal 12 orang 

pemain dan official/pelatih; 

c) Official tim tidak boleh bermain; 

d) Sistem pertandingan yang digunakan 

dalam Cabang Olah Raga Futsal 

adalah: 
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 Penyisihan atau kualifikasi 

menggunakan sistem setengah 

kompetisi 

 Babak ke-2 hingga final 

menggunakan sistem gugur. 

e) Seragam atau kostum yang 

digunakan pemain harus bernomor 

punggung dan nomor celana; 

 Untuk futsal putri kaos pendek 

menggunakan manset/kaos 

berlengan Panjang 

 Celana pendek menggunakan 

lagging/training panjang 

f) Kaos kaki yang digunakan tim 

pemain harus memiliki warna yang 

sama; 

g) Setiap pemain harus menggunakan 

Pengaman kaki (shinguards); 

h) 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; 
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i) Tim yang akan bertanding hadir 15 

menit sebelum jadual   pertandingan; 

j) Penyimpangan terhadap peraturan di 

atas, maka tim pemain dinyatakan 

diskualifikasi. 

 

4) Waktu pertandingan 

Lamanya pertandingan dalam Cabang 

Olah Raga Futsal diatur sesuai 

ketentuan berikut; 

a) Lama Pertandingan 2 x 20 menit pada 

penyisihan knock out; 

b) Waktu istirahat antar babak 5 menit. 

c) Jika seri langsung adu pinalti, 

kecuali final ada tambahan waktu 10 

menit; 

d) Kick off minimal 5 pemain 

5) Walk Out (WO) 

Walk Out dijatuhkan apabila; 

a) Peserta pertandingan datang 

terlambat atas kesalahan sendiri 

lebih dari 15 menit dari jadual yang 

telah ditentukan; 

b) Menolak bertanding sesuai dengan 
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jadual yang ditentukan; 

c) Memakai pemain yang tidak 

terdaftar sebagai pemain; 

d) Peserta tidak hadir di lapangan 

setelah dipanggil panitia 3 kali 

berturut-turut; 

e) Keluar arena pertandingan. 

6) Protes 

a) Protes diajukan secara tertulis kepada 

panitia dengan data yang lengkap 

b) Protes diajukan sebelum 

pertandingan dimulai, disertai 

dengan membayar uang protes 

sebesar Rp. 250.000,- 

c) Protes tidak boleh keluar dari aturan 

yang sudah ditetapkan panitia dan 

disepakati bersama. 

7) Penutup 

Hal-hal lain yang belum tercantum 

dalam ketentuan ini akan ditentukan 

pada waktu technical meeting. 

 

b. Sepak Bola 

1) Kategori: putra 

2) Waktu dan Tempat pertandingan 
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a) Waktu Pertandingan cabang olah raga 

Sepak Bola: terlampir 

b) Tempat pertandingan: terlampir 

3) Peraturan Pertandingan 

a) Peraturan pertandingan dalam 

Cabang Olah Raga Sepak Bola 

menggunakan standar pertandingan 

Sepak Bola yang sudah ditetapkan 

FIFA; 

b) Jumlah pemain maksimal 18 orang 

pemain dan 2 official/pelatih; 

c) Official tim tidak boleh bermain; 

d) Sistem pertandingan yang digunakan 

dalam Cabang Olah Raga Sepak Bola 

adalah: 

 Babak penyisihan/kualifikasi 

menggunakan sistem setengah 

kompetisi. 

 Babak ke-2 hingga final 

menggunakan sistem gugur. 

e) Seragam atau kostum yang 

digunakan pemain harus 

bernomor punggung dan nomor 

celana; 
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f) Kaos kaki yang digunakan tim 

pemain harus memiliki warna 

yang sama; 

g) Setiap pemain harus 

menggunakan Pengaman kaki 

(shinguards); 

h) Tim yang akan bertanding hadir 

15 menit sebelum jadual   

pertandingan; 

i) Penyimpangan terhadap 

peraturan di atas, maka tim 

pemain dinyatakan diskualifikasi. 

4) Waktu pertandingan 

Lamanya pertandingan dalam Cabang 

Olah Raga Sepak Bola diatur sesuai 

ketentuan berikut; 

a) Lama Pertandingan 2 x 35 menit pada 

babak penyisihan sedangkan pada 

babak final 2 x 45 menit; 

b) Waktu istirahat antar babak 10 menit 

(penyisihan) dan 15 menit (final). 

c) Jika seri langsung adu pinalti. 

5) Walk Out (WO) 

Walk Out dijatuhkan apabila; 
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a) Peserta pertandingan datang 

terlambat atas kesalahan sendiri 

lebih dari 15 menit dari jadual yang 

telah ditentukan; 

b) Menolak bertanding sesuai dengan 

jadual yang ditentukan; 

c) Memakai pemain yang tidak 

terdaftar sebagai pemain; 

d) Peserta tidak hadir di lapangan 

setelah dipanggil panitia 3 kali 

berturut-turut; 

e) Keluar arena pertandingan. 

6) Protes 

a) Protes diajukan secara tertulis kepada 

panitia dengan data yang lengkap 

b) Protes diajukan sebelum 

pertandingan dimulai, disertai 

dengan membayar uang protes 

sebesar Rp. 250.000,- 

c) Protes tidak boleh keluar dari aturan 

yang sudah ditetapkan panitia dan 

disepakati bersama. 

7) Penutup 

Hal-hal lain yang belum tercantum 



 

19 
 

dalam ketentuan ini akan ditentukan 

pada waktu technical meeting. 

 

c. Bola Voli 

1. Kategori: Putra dan Putri 

2. Waktu dan Tempat Pertandingan: 

a) Waktu Pertandingan: terlampir 

b) Tempat Pertandingan: terlampir 

3. Peraturan Pertandingan 

a) Peraturan permainan yang digunakan 

adalah peraturan Bola Volley 

International yang sedang berlaku dan 

disahkan oleh Pengurus Pusat PBVSI 

b) Jumlah pemain maksimal 12 orang 

pemain dan 2 official/pelatih; 

4. Sistem Pertandingan 

a) Pertandingan akan menggunakan 

sistem gugur; 

b) Sistem penilain pertandingan dengan 

rally point; 

c) Seluruh pertandingan dilaksana-

kan 3 (tiga) set kemenangan (three 

winning set). 

5. Memulai Pertadingan 

a) Pertandingan dimulai sesuai dengan 
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jadual yang telah ditentukan dan 

disepakati dalam Technical Meeting 

(TM); 

b) Apabila sarana dan prasarana belum 

siap, maka kedua regu yang akan 

bertanding harus menunggu; 

c) Peserta yang akan bertanding 15 

menit sebelum jadual pertandingan 

dimulai sudah berada pada lokasi 

pertandingan; 

d) Apabila belum masuk waktu yang 

telah ditentukan dalam jadual, 

namun sarana dan prasarana beserta 

kedua regu yang akan bertandingan 

sudah saap, maka pertandingan 

dapat dilangsungkan atas 

persetujuan kedua regu yang akan 

bertanding, wasit dan pimpinan 

pertandingan. 

6. Walk Out (WO) 

Walk Out dijatuhkan apabila; 

a) Peserta pertandingan datang 

terlambat atas kesalahan sendiri 

maksimal 15 menit dari jadual yang 
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telah ditentukan setelah 3 kali 

pemanggilan oleh panitia; 

b) Menolak bertanding sesuai dengan 

jadual yang ditentukan; 

c) Memakai pemain yang tidak 

terdaftar sebagai pemain, atau 

memakai kaos tim yang tidak 

seragam; 

d) Keluar arena pertandingan. 

7. Bola 

a) Bola yang digunakan untuk 

pertandingan adalah bola standar 

federasi yang disiapkan panitia; 

b) Untuk melakukan pemanasan, 

diharapkan semua tim menggu-nakan 

bola sendiri. 

