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PETUNJUK TEKNIS BIDANG OLAHRAGA 

PORSENI XIII KEMENTERIAN AGAMA  

PROVINSI ACEH TAHUN 2012  

I. CABANG TENIS MEJA 

1. Tanggal, Waktu dan Tempat Pertandingan 

a. Pertandingan 

Hari :  Senin s/d Sabtu 

Tanggal :  26 Nopember s/d 1 Desember 2012 

Jam :  08.30 Wib s/d selesai 

Tempat :  Kutacane Kab. Aceh Tenggara  

a. Technical Meeting 

Hari :  Minggu 

Tanggal :  25 Nopember 2012 

Jam :  20.00 Wib s/d selesai 

Tempat :  Kutacane Kab. Aceh Tenggara 

 

2. Nomor yang dipertandingkan dan Jumlah Peserta 

a. Tunggal Putra & Puteri  

b. Ganda Putra & Puteri  

  

3. Peserta 

a. Peserta yang diperkenankan mengikuti PORSENI V tahun 

2012 diatur pada buku pedoman PORSENI XIII tahun 

2012 

b. Telah disyahkan oleh Tim Keabsahan Peserta PORSENI 

XII tahun 2012 
 

4. Sistem Permainan dan Pertandingan 

Sistem permainan mengacu kepada Peraturan dan Ketentuan 

yang dikeluarkan oleh PELTI, khusus ketentuan berikut: 

a. Pertandingan terdiri dari 2 (dua) babak (penyisihan dan 

final) 
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b. Babak penyisihan, peserta dibagi dalam Pool (jumlah Pool 

akan disesuaikan dengan jumlah peserta) dan 

dipertandingkan dengan setengah kompetisi (pool). Babak 

Final, masing-masing urutan I (pertama) tiap Pool 

dipertandingkan dengan system gugur. 

c. masing-masing urutan I tiap Pool dipertandingkan dengan 

system gugur 

Catatan : Untuk Pertandingan ganda, pemain harus 

memakai kaos/pakaian bertanding seragam (minimal 

bagian atas) 
 

5. Jadwal Pertandingan 

Jadwal pertandingan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh 

Panitia Pelaksana. 

 

II. CABANG BULU TANGKIS 

1. Tanggal dan Tempat Pertandingan 

a. Pertandingan 

Hari :  Senin s/d Sabtu 

Tanggal :  26 Nopember s/d 2 Desember 2012 

Jam :  08.30 Wib s/d selesai 

Tempat :  Kutacane Kab. Aceh Tenggara 

b. Technical Meeting 

Hari :  Minggu 

Tanggal :  25 Nopember 2012 

Jam :  20.00 Wib s/d selesai 

Tempat :  Kutacane Kab. Aceh Tenggara 

 
2. Nomor-Nomor  Yang  Dipertandingkan  

a. Perorangan Tunggal Putera  

b. Perorangan Tunggal Puteri  

c. Ganda Putera 

d. Ganda Puteri 
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3. Shuttlecocks 

Shuttlecocks yang dipergunakan adalah yang disediakan dan 

diatur oleh Panitia PORSENI XII 2010 (standar PBSI) 

 

4. Peserta 

a. Peserta yang diperkenankan mengikuti PORSENI XIII 

tahun 2012 diatur pada buku pedoman PORSENI XIII 

tahun 2012 

b. Telah disyahkan oleh Tim Keabsahan Peserta PORSENI 

XIII tahun 2012 

 

5. Jadwal Pertandingan 

Jadwal pertandingan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh 

Panitia Pelaksana. 

 

6. Referee, Wasit/ Hakim Servis/ Hakim Garis 

a. Pengurus PBSI akan menunjuk  seorang referee beserta 

deputinya untuk memimpin pertandingan-pertandingan 

b. Penunjukan wasit, hakim service dan hakim garis atau 

yang didelegasikan ditetapkan oleh referee 

 

7. Peraturan Permainan 

a. Peraturan pertandingan yang dipergunakan adalah 

peraturan pertandingan PBSI/BWF dan peraturan 

PORSENI XIII 2012 

b. Scoring Sistem yang dipergunakan adalah “Rally Point” : 

Best of three games 

c. Apabila score (point) mencapai angka 11, pemain 

diberikan waktu istirahat selama 1 (satu) menit 

d. Pada waktu pergantian tempat antara game pertama dan 

game kedua pemain diijinkan istirahat selama 120 detik (2 

menit). Pelatih diperkenankan ke lapangan untuk 

memberikan instruksi-instruksi tetapi pemain tidak boleh 

meninggalkan lapangan 
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e. Bila terjadi one game all  (game satu sama) pemain 

dijinkan untuk beristirahat selama 5 menit 

f. Seorang pemain diperkenankan bermain dalam 2 nomor 

yaitu 1 (satu) kali tunggal, 1 (satu) kali ganda.  