8. Protes 

a) Protes diajukan secara tertulis kepada 

panitia dengan data yang lengkap; 

b) Protes diajukan sebelum dan saat 

pertandingan dimulai, disertai 

dengan membayar uang protes 

sebesar Rp. 250.000,-. 

9. Penutup 
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Hal-hal lain yang belum tercantum 

dalam ketentuan ini akan ditentukan 

pada waktu technical meeting. 

 
 

d. Tenis Meja 
1. Kategori: 

a) Tunggal (Putra dan Putri) 

b) Ganda (Putra dan Putri) 

2. Waktu dan Tempat Pertandingan 

a) Waktu pertandingan cabang olah raga 

tenis meja: terlampir 

b) Tempat Pertandingan: terlampir 

3. Peraturan Pertandingan 

a) Peraturan pertandingan Cabang Olah 

Raga Tenis Meja menggunakan 

peraturan terbaru yang dikeluarkan 

oleh pengurus pusat/ITTF; 

b) Pemain yang akan bertanding hadir 

15 menit sebelum jadual   

pertandingan; 

 

4. Sistem Pertandingan 

Sistem pertandingan menggunakan 

sistem gugur. 
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5. Ketentuan Peserta dan Official 

a) Seorang atlit diperbolehkan mengikuti 

2 (dua) nomor pertandingan 

b) Jumlah official 1 orang 

6. Perlengkapan Pertandingan 

a) Untuk pertandingan ganda, atlit 

diharuskan menggunakan pakaian 

seragam. 

b) Bola yang digunakan dalam 

pertandingan adalah standar federasi 

yang disiapkan panitia 

c) Karet Bet harus berstandar federasi 

d) Semua pertandingan dalam 1 (satu) 

set menggunakan sistem point 11 

dengan 3 (tiga) kemenangan. 

7. Protes 

a) Protes diajukan secara tertulis kepada 

panitia dengan data yang lengkap; 

b) Protes diajukan sebelum 

pertandingan dimulai, disertai 

dengan membayar uang protes 

sebesar Rp. 250.000,-; 

c) Protes tidak boleh keluar dari aturan 

yang sudah ditetapkan panitia dan 
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disepakati bersama. 

8. Penutup 

Hal-hal lain yang belum tercantum 

dalam ketentuan ini akan ditentukan 

pada waktu technical meeting. 

 

 

e. Bulu Tangkis 

1. Kategori: 

a) Tunggal (putra/ putri). 

b) Ganda (putra/ putri). 

c) Seorang atlit dapat merangkap di 2 

(dua) nomor yang dipertandingkan. 

2. Waktu dan Tempat Pertandingan 

a) Waktu Pertandingan: terlampir 

b) Tempat Pertandingan: terlampir 

3. Peraturan Pertandingan 

a) Peraturan pertandingan yang 

dipergunakan adalah peraturan 

pertandingan BWF/PBSI. 

b) Score system menggunakan rally point 

prinsip the best of three games (3x21) 

untuk semua kategori. 

c) Setelah diperoleh point 11 pada tiap 

game, pemain diijinkan untuk istirahat 
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selama 1 (satu) menit dan pelatih 

diperkenankan ke lapangan untuk 

memberikan instruksi, tetapi pemain 

tidak boleh meninggalkan lapangan. 

d) Pada waktu pergantian tempat antara 

game pertama dan game kedua, pemain 

diijinkan istirahat selama 2 (dua) menit. 

Pelatih diperkenankan ke lapangan 

untuk memberikan instruksi, tetapi 

pemain tidak boleh meninggalkan 

lapangan. 

e) Apabila terjadi rubber set, maka pemain 

diijinkan istirahat selama 2 (dua) menit. 

f) Peserta diwajibkan hadir 15 menit 

sebelum pertandingan dimulai; 

g) Selama pertandingan berlangsung 

pemain tidak diperkenankan merubah 

shuttle cock; 

h) Tiga kali berturut-turut peringatan 

wasit tidak diindahkan ketika pemain 

mengulur-ulur waktu permainan, maka 

pemain tersebut dikenakan 

diskualifikasi; 

i) Pemain yang mengalami cidera atau 
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sakit pada saat pertandingan berjalan 

dan tidak dapat melanjutkan 

permainan, dinyata-kan kalah dan 

tidak diberikan waktu istirahat; 

j) Apabila terjadi gangguan lebih dari 30 

menit, panitia dapat menunda 

pertandingan dengan catatan game 

yang telah selesai dianggap sah, dan 

permainan dilanjutkan dari sisa game 

yang belum dipertandingkan; 

k) Seluruh pertandingan akan dipandu 

dan diawasi oleh refree yang ditunjuk 

oleh panitia pelaksana; 

l) Barang yang boleh diletakan dekat 

lapangan pertandingan hanya air 

minum dan perlengkapan atlet. 

m) Selama pemain melakukan 

pertandingan, tidak diperkenankan 

meninggalkan lapangan tanpa seijin 

wasit, kecuali menukar raket yang ada 

dipinggir lapangan. 

n) Wasit dan hakim garis disiapkan oleh 

panitia pelaksana; 

o) Pemain yang pada gilirannya harus 
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bertanding, tetapi pada waktu 

melakukan pertandingan dipanggil 3 

(tiga) kali dalam waktu 5 (lima) menit 

dinyatakan kalah (WO) 

p) Setiap pemain wajib berpakaian olah 

raga bulutangkis sesuai peraturan yang 

berlaku. Dan memakai kaos perguruan 

tinggi dan nama pemain. 

q) Pelatih yang mendampingi atlet di 

lapangan harus berpakaian rapi dan 

bersepatu. 

r) Dilarang memakai obat dopping. 

s) Pemain yang mendapat cidera apabila 

tidak dapat melanjutkan dinyatakan 

kalah. 

t) Keputusan wasit adalah mutlak dan 

tidak dapat diganggu gugat. 

4. Sistem Pertandingan 

a) Sistem pertandingan yang digunakan 

adalah sistem gugur; 

b) Scoring yang digunakan menggunakan 

Sistem Relly Point 21 

5. Memulai Pertandingan 

a) Pertandingan dimulai sesuai dengan 
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jadual yang telah ditentukan dan 

disepakati; 

b) Apabila sarana dan prasarana belum 

siap, maka kedua regu yang akan 

bertanding harus menunggu; 

c) Apabila belum masuk waktu yang 

telah ditentukan dalam jadual, namun 

sarana dan prasarana serta kedua 

regu yang akan bertanding sudah slap, 

maka pertandingan dapat 

dilangsungkan atas persetujuan kedua 

regu yang akan bertanding, wasit dan 

pimpinan pertandingan. 

6. Walk Out (WO) 

Walk Out dijatuhkan apabila; 

a) Peserta pertandingan datang terlambat 

atas kesalahan sendiri lebih dari 15 

menit dari jadual yang telah 

ditentukan; 

b) Menolak bertanding sesuai dengan 

jadual yang ditentukan; 

c) Memakai pemain yang tidak terdaftar 

sebagai pemain; 

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

e) Apabila salah satu pasangan ganda 

berhalangan atau sakit sehingga tidak 

bisa bertanding. 

7. Shuttlecock 

Shuttlecock yang digunakan dalam 

pertandingan adalah shuttlecock standar 

federasi yang disiapkan panitia. 

8. Protes 

a) Protes diajukan secara tertulis kepada 

panitia dengan data yang lengkap; 

b) Protes diajukan sebelum pertandingan 

dimulai, disertai dengan membayar 

uang protes sebesar Rp. 250.000,-;  

c) Protes tidak boleh keluar dari aturan 

yang sudah ditetapkan panitia dan 

disepakati bersama. 

9. Penutup 

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam 

ketentuan ini akan ditentukan pada 

waktu technical meeting. 

 

f. Catur 

1. Kategori: 

a) Klasik Perorangan (Putra dan Putri) 
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b) Cepat Perorangan (Putra dan Putri) 

2. Waktu dan Tempat Pertandingan 

a) Waktu Pertandingan: terlampir 

b) Tempat Pertandingan: terlampir 

3. Peraturan Pertandingan 

Peraturan Permainan FIDE terkini 

disesusaikan dengan Peraturan PERCASI. 

4. Protes 

a) Protes yang bersifat teknis diajukan 

langsung pada saat pertandingan 

berlangsung; 

b) Apabila satu sengketa tidak dapat 

diselesaikan oleh wasit anggota, maka 

keputusan terakhir ditentukan oleh 

wasit ketua; 

c) Protes diajukan sebelum pertandingan 

dimulai, disertai dengan membayar 

uang protes sebesar Rp. 250.000,- 

5. Sanksi 

a) Apabila seorang pemain tidak 

mematuhi ketentuan atau peraturan 

IPPBMM VII PTKIN Se-Jawa-Madura 

Tahun 2018, tidak mengikuti tata 

tertib dan sopan santun bermain 
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catur, berkelakuan tidak pantas di 

dalam dan di luar pertandingan; 

b) Sanksi diberikan oleh wasit sesuai 

dengan Peraturan PERCASI. 

6. Penutup 

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam 

ketentuan ini akan ditentukan pada 

waktu technical meeting. 

 

g. Panjat Dinding/Wall Climbing 

1. Kategori Pertandingan 

a) Nomor difficult perorangan (Putra dan 

Putri) 

b) Nomor Speed perorangan (Putra dan 

Putri) 

2. Waktu dan Tempat Pertandingan 

a) Waktu Pertandingan cabang olah raga 

panjat dinding: terlampir 

b) Tempat Pertandingan: terlampir 

3. Peraturan Pertandingan 

Peraturan pertandingan Cabang Olah 

Raga Panjat Dinding menggunakan 

peraturan yang ditetapkan Pengurus 

Pusat FPTI. 
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4. Sistem Pertandingan 

Pertandingan Cabang Olah Raga Panjat 

Tebing menggunakan sistem gugur 

5. Ketentuan Peserta 

Satu orang atlit dapat mengikuti 2 (dua) 

nomor   perlombaan 

6. Protes 

a) Ketentuan protes sesuai dengan 

manual kompetisi FPTI tahun 2010 

b) Biaya administrasi protes sebesar Rp. 

250,000,00 (dua ratus ribu rupiah) 

7. Penutup 

Hal-hal lain yang belum tercantum 

dalam ketentuan ini akan ditentukan 

pada waktu technical meeting. 

 

h. Orientering 

1. Kategori Pertandingan 

a) Middle Orientering (Putra dan Putri) 

Perlombaan ini peserta harus 

mengunjungi lokasi control-kontrol 

pada medan sesungguhnya dengan di 

bekali peta sebagai acuan mencari 

kartu control. 
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b) Sprint Orientering (Putra dan Putri) 

Perlombaan ini seperti cross country 

namun perlombaan ini dilakukan 

dengan perorangan. Dan pemenang 

adalah peserta yang menyelesaikan 

dengan waktu tempuh tercepat. 

2. Waktu dan Tempat Pertandingan 

a) Waktu Pertandingan cabang olah raga 

orientering: terlampir 

b) Tempat Pertandingan: terlampir 

3. Peraturan Perlombaan 

Peraturan disesuaikan dengan peraturan 

FOB 

4. Ketentuan Peserta 

Satu orang atlit dapat mengikuti 2 (dua) 

nomor   perlombaan. 

5. Protes 

a) Ketentuan protes sesuai dengan 

manual kompetisi FOB 

b) Biaya administrasi protes sebesar Rp. 

250,000,00 (dua ratus ribu rupiah) 

6. Penutup 

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam 

ketentuan ini akan ditentukan pada waktu 
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technical meeting. 

 

 

i. Kempo 

1. Kategori Pertandingan 

Nomor Embu Berpasangan Putra dan Putri 

Kyu Kenshi. 

2. Waktu dan Tempat Pertandingan 

a) Waktu Pertandingan cabang olah raga 

Kempo: terlampir 

b) Tempat Pertandingan: terlampir 

3. Peraturan Perlombaan 

Peraturan disesuaikan dengan peraturan 

PERKEMI 

4. Protes 

a) Ketentuan protes sesuai dengan 

manual kompetisi FOB 

b) Biaya administrasi protes sebesar Rp. 

250,000,00 (dua ratus ribu rupiah) 

5. Penutup 

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam 

ketentuan ini akan ditentukan pada waktu 

technical meeting. 

j. Pencak Silat 

1. Kategori Pertandingan 
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Kategori seni ganda (Putra dan Putri) 

2. Waktu dan Tempat Pertandingan 

a) Waktu Pertandingan cabang olah raga 

Silat: terlampir 

b) Tempat Pertandingan: terlampir 

c) Peraturan Perlombaan 

d) Peraturan disesuaikan dengan 

peraturan IPSI  

3. Ketentuan Peserta 

Pesilat diberi kesempatan untuk 

menampilkan kemahirannya selama 3 (tiga) 

menit dan waktu dihitung sejak “Gong 

Tanda Mulai" dibunyikan. 

4. Protes 

a) Ketentuan protes sesuai dengan 

manual kompetisi FOB 

b) Biaya administrasi protes sebesar Rp. 

250,000,00 (dua ratus ribu rupiah) 

5. Penutup 

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam 

ketentuan ini akan ditentukan pada waktu 

technical meeting. 
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2. Cabang Seni 
 

a. Musabaqah Tilawatil Qur'an/MTQ 

1. Kategori:  

a) MTQ untuk Putra  

b) MTQ untuk Putri 

2. Waktu dan Tempat Perlombaan 

a) Waktu perlombaan: terlampir 

b) Tempat perlombaan: terlampir 

3. Ketentuan Lomba 

a) Masing-masing Perguruan Tinggi 

hanya boleh mengirimkan 1 (satu) 

peserta dalam tiap kategori lomba. 

b) Peserta boleh mengikuti cabang 

lomba lain, selama waktu perlombaan 

tidak bersamaan. 

c) Perlombaan akan dilaksanakan jika 

jumlah pendaftar minimal 4 (empat) 

Perguruan Tinggi. 

d) Musabaqah Tilawah ai-Qur'an yang 

dilombakan adalah jenis lomba 

dengan bacaan Mujawwad dan 

Murattal, yaitu jenis yang 

mengandung ilmu membaca, seni 

baca, dan adab membaca menurut 
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pedoman yang telah ditentukan. 

e) Qira'ah yang dilombakan adalah 

qira'ah Imam Ashim riwayat Hafsh-

Thariq al-Syatibiyyah dengan 

martabat mujawwad. 

f) Lomba terbagi dalam dua babak, 

babak penyisihan dan babak final. 

g) Maqra' dari juz 1-30.  

h) Maqra' untuk masing-masing peserta 

ditetapkan oleh dewan juri. 

i) Maqra’ pada babak penyisihan 

berbeda dengan maqra’ pada babak 

final. 

j) Jumlah lagu minimal 4 (empat), 

diawali dengan Bayati/Husaini 

k) Penilaian peserta mengacu pada 

empat komponen, yaitu: 

1) Adab 

2) Tajwid 

3) Lagu, dan: 

4) Suara 

 

4. Teknis Perlombaan 

a) Peserta berada di venue lomba 30 
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menit sebelum lomba dimulai. 

b) Panitia membacakan tata tertib lomba 

setelah semua peserta hadir, atau 

sesudah memasuki waktu lomba 

meskipun belum semua peserta hadir. 

c) Peserta tampil berdasarkan nomor 

urut dan maqra’. 

d) Nomor urut dan maqra’ peserta pada 

babak penyisihan diundi pada saat 

TM. 

e) Nomor urut dan maqra’ peserta pada 

babak final akan diundi setelah 

pengumuman nilai peserta pada 

babak penyisihan (peserta/ official 

yang lolos final akan dihubungi 

panitia). 

f) Durasi waktu tampil peserta 5-7 

menit. 

g) Ketepatan durasi waktu dinilai oleh 

dewan juri, dengan ketentuan: 

1) Lampu Kuning pertama : 

Persiapan Peserta 

2) Lampu hijau  : Peserta 

memulai tilawah; 
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3) Lampu kuning kedua : 

persiapan untuk selesai (1 menit 

sebelum berakhir); 

4) Lampu merah: waktu tilawah 

berakhir 

5. Penentuan Finalis dan Kejuaraan 

1) Finalis ditentukan atas dasar jumlah 

nilai tertinggi 1, 2, dan 3 pada babak 

penyisihan. 