g. Apabila terjadi gangguan, referee berhak untuk menunda 

atau memindahkan pertandingan ke tempat/ hari lain 

dengan ketentuan hasil pertandingan yang telah 

diperolehnya tetap berlaku 

h. Barang-barang yang boleh diletakkan dekat lapangan 

pertandingan hanya air minum dan perlengkapan atlet 

lainnya sebagai cadangan 

i. Daftar susunan pemain untuk pertandingan antar regu 

harus diserahkan kepada referee paling lambat 15 (lima 

belas) menit sebelum pertandingan dimulai 

j. Pemain yang pada gilirannya harus bertanding, harus 

sudah berada di tempat pertandingan 30 (tiga puluh) 

menit sebelumnya  

k. Pemain yang pada gilirannya harus bertanding, tetapi 

tidak hadir di lapangan setelah dipanggil tiga kali dalam 

jangka waktu 5 (lima) menit dinyatakan kalah 

l. Selama pemain melakukan pertandingan, tidak 

diperkenankan meninggalkan lapangan tanpa seijin wasit 

yang bertugas, keculai menukar raket dengan yang 

berada di pinggir lapangan pada kesempatan yang ada 

m. Setiap pemain diwajibkan berpakaian olahraga bulutangkis 

muslim/muslimah sesuai peraturan yang berlaku tetapi 

warna pakaian bebas 

n. Pemain yang mendapat cedera di lapangan, apabila tidak 

dapat melanjutkan pertandingan dinyatakan kalah 

o. Pada pertandingan pertandingan perorangan  pemain 

yang mendapat  cedera dan tidak bisa melanjutkan 

pertandingan, kedudukannya pada nomor lain dapat 

diganti apabila nomor tersebut belum memulai 

pertandingan pertamanya 
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p. Tiap pemain berhak mendapat istirahat 30 (tiga puluh) 

menit diantara 2 (dua) pertandingan yang harus 

dimainkannya secara berturut-turut 

q. Pemain dan official bertanggungjawab untuk mengetahui 

sendiri bila dan dimana harus bertanding, termasuk 

adanya perubahan jadwal dan sebagainya 

r. Pemain yang tidak mau melaksanakan pertandingan pada 

waktu dan tempat yang telah ditentukan panitia, 

dinyatakan kalah 

s. Apabila pemain memerlukan tambahan perlengkapan 

pada waktu melakukan pertandingan (air, raket, dsb) 

harus sepengetahuan dan melalui Referee 

t. Pemain/atlet dilarang mempergunakan obat dopping 

u. Peserta yang belum tiba gilirannya tidak diperkenankan 

memasuki lapangan tempat pertandingan 

                                                                                                                                                                                                        

III. CABANG SEPAK BOLA 

1. Tanggal dan Tempat Pertandingan 

a. Pertandingan 

Hari :  Senin s/d Sabtu 

Tanggal :  26 Nopember s/d 2 Desember 2012 

Jam :  08.30 Wib s/d selesai 

Tempat :  Kutacane Kab. Aceh Tenggara 

b. Technical Meeting 

Hari :  Minggu 

Tanggal :  25 Nopember 2012 

Jam :  20.00 Wib s/d selesai 

Tempat :  Kutacane Kab. Aceh Tenggara  

 

2. Sistem pertadingan 

a. Sistem pertadingan babak I adalah system setengah 

kompetisi  
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b. Penetapan peserta tiap Pool ditentukan dengan undian 

c. Tim unggulan diberikan seeded dari hasil PORSENI XII 

Meulaboh dari urutan 1, 2, 3 & 4  

d. Babak II / Semi Final : 

1) Juara Pool dan Runner Up terbaik antara Pool B dan 

Pool C diberi nama Pool D 

2) Juara Pool A vs Juara Pool C : menang E dan kalah F 

1) Juara Pool C vs  Juara Pool D : menang G dan kalah H 

e. Babak Final : 

1. F vs H : Juara III / IV 

2. E vs G : Juara I / II 

 

3. Ketentuan Pertandingan  

a. Selambat-lambatnya 6 (enam) jam sebelum pertandingan 

dimulai, ofisial kedua kesebelasan yang akan bertanding 

sudah harus menyerahkan daftar susunan pemain (DSP) 

yang terdiri dari 11 (sebelas) orang pemain inti dan 7 

(tujuh) orang pemain cadangan serta 1 (satu ) orang 

ofisial kepada panitia pertandingan/pengawas 

pertandingan. 

b. DSP sebagaimana disebut di atas memuat : Nomor urut, 

nama pemain, nomor punggu dengan angka 2 (dua) digit, 

dan posisi dalam kesebelasan/tim. 

c. Pemain yang masuk dalam DSP adalah pemain yang 

dinyatakan sah oleh Tim Keabsahan setelah melakukan 

cek. 

d. Perubahan DSP dapat diajukan kepada Pengawas 

Pertandingan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) menit 

sebelum pertandingan dimulai. 

e. Selama pertandingan berlangsung diperkenankan 

melakukan penggantian pemain sebanya-banyaknya 3 

(tiga) orang, diambil dari antara pemain cadangan yang 

tercantum dalam DSP. 
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f. Penggantian pemain lebih dari 3 (tiga) yang dikategorikan 

sebagai pemain tidak sah dikenakan hukuman sesuai 

dengan aturan yang berlaku (ditetepkan jenis 

hukumannya) 

 

4. Waktu Pertandingan 

Waktu pertandingan PORSENI XIII Tahun 2012 adalah 2 x 30 

menit dengan masa istirahat 15 menit diantarakedua babak 

(ukuran lapangan …………………………., bola no. 5/usia Tk. 

Dasar)  

 

5. Penentuan Nilai Pertandingan 

a. Urutan kedudukan dalam pertandingan PORSENI XIII 

Tahun 2012 dari pengumpulan nilai (poin) kemenangan 

yang telah diperoleh setiap kesebelasan/tim san dari 

jumlah yang sudah dimainkan 

b. Perhitungan nilai (poin) kemengan didapat dari : 

1. Tim yang menang mendapat nilai 3 (tiga) 

2. Jika seri (imbang), masing-masing tim dapat nilai 1 

(satu) 

3. Tim yang kalah mendapat nilai 0 (nol) 

c. Jika pada akhir kompetisi terdapat 2 (dua) kesebelasan/tim 

atau lebih yang mendapat nilai (poin) kemenangan yang 

sama, maka untuk menentukan urut kedudukan dari 

kesebelasan-kesebelasan tersebut, ditentukan sebagai 

berikut : 

1. Perbedaan gol (goal difference) yang didapat dari 

jumlah gol memasukkan (goal plus) dikurangi gol 

kemasukkan (goal minus) 

2. Jika perbedaan gol (goal difference) sama maka urutan 

kedudukan ditentukan dari jumlah gol memasukkan 

lebih banyak (goal plus) 
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3. Jika hal tersebut dalam nomor 2 (dua) di atas masih 

tetap sama, maka hasil pertemuan antara 2 (dua) 

kesebelasan yang terkait menentukn urutannya 

4. Jika hal tersebut dalam nomor 3 (tiga) di atas masih 

tetap sama, maka kesebelasan dengan jumlah menang 

dan jumlah pertandingan lebih banyak yang dinyatakan 

sebagai urutan yang lebih tinggi 

5. Pengecualian dari nomor 4 (empat) di atas, apabila 

kedua kesebelasan/tim tersebut sedang saling 

berhadapan/bertanding, maka penentuannya dilakukan 

dengan perpanjangan waktu 2 x 15 menit dan bila 

belum menghasilkan pemenang maka dilanjutkan 

dengan tendangan penalty 

6. Jika nomor 5 (lima) akan dilaksanakan tetapi karena 

keadaan cuaca gelap sehingga tidak dapat 

dilaksanakan, maka penentuan urutan kedudukan 

dilakukan dengan undian yang dipimpin oleh Pengawas 

Pertandingan/Panitia Pertandingan dan disaksikan oleh 

Kapten kedua kesebelasan/tim yang bertanding 

7. Pelaksanaan tendangan penalty tersebut didasarkan 

kepada Peraturan Permainan (Laws of The Game) dari 

FIFA 

 

IV. CABANG BOLA VOLLI 

1. Tanggal dan Tempat Pertandingan 

a. Pertandingan 

Hari :  Senin s/d Sabtu 

Tanggal :  26 Nopember s/d 2 Desember 2012 

Jam :  08.30 Wib s/d selesai 

Tempat :  Kutacane Kab. Aceh Tenggara 
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b. Technical Meeting 

Hari :  Minggu 

Tanggal :  25 Nopember 2012 

Jam :  20.00 Wib s/d selesai 

Tempat :  Kutacane Kab. Aceh Tenggara 

  