2) Juara lomba ditentukan atas dasar 

nilai tertinggi dari peserta yang masuk 

final. 

3) Keputusan juri bersifat mutlak dan 

tidak dapat digugat. 

6. Penutup 

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam 

ketentuan ini akan ditentukan pada 

waktu technical meeting. 
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b. Musabaqah Hifdz Al-Qur'an/MHQ 

1. Kategori:  

a) 10 (sepuluh) juz putra 

b) 10 (sepuluh) Juz putri 

c) 30 (tiga puluh) juz putra  

d) 30 (tiga puluh) Juz putri 

2. Waktu dan Tempat Perlombaan 

a) Waktu perlombaan:  terlampir 

b) Tempat perlombaan:  terlampir 

3. Ketentuan Lomba 

a) Masing-masing Perguruan Tinggi 

hanya boleh mengirimkan 1 (satu) 

peserta dalam tiap kagori lomba. 

b) Peserta boleh mengikuti cabang 

lomba lain, selama waktu 

perlombaan tidak bersamaan. 

c) Perlombaan akan dilaksanakan jika 

jumlah pendaftar minimal 4 (empat) 

Perguruan Tinggi. 

d) Peserta MHQ 30 Juz tidak boleh 

mendaftar di cabang 10 Juz, 

demikian pula peserta MHQ 10 Juz 

tidak boleh mendaftar di 30 Juz. 

e) Musabaqah cabang hifdz al-qur'an 
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memperlombakan kemampuan 

menghafal al-qur'an yang 

mencakup aspek: 

 ketepatan dan kelancaran 

hafalan 

 ilmu dan adab membaca al-

Qur’an. 

f) Musabaqah cabang hifdz al-qur'an 

memperlombakan hafalan yang 

mengacu pada bacaan mujawwad 

dengan qiraat Imam 'Ashim riwayat 

hafsh thariqah Syathibiyyah dengan 

martabat murattal. 

g) Maqra' (ayat yang akan dibaca) 

disiapkan oleh dewan juri. 

4. Teknis Perlombaan 

a) Peserta berada di venue lomba 30 

menit sebelum lomba dimulai. 

b) Panitia membacakan tata tertib lomba 

setelah semua peserta hadir, atau 

sesudah memasuki waktu lomba 

meskipun belum semua peserta hadir. 

c) Peserta tampil berdasarkan nomor 

urut dan maqra’. 
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d) Nomor urut peserta diundi pada saat 

TM. 

e) Peserta mengambil Maqra’ yang sudah 

disiapkan oleh dewan juri di dalam 

amplop tertutup untuk diserahkan 

kepada dewan juri sebagai pertanyaan 

lomba. 

f) Pengambilan maqra’ bersamaan 

dengan waktu tampilnya peserta. 

g) Pertanyaan dari dewan juri hanya 

melanjutkan ayat. 

h) Peserta MHQ 10 Juz akan 

mendapatkan 3 (tiga) pertanyaan dari 

dewan juri dengan taksiran panjang 

ayat antara 7 hingga 9 baris. 

i) Peserta MHQ 30 Juz akan 

mendapatkan 5 (tiga) pertanyaan dari 

dewan juri dengan taksiran panjang 

ayat antara 5 hingga 7 baris. 

j) Peserta lomba akan dipandu dengan 

isyarat bunyi bell dari Juri, dengan 

ketentuan:  

 Bell 2 kali  : soal akan dimulai 

 Bell 1 kali : peringatan kesalahan 
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 Bell 2 kali : peserta dibimbing juri 

 Bell 3 kali : pindah soal 

 Bell 4 kali : penampillan peserta 

selesai 

k) Peserta yang sudah dipanggil dua kali 

oleh MC tidak hadir, maka akan 

dipanggil kemudian di akhir urutan 

dengan dengan dikurangi 2 point 

penilaian. 

l) Bagi peserta lomba untuk 

memperhatikan adab dalam lomba 

tahfidz yakni tidak perlu 

mengucapkan salam pembuka dan 

salam penutup. Tetapi di awali dengan 

Ta’awudz dan Tashdiq 

m) Peserta Putra mendapatkan nomor 

undian ganjil dan peserta Putri 

mendapatkan nomor undian genap 

n) Waktu Penampilan: 

 Waktu tampil 10 juz untuk 

masing-masing peserta 15 

menit, baik pada babak 

penyisihan maupun babak 

final. 
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 Waktu tampil 30 juz untuk 

masing-masing peserta 20 

menit, baik pada babak 

penyisihan maupun babak 

final. 

5. Penentuan Finalis dan Kejuaraan 

a) Peserta Finalis dan juara ditentukan 

berdasarkan nilai tertinggi 1 sampai 3. 

b) Bila terjadi nilai sama antara dua 

peserta atau lebih maka penentuan 

finalis dan kejuaraan didasarkan 

pada: 

 nilai tertinggi pada bidang tahfidz;  

 bidang tajwid; kemudian  

 bila masih sama, juri akan 

memberikan pertanyaan 

tambahan. 

c) Keputusan dewan juri bersifat 

mutlak dan tidak dapat digugat 

6. Penutup 

Hal-hal lain yang belum tercantum 

dalam ketentuan ini akan ditentukan 

pada waktu technical meeting. 
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c. Musabaqah Qiraat al Kutub (MQK) 

1. Kategori: 

a) MQK peserta Putra  

b) MQK peserta Putri 

2. Waktu dan Tempat Pertandingan 

a) Waktu pertandingan: terlampir 

b) Tempat pertandingan: terlampir 

3. Ketentuan Lomba 

a) Masing-masing Perguruan Tinggi 

hanya boleh mengirimkan 1 (satu) 

peserta dalam tiap kategori lomba. 

b) Peserta boleh mengikuti cabang 

lomba lain, selama waktu 

perlombaan tidak bersamaan. 

c) Perlombaan akan dilaksanakan jika 

jumlah pendaftar minimal 4 (empat) 

Perguruan Tinggi. 

d) Dalam Musabaqah Qiraatul Kutub, 

peserta membaca kitab klasik 

berbahasa Arab dengan tema atau 

bab yang telah ditentukan oleh 

panitia. 

e) Peserta membaca bahasan materi 

yang telah ditentukan, kemudian 
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menjelaskan isi teks, dan 

dilanjutkan sesi tanya jawab oleh 

dewan juri. 

f) Kitab yang akan dibahas mengenai 

Fiqih, yaitu Kitab Fathul Qarib Al-

Mujib karya Syaikh Muhammad bin 

Qasim Al-Ghazi. 

g) Materi qiratul kutub, yaitu: 

 Kitab Ahkam az-Zakat. 

 Kitab Ahkam al-Buyu’ wa 
Ghairiha min al-Muamalati. 

 Kitab Ahkam an-Nikah wa Ma 
Yata’allaqu Bihi. 

 Kitab Bayan al-Hudud. 
 

4. Teknis Perlombaan 

a) Peserta berkumpul di venue lomba 30 

menit sebelum waktu lomba dimulai. 

b) Panitia membacakan tata tertib lomba 

setelah semua peserta hadir, atau 

sesudah memasuki waktu lomba 

meskipun belum semua peserta hadir. 

c) Panitia memanggi peserta untuk 

tampil sesuai dengan nomor urut 

tampil. 
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d) Nomor urut tampil diundi pada saat 

Tecnichal Meeting 

e) Pengambilan Maqra’ (bahasan yang 

akan dibaca) bersamaan dengan 

tampilnya peserta. 

f) Peserta memulai dan mengakhiri 

penampilan dengan salam. 

g) Durasi penampilan tiap peserta 

maksimal 7 menit (membaca 3 menit, 

dan menjelaskan 4 menit. 

h) Durasi waktu sesi tanya jawab 

maksimal 15 menit (waktu untuk 

masing-masing juri 5 menit) 

i) Dewan juri memiliki wewenang untuk 

mengakhiri bacaan peserta sebelum 

waktu penampilan peserta selesai. 

j) Masing-masing juri boleh memberikan 

lebih dari 1 (satu) pertanyaan kepada 

peserta sesuai bidang yang dinilai dan 

alokasi waktu yang tersedia.  

k) Pertanyaan yang diberikan kepada 

peserta tidak boleh berupa pertanyaan 

susulan (bersifat mengejar). 

l) Penampilan Peserta akan di pandu 
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dengan isyarat lampu, dengan 

ketentuan: 

 Lampu Kuning Pertama : Persiapan 

 Lampu Hijau  : Mulai penampilan 

 Lampu Kuning Kedua : Waktu 

menjelaskan isi teks 

 Lampu Merah Pertama : Sesi 

membaca dan menjelaskan peserta 

berakhir, kemudian dilanjutkan 

dengan tanya jawab. 

 Lampu Merah Kedua  : semua sesi 

peserta yang tampil selesai, 

dilanjutkan dengan penampilan 

peserta berikutnya. 

m) Kriteria Penilaian 

 Qira’ah (aksentuasi/ pelafadzan 

huruf) 10 % 

 Fahmul Lafadz (arti mufradat) 25 % 

 Fahmul Jumal (Pemahaman 

makna/penjelasan tekstual dan 

kontekstual) 25 % 

 Qaidah Nahwu dan Sharaf 25 % 

 Tanya Jawab 15 % 
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5. Penentuan Finalis dan Kejuaraan 

a) Peserta Finalis ditentukan 

berdasarkan nilai tertinggi 1 sampai 5 

untuk masing-masing kategori. 

b) Juara lomba ditetapkan atas dasar 

jumlah nilai tertinggi 1, 2, dan 3 dari 

masing-masing peserta finalis. 

c) Keputusan dewan juri bersifat mutlak 

dan tidak dapat digugat. 

6. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam 

ketentuan ini akan ditentukan pada 

waktu technical meeting. 

 
d. Kaligrafi 

1. Kategori: 

a) Dekorasi peserta Putra  

b) Dekorasi peserta Putri 

c) Naskah peserta Putra  

d) Naskah peserta Putri 

2. Waktu dan Tempat Perlombaan 

a) Waktu perlombaan:  terlampir 

b) Tempat perlombaan:  terlampir 
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3. Ketentuan Lomba 

a) Masing-masing Perguruan Tinggi 

hanya boleh 1 (satu) orang peserta 

untuk masing-masing kategori 

lomba. 

b) Peserta boleh mengikuti 

cabang/kategori lomba lain, 

selama waktu perlombaan tidak 

bersamaan. 

c) Perlombaan akan dilaksanakan 

jika jumlah pendaftar minimal 4 

(empat) Perguruan Tinggi. 

d) Perlombaan menekankan kepada 

kaidah khat, keindahan, dan 

kebenaran kaidah Rasam 

Utsmani; 

e) Materi lomba adalah ayat-ayat 

tertentu yang akan dibagikan 

panitia 10 menit sebelum lomba 

dimulai; 

f) Untuk kategori dekorasi peserta 

hanya membuat 1 (satu) buah 

karya, sedangkan untuk kategori 

Naskah, peserta membuat 2 (dua) 
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buah karya (karya wajib dan dan 

karya pilihan) 

g) Jenis khat: 

 Untuk kategori dekorasi 

terdiri minimal 5 (lima) dari 7 

(tujuh) jenis khat, yaitu; 

Naskhi, Tsulusi, Farisi, 

Diwani, Diwani Jali, Riq'ah, 

dan Kufi; 

 Untuk kategori naskah khat 

yang dipakai adalah: 

 karya wajib memakai khat 

Naskhi. 

 karya pilihan memakai khat 

selain naskhi. 

4. Ukuran pena khat naskah pada karya 

wajib adalah 3 mm dan 1,5 mm, 

sedangkan untuk karya pilihan 

maksimal 7 mm. 

5. Penulisan kaligrafi kategori dekorasi 

dibuat pada triplek ukuran 80 x 120 

CM yang sudah diberi warna putih 

oleh panitia 

6. Penulisan kaligrafi kategori naskah 
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dibuat pada kertas manila ukuran 80 

cm x 60 cm 

7. Alokasi waktu penampilan 8 jam 

termasuk waktu istirahat; 

8. Tempat   lomba   merupakan   arena   

tertutup dan antar peserta diberikan 

jarak (berjauhan), menghadap ke satu 

arah (tidak berhadapan). 

9. Perlengkapan peserta seperti meja, 

kursi, dan media (triplek/kertas 

manila) disiapkan panitia, sedangkan 

mistar, cat berwarna, pena gambar 

dan perlengkapan lainnya disiapkan 

peserta yang bersangkutan. 

10. Peserta boleh membawa mal selain 

tulisan. 

11. Hasil karya peserta menjadi hak 

mutlak panitia. 

12. Teknis Perlombaan 

a) Peserta berkumpul di venue lomba 

30 menit sebelum waktu lomba 

dimulai. 

b) Panitia membacakan tata tertib 



 

53 
 

lomba setelah semua peserta 

hadir, atau sesudah memasuki 

waktu lomba meskipun belum 

semua peserta hadir. 

c) Peserta duduk sesuai nomor urut. 

d) Nomor urut peserta diundi pada 

saat technical meeting 

e) Peserta mengambil Maqra’ di meja 

panitia. 

f) Waktu istirahat (ISHOMA) peserta 

adalah dari jam 12.00-12.30 

g) Jika karya perserta rusak selama 

perlombaan, maka yang 

bersangkutan boleh meminta 

kertas kepada panitia untuk 

membuat ulang karyanya. 

h) Panitia hanya menyediakan 1 

kertas cadangan, jika terjadi 

kerusakan pada karya peserta. 

i) Hasil karya peserta akan didisplay 

di arena lomba untuk dinilai oleh 

dewan juri (bersifat tertutup). 
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j) Pada saat penilaian, ruang lomba 

disterilkan dari peserta dan 

official. 

13. 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. 

c) Keputusan juri bersifat mutlak 

dan tidak dapat digugat 

14. Penutup 

Hal-hal lain yang belum tercantum 

dalam ketentuan ini akan ditentukan 

pada waktu technical meeting. 

 

e. Debat Bahasa Arab dan Bahasa Inggris 

1. Kategori Lomba Debat 

a) Kelompok Debat Bahasa Arab  
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b) Kelompok Debat Bahasa Inggris  

2. Waktu dan Tempat Perlombaan 

a) Waktu perlombaan: terlampir 

b) Tempat perlombaan: terlampir 

3. Tema Debat adalah “Moderasi Islam” 

Topik Debat:  

a) Topik Debat pada babak 

penyisihan: 

 Pelarangan simbol agama di 

tempat umum  

(The Prohibition of Religious 

Symbols in Publik Area/ حظر 

استخدام الرموز الدينية في األماكن العامة  

 Legalisasi LGBT  

(The Legalization of LGBT 

Right/ (اباحة مثلية مثلي الجنس 

التوجه الجنسي ومتحول  مزدوج

(جنسي  

 Aturan Pemisahan Kelas 

Belajar Berdasarkan Jenis 

Kelamin 
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Propoting single-gender 

classroom/  قسيمتالنظام في 

بين البنين والبنات( الدراسي الفصل  

 Larangan mengenai 

Pelaksanaan Hukuman Mati 

The Prohibiton of Death 

Penalty/ ر تنفيذ عقوبة اإلعدامظح  

 Hoax adalah sesuatu yang 

bisa dibenarkan 

Hoax is something can be 

Justified/الخدع شيئ مبرر 

b) Topik Debat pada babak semi 

final diumumkan bersamaan 

dengan pengumuman hasil 

pemenang pada babak 

penyisihan dan akan diundi 15 

menit sebelum lomba pada babak 

semifnal dimulai. 

c) Topik debat pada babak final 

akan diumumkan bersamaan 

dengan pengumuman hasil 

pemenang pada babak semi final 
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dan akan diundi 15 menit 

sebelum lomba pada babak final 

dimulai. 

4. Ketentuan Lomba 

a) Setiap Perguruan Tinggi hanya 

boleh mengirimkan 1 (satu) tim 

debat 

b) Perlombaan akan dilaksanakan jika 

jumlah pendaftar minimal 4 (empat) 

Perguruan Tinggi. 

c) Masing-masing tim terdiri dari 2 

(orang) peserta  

d) Waktu penampilan 7 menit 20 detik 

per orang.  

e) Peserta hadir 15 menit sebelum 

tampil 

f) Debat kedua bahasa disampaikan 

dengan nalar dan argumentasi 

ilmiah dan tidak boleh mengutip 

ayat al-Qur’an atau Hadits.  

g) Topik debat dibedakan antara 

babak penyisihan, semifinal, dan 

final.  

h) Penentuan topik debat pada babak 
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semi final dan final dilakukan 

dengan cara diundi  

i) Kelompok debat dibuat dalam 

kategori government (opening dan 

closing) dan opposition (opening dan 

closing) 

j) Penentuan kategori kelompok 

dilakukan 15 menit sebelum lomba 

dimulai. 

k) Anggota tim tidak boleh diganti 

dengan alasan apa pun. 

5. Sistem perlombaan menggunakan 

sistem British Parliamentary (BP). 

• Babak Penyisihan (pre-eliminary 

round). Terdiri dari seluruh tim yang 

ikut serta dalam IPBMM 2018. Semua 

tim akan dibagi dalam tiga ruang kelas 

(chambers) di mana masing-masing 

kelas terdiri dari empat tim. Babak 

penyisihan akan dibagi dalam dua 

gelombang. Gelombang pertama 3 

kelas (12 tim) gelombang kedua 2 kelas 

(6 tim dan 2 swing tim). Dari seluruh 

tim yang tampil, akan diambil 8 tim 
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terbaik berdasarkan victory point  dan 

speaker score untuk menuju babak 

semi final. 

• Semi final. Mempertandingkan 8 tim 

terbaik pada babak penyisihan. Babak 

ini akan terbagi dalam dua kelas. Tiap 

kelas terdiri dari empat tim. Empat 

terbaik dalam babak semi final akan 

maju ke babak final. 

• Final. Babak ini merupakan babak 

puncak yang mempertemukan 4 

(empat) tim terbaik pada babak semi 

final untuk menentukan pemenang 

lomba. 

6. Sistem Penilaian 

a) Penilaian ditentukan berdasarkan 

aturan dalam sistem BP (British 

Parliamentary); 

b) Penilaian terdiri atas penilaian tim dan 

individu; 

c) Keputusan dewan juri bersifat mutlak 

tidak dapat digugat. 

7. Penutup 
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Hal-hal lain yang belum tercantum dalam 

ketentuan ini akan ditentukan pada 

waktu technical meeting. 

 
f. Religy Pop Song 

1. Waktu dan Tempat lomba 

a) Waktu lomba: terlampir 

b) Tempat lomba: terlampir 

2. Peraturan Perlombaan 

a) Setiap perguruan tinggi hanya boleh 

mengirimkan 1 (satu) peserta dalam 

tiap kategori lomba. 

b) Peserta boleh mengikuti cabang 

lomba lain, selama waktu 

perlombaan tidak bersamaan. 

c) Perlombaan akan dilaksanakan jika 

jumlah pendaftar minimal 4 (empat) 

Perguruan Tinggi.  

d) Masing-masing peserta harus 

mengirimkan nada dasar dan file 

MIDI lagu yang akan dinyanyikan, 1 

(satu) minggu sebelum perlombaan. 

e) Apabila file MIDI dan nada dasar 
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diserahkan kepada panitia pada 

hari pelaksanaan lomba, maka 

panitia tetap menerimanya dengan 

konsekuensi tidak bertanggung 

jawab apabila terjadi 

ketidaksesuaian antara nada dasar 

dan file MIDI dengan alat yang 

disediakan panitia. 

f) Bentuk Penyajian nyanyi tunggal 

(solo) 

g) Setiap peserta membawakan lagu 

yang telah dipersiapkan/dilatih 

sesuai dengan ketentuan lomba. 

h) Babak Penyisihan; Pada babak 

penyisihan peserta membawakan 

lagu wajib yang disediakan panitia. 

i) Babak Final; Dalam babak ini 

peserta membawakan kembali lagu 

wajibnya ditambah dengan lagu 

pilihan yang disediakan panitia. 

3. Judul Lagu  

a) Lagu Pilihan 

1) Pengakuan (power metal)/Putra 
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2) Padamu ku bersujud (Afgan)/ 

Putra 

3) Hijrah Cinta (Rossa) / putri 

4) Ibu (New Sakha)/putri 

b) Lagu Wajib 

1) Dealova (Opick / Once)/putra 

2) Mikraj Cinta (Siti 

Nurhaliza)/putri 

4. Aspek Penilaian 

a) Kostum 20% 

b) Penghayatan Lagu 15% 

c) Improvisasi 25% 

d) Vokal 40% 

5. Penentuan Finalis dan Kejuaraan 

a) Peserta Finalis ditentukan 

berdasarkan nilai tertinggi 1 sampai 

5 untuk masing-masing peserta. 

b) Juara lomba ditetapkan atas dasar 

jumlah nilai tertinggi 1, 2, dan 3 

dari masing-masing peserta finalis. 

c) Keputusan dewan juri bersifat 

mutlak dan tidak dapat digugat. 

6. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum 
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dalam ketentuan ini akan ditentukan 

pada waktu technical meeting. 

 

g. Hadrah 

1. Waktu dan Tempat lomba 

a) Waktu lomba: terlampir 

b) Tempat lomba: terlampir 

2. Kategori lomba: Group 

3. Ketentuan Lomba 

a) Setiap Perguruan Tinggi hanya 

boleh mengirimkan 1 (satu) 

group peserta. 

b) Personel group boleh mengikuti 

cabang lomba lain, selama waktu 

perlombaan tidak bersamaan. 

c) Setiap group terdiri dari 

maksimal 12 orang. 

d) Setiap group membawa alat 

masing-masing untuk tampil. 

e) Perlombaan akan dilaksanakan 

jika jumlah pendaftar minimal 4 

(empat) Perguruan Tinggi. 

f) Kategori lomba Klasik (tidak 

menggunakan alat elektronik) 
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g) Setiap peserta membawakan 2 

(dua) lagu (wajib dan bebas), baik 

pada babak penyisihan maupun 

final.  

h) Durasi waktu tampil maksimal 

20 menit (15 menit untuk tampil 

dan 5 menit untuk persiapan). 

i) Babak Penyisihan; Pada babak 

penyisihan peserta membawakan 

1 (satu) lagu wajib dan 1 lagu 

bebas.  

j) Untuk lagu wajib peserta adalah 

sebagai berikut: 

• Assalamu’alaika (versi: Raqat 

‘ainay Ya syauqan) 

• Ya ‘Asyiqal Musthafa 

• Ya Habibal Qalbi 

k) Babak Final; Pada babak final 

peserta membawakan 1 (satu) 

lagu wajib dan 1 lagu bebas. 

Untuk lagu wajib yang 

dilantunkan pada babak final, 

harus berbeda dengan lagu pada 

babak penyisihan. Lagu bebas 
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pada babak final boleh sama atau 

berbeda dengan lagu pada babak 

penyisihan. 

4. Aspek yang dinilai: 

a) Vokal (35 %) 

b) Musik (45 %) 

c) Adab (20 %) 

5. Teknis Perlombaan 

a) Peserta sudah berada di lokasi 

lomba 30 menit sebelum 

perlombaan dimulai. 

b) Dewan Juri membacakan tata tertib 

lomba setelah semua peserta hadir, 

atau perlombaan sudah memasuki 

waktu lomba meskipun belum 

semua peserta hadir. 

c) Peserta tampil sesuai dengan nomor 

urut tampil 

d) Nomor urut tampil diundi pada saat 

Technical Meeting. 

e) Penampilan peserta boleh 

dilakukan duduk atau berdiri. 

f) Bagi peserta yang dipanggil 3 (tiga) 

kali berturut-turut dengan interval 
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waktu panggi 3 (tiga) menit tidak 

ada jawaban, maka akan 

ditampilkan setelah nomor urut 

terakhir di hari yang sama, serta 

mendapat sanksi pengurangan 20 

% dari total nilai. 

g) 15 (lima belas) menit waktu tampil 

peserta dihitung dari salam 

pembuka sampai salam penutup. 

h) Durasi waktu tampil peserta akan 

dinilai oleh dewan juri, dengan 

ketentuan: 

 Lampu hijau; salam pembuka 

 Lampu kuning; waktu tampil 

kurang 3 (tiga) menit. 

 Lampu merah; waktu tampil 

selesai. 

6. Penentuan Finalis dan Kejuaraan 

a) Peserta Finalis ditentukan 

berdasarkan nilai tertinggi 1 

sampai 3 untuk masing-masing 

peserta. 

b) Juara lomba ditetapkan atas dasar 

jumlah nilai tertinggi 1, 2, dan 3 
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dari masing-masing peserta 

finalis. 

c) Keputusan dewan juri bersifat 

mutlak dan tidak bisa digugat. 

7. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam 

ketentuan ini akan ditentukan pada 

waktu technical meeting. 

 

h. Karya Ilmiah 

1. Waktu dan Tempat Perlombaan 

a) Waktu perlombaan:  terlampir 

b) Tempat perlombaan: terlampir 

2. Kategori Perlombaan: perorangan, tulis 

ditempat.  

3. Tema Karya Ilmiah “Moderasi Islam” 

4. Ketentuan Lomba: 

a) Setiap PTKIN hanya boleh 

mengutus 1 (satu) peserta dalam 

tiap cabang perlombaan. 

b) Pengetikan menggunakan 

laptop/komputer yang disiapkan 

panitia di lokasi lomba. 

c) Durasi waktu pengetikan 8 jam 
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termasuk istirahat 

d) Judul ditentukan masing-masing 

peserta dengan mengacu pada 

tema yang ditentukan panitia. 

e) Peserta dapat membawa referensi 

berupa buku, jurnal dan majalah 

ke dalam ruangan, terkecuali 

makalah. 

f) Mencantumkan sumber tulisan 

dengan jelas 

g) Penulisan kutipan menggunakan 

sistem foot note 

h) Penulisan daftar pustaka 

menggunakan model Cichago 

i) Karya tulis diketik dalam ukuran 

kertas A4 

j) Margin 4,3,4,3 (Left, Right, Top, 

Bottom) dalam centimeter 

k) Font 12 Times New Roman dengan 

spasi 1,5 

l) Hasil yang diserahkan panitia 

berbentuk file. 

5. Teknis Perlombaan 

a) Peserta sudah berada di lokasi 
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lomba 30 menit sebelum 

perlombaan dimulai. 

b) Dewan Juri membacakan tata 

tertib lomba setelah semua 

peserta hadir, atau perlombaan 

sudah memasuki waktu lomba 

meskipun belum semua peserta 

hadir. 

c) Peserta duduk sesuai dengan 

nomor urut. 

d) Nomor duduk peserta diundi pada 

saat Technical Meeting. 

e) Peserta meninggalkan karyanya 

dalam bentuk file. 

f) Saving file menggunakan format 

Rich Text Format (RTF). 

g) Identitas file: nomor 

urut_LKTI_IPPBMM2018. Contoh: 

01_LKTI_IPPBMM2018. 

h) Pemindahan file dari computer/ 

laptop ke flashdisk dilakukan oleh 

panitia dengan disaksikan peserta 

pemilik karya. 

i) Hasil karya peserta menjadi milik 
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panitia. 

6. Unsur penilaian 

a) Tata Bahasa (15%) 

b) Ketajaman analisis (40%) 

c) Ide Karya Ilmiah (30%) 

d) Kebaruan Pustaka (15%) 

7. Penentuan Finalis dan Kejuaraan 

a) Peserta Finalis diambil dari 7 

naskah dengan nilai tertinggi  yang 

akan dipresentasikan di hadapan 

dewan juri.  

b) Ketentuan Presentasi: 

 Presentasi berdurasi 10 menit 

dan tanya jawab 10 menit.  

 Masing-masing dewan juri 

boleh menanyakan lebih dari 1 

(satu) pertanyaan, namun 

tidak ada pertanyaan susulan 

(mengejar) 

8. Materi yang dinilai pada saat presentasi 

adalah: 

a) Kemampuan mempresentasikan 

karya tulis 

b) Kejelasan bahasan sesuai dengan 
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alokasi waktu yang diberikan 

c) Kemampuan menjawab pertanyaan 

dewan juri. 

 Juara lomba ditetapkan atas 

dasar jumlah nilai tertinggi 1, 2, 

dan 3 dari masing-masing 

peserta finalis. 

 Keputusan dewan juri bersifat 

mutlak dan tidak dapat digugat. 

9. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam 

ketentuan ini akan ditentukan pada 

waktu technical meeting 

 

i. Musabaqah Menulis Kandungan Ai-

Qur'an (M2KQ) 

1. Waktu dan Tempat Pertandingan 

a) Waktu perlombaan: terlampir 

b) Tempat perlombaan: terlampir 

2. Kategori perlombaan: perorangan, 

tulis di tempat 

3. Tema Perlombaan: Moderasi Islam 

4. Ketentuan Lomba 

a) Perlombaan menitikberatkan pada 
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kemampuan menulis dengan 

mengeksplorasi isi kandungan al-

Qur'an dan Hadits. 

b) Pengetikan menggunakan 

laptop/komputer yang disiapkan 

panitia di lokasi lomba. 

c) Durasi waktu penulisan 8 jam 

termasuk istirahat 

d) Judul makalah ditetapkan oleh 

masing-masing peserta dengan 

mengacu pada tema perlombaan. 

e) Karya tulis merupakan tulisan 

ilmiah popular yang orisinal dan 

karya asli peserta, bukan hasil 

plagiarisme dan belum pernah 

dimuat/digunakan   sebelumnya. 

f) Jumlah halaman minimal 10 dan 

maksimal 15.  Diketik dengan Word 

font 12 Times New Roman, kertas 

A4, spasi 1,5 dengan margin atas 4 

cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm, kanan 3 

cm.  

g) Peserta dapat membawa referensi 

berupa buku, jurnal dan majalah ke 
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dalam ruangan, terkecuali makalah. 

h) Hasil yang diserahkan panitia 

berbentuk file. 

5. Teknis Perlombaan 

a) Peserta sudah berada di lokasi 

lomba 30 menit sebelum 

perlombaan dimulai. 

b) Dewan Juri membacakan tata tertib 

lomba setelah semua peserta hadir, 

atau perlombaan sudah memasuki 

waktu lomba meskipun belum 

semua peserta hadir. 

c) Peserta duduk sesuai dengan 

nomor urut. 

d) Nomor duduk peserta diundi pada 

saat Technical Meeting. 

e) Peserta meninggalkan karyanya 

dalam bentuk file. 

f) Saving file menggunakan format 

Rich Text Format (RTF). 

g) Identitas file: nomor 

urut_M2KQ_IPPBMM2018. Contoh: 

01_M2KQ_IPPBMM2018. 

h) Pemindahan file dari computer/ 
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laptop ke flashdisk dilakukan oleh 

panitia dengan disaksikan peserta 

pemilik karya. 

i) Hasil karya peserta menjadi milik 

panitia. 

6. Unsur penilaian 

a) Tata Bahasa (15%) 

b) Ketajaman Analisis (30%) 

c) Ide Karya Ilmiah (15%) 

d) Kekayaan ayat dan hadits (30%) 

e) Rujukan Primer (10%) 

7. Penentuan Finalis dan Kejuaraan 

a) Peserta Finalis diambil dari 7 

naskah dengan nilai tertinggi  yang 

akan dipresentasikan di hadapan 

dewan juri.  

b) Ketentuan Presentasi: 

 Presentasi berdurasi 10 menit 

dan tanya jawab 10 menit.  

 Masing-masing dewan juri 

hanya boleh menanyakan 1 

pertanyaan 

c) Materi yang dinilai pada saat 

presentasi adalah: 
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 Kemampuan 

mempresentasikan karya tulis 

 Kejelasan bahasan sesuai 

dengan alokasi waktu yang 

diberikan 

 Kemampuan menjawab 

pertanyaan dewan juri. 

d) Juara lomba ditetapkan atas dasar 

jumlah nilai tertinggi 1, 2, dan 3 

dari masing-masing peserta finalis. 

e) Keputusan dewan juri bersifat 

mutlak dan tidak dapat digugat. 

8. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam 

ketentuan ini akan ditentukan pada waktu 

technical meeting 
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L. Penutup 

Semoga Buku Panduan ini bermanfaat bagi 

segenap pembaca dan juga calon peserta 

IPPBMM VII tahun 2018, sehingga perhelatan 

akbar ini kelak akan berjalan dengan lancer 

tanpa ada aral satu apapun dan diridlai oleh 

Allah Swt. Amin. 
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Lampiran 

MANUAL ACARA 

INVITASI PEKAN PENGEMBANGAN BAKAT DAN MINAT  

PTKIN SE-JAWA MADURA TAHUN 2018 

   

NO HARI/TGL WAKTU KEGIATAN/LOMBA TEMPAT 

1 
Selasa, 

4/24/2018 

07.30 – 09.00 
Registrasi Ulang 

dan Checking 
Peserta IPPBMM 

IAIN 
Purwokerto 

09.00 - 13.00 
Pembukaan Resmi 
IPPBMM VI PTKIN 
Se-Jawa Madura 

Lapangan 
Kampus 

15.00 - 17.00 
Technical Meeting 

by Official 

Ruang Kelas 
Kampus IAIN 
Purwokerto 

19.00-21.00 
Pertemuan Forum 

Rektor/Ketua 
- 
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NO HARI/TGL WAKTU KEGIATAN/LOMBA TEMPAT 

2 
Rabu, 

4/25/2018 

07.00 - 
17.00 

Futsal Score Studium 

07.00 - 
17.00 

Volley Ball 
Lapangan 

Volley Kampus 

07.00 - 
17.00 

Tenis Meja 
Rektorat Lantai 

5 

07.00 - 
17.00 

Bulu Tangkis GOR Satria 

07.00 - 
17.00 

Catur Cor Hotel Hall 

07.00 - 
17.00 

Wall Climbing GOR Satria 

07.00 - 
17.00 

MTQ Masjid Kampus 

07.00 - 
17.00 

MHQ 
Hall 

Perpustakaan 

07.00 - 
17.00 

M2KQ 

Lab. 
Bahasa/Gedung 

Terpadu 
Syariah/FEBI 

07.00 - 
17.00 

Sepak Bola 
Gor Susilo 
Sudarman 

Unsoed 

07.00 - 
17.00 

Orientering 
Kampus IAIN 
Purwokerto 

07.00 - 
17.00 

Pencak Silat 

Gedung 
Student Center 

IAIN 
Purwokerto 

07.00 - 
17.00 

Kaligrafi Kategori 
Dekor 

Auditorium 
Utama 

07.00 - 
17.00 

Debat Bahasa 
Arab 

Kelas Gedung 
Terpadu 

Syariah/FEBI 
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07.00 - 
17.00 

Debat Bahasa 
Inggris 

Kelas Gedung 
Terpadu 

Syariah/FEBI 

13.00 - 
17.00 

Religy Pop Song Halaman FTIK 

07.00 - 
17.00 

Karya Ilmiah Lab Komputer 

07.00 - 
17.00 

Qiro'atul Kutub 
Kelas Gedung 

Terpadu 
Syariah/FEBI 

19.30-
21.30 

Pertemuan Forum 
Warek/Waket III 

- 
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NO HARI/TGL WAKTU KEGIATAN/LOMBA TEMPAT 

3 
Kamis, 

4/26/2018 

07.00 - 
17.00 

Lanjutan Futsal Score Studium 

07.00 - 
17.00 

Lanjutan Catur Cor Hotel Hall 

07.00 - 
17.00 

Lanjutan Sepak 
Bola 

Gor Susilo 
Sudarman 

Unsoed 

07.00 - 
17.00 

Lanjutan Tenis 
Meja 

Rektorat Lantai 
5 

07.00 - 
17.00 

Final Karya Ilmiah Lab Komputer 

07.00 - 
17.00 

Final Debat 
Bahasa Arab 

Kelas Gedung 
Terpadu 

Syariah/FEBI 

07.00 - 
17.00 

Final Debat 
Bahasa Inggris 

Kelas Gedung 
Terpadu 

Syariah/FEBI 

07.00 - 
17.00 

Kaligrafi Kategori 
Naskah 

Auditorium 
Utama 

07.00 - 
17.00 

Final M2KQ 

Lab. 
Bahasa/Gedung 

Terpadu 
Syariah/FEBI 

07.00 - 
17.00 

Lanjutan MTQ Masjid Kampus 

07.00 - 
17.00 

Lanjutan MHQ 
Hall 

Perpustakaan 

07.00 - 
17.00 

Lanjutan Volley 
Ball 

Lapangan 
Volley Kampus 

07.00 - 
17.00 

Lanjutan Qiro'atul 
Kutub 

Kelas Gedung 
Terpadu 

Syariah/FEBI 

07.00 - 
17.00 

Kempo 
Gedung 

Student Center 
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IAIN 
Purwokerto 

07.00 - 
17.00 

Lanjutan Bulu 
Tangkis 

GOR Satria 

13.00 - 
17.00 

Lanjutan Religy 
Pop Song 

Halaman FTIK 

07.00 - 
12.00 

Lanjutan Hadroh Halaman FTIK 

07.00 - 
17.00 

Lanjutan Wall 
Climbing 

GOR Satria 

07.00 - 
17.00 

Lanjutan 
Orientering 

Kampus IAIN 
Purwokerto 
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NO HARI/TGL WAKTU KEGIATAN/LOMBA TEMPAT 

4 
Jum'at, 

4/27/2018 

07.00 - 
11.00 

Lanjutan Sepak 
Bola 

Gor Susilo 
Sudarman 

Unsoed 

13.00 - 
11.00 

Final Religy Pop 
Song 

Halaman 
FTIK 

07.00 - 
11.00 

Final Hadroh 
Halaman 

FTIK 

07.00 - 
11.00 

FInal Volley 
Lapangan 

Volley 
Kampus 

14.00 - 
16.00 

Penutupan Resmi 
IPPBMM    VI    

PTKIN  Se-Jawa 
Madura 

Auditorium 
Utama 

 

Catatan: Jadwal dan tempat pertandingan sewaktu-

waktu dapat berubah  