2. Peraturan Permainan 

Peraturan permainan yang digunakan adalah peraturan 

permainan Bola Voli Internasional yang sedang berlaku dan 

disyahkan oleh Pengurusn Pusat PBVSI 

 

3. Lama Permainan 

a. Sebelum melaksanakan pertandingan silang (cross) babak 

semi final, setiap regu harus siap bermain 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) hari 

b. Lama pertandingan dengan three winning set (tiga set 

kemenangan) 

 

4. Regu Seeded 

Regu seeded adalah ranking I s/d IV PORSENI XII yang 

terdahulu : 

Putera : 1. 2. 3. 4 Puteri : 1. 2. 3. 4 

 

5. Sistem Pertandingan 

a. Sistem pertandingan menggunakan system setengah 

kompetisi bila peserta kurang dari 8 (delapan) regu 

b. Bila jumlah peserta 8 (delapan) regu ke atas, maka akan 

dibagi dalam beberapa pool , dimana masing-masing pool 

akan terdiri dari 4 s/d 5 regu 

c. Sesuai dengan situasi  dan kondisi (peserta lebih dari 20 

regu) maka setelah babak pendahuluaan dapat 

menggunakan salah satu dari 3 (tiga) langkah di bawah 

ini: 
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1) Pembagian pool dengan melaksanakan “Sistem Satu 

Kali Saling Bertanding Terbatas”  (Setengah Kompetisi 

Terbatas) pada masing-masing regu lainnya 

dipertandingkan paling banyak 8 (delapan) kali 

bertanding 

2) Sistem Gugur 

3) Sesuai dengan peraturan pertandingan internasional, 

maka dalam setiap klai kejuaraan, masing-masing regu 

hanya dipertandingkan paling banyak 8 (delapan) kali 

bertanding 

 

6. Lain-lain 

Hal-hal yang belum tercakup dalam Tata Tertib ini akan 

ditentukan dalam pertemuan teknis 

 

V. CABANG ATLETIK 

1. Tanggal dan Tempat Pertandingan 

a. Pertandingan 

Hari :  Senin s/d Sabtu 

Tanggal :  26 Nopember s/d 2 Desember 2012 

Jam :  08.30 Wib s/d selesai 

Tempat :  Kutacane Kab. Aceh Tenggara 

b. Technical Meeting 

Hari :  Minggu 

Tanggal :  25 Nopember 2012 

Jam :  20.00 Wib s/d selesai 

Tempat :  Kutacane Kab. Aceh Tenggara 

  

2. Peraturan Perlombaan 

 Perlombaan atletik PORSENI XIII tahun 2012 mengacu 

pada Ketentuan  Umum PORSENI XIII tahun 2012 
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 Perlombaan atletik PORSENI XIII tahun 2012 berdasarkan 

Peraturan  Perlombaan Internasional sesuai dengan IAAF 

Rules (Official Handbook  Edisi 2010-2011) 

 Semua peserta perlombaan dianggap telah mengetahui 

dan mengerti isi peraturan tersebut 

 

3. Tempat Perlombaan 

 Semua nomor perlombaan dilaksanakan di kota Kutacane 

Aceh Tenggara 

 Pemanasan 

Lapangan pemanasan dan tempat pemanggilan (roll call) 

para atlet ditentukan oleh panitia lebih lanjut 

 

4. Peralatan 

 Tolak peluru  

- Putra = 5 Kg 

- Putri  = 3 Kg 

 Cakram 

- Putra = 1,5 Kg 

- Putri  = 1 Kg 

  

5. Peserta 

 Peserta perlombaan atletik PORSENI XIII tahun 2012 

adalah sebagaimana yang telah diatur  dalam juklak dan 

juknis umum PORSENI XIII tahun 2012. 

 Setiap nomor dapat diikuti sebanyak-banyak 2 (dua) atlit, 

1 atlit diperbolehkan mengikuti 2 (dua) nomor. 

 

6. Keabsahan Peserta 

 Keabsahan peserta perlombaan atletik PORSENI XIII 

tahun 2012 mengacu kepada ketentuan keabsahan Panitia 

PORSENI XII tahun2012. 
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 Hasil keabsahan dari bidang keabsahan Panitia 

Penyelenggara POSPENAS tahun 2012 adalah mutlak dan 

tidak dapat diganggu gugat. 

 

7. Giliran Lomba Nomor Lapangan   

 Untuk nomor tolak peluru, lompat jauh, lempar lembing 

dan lempar cakram bila terdapat lebih dari 8 (delapan) 

atlet, setiap atlet diberi kesempatan 3 (tiga) kali, dan 

delapan atlet dengan prestasi sah terbaik diberi 3 (tiga) 

kali kesempatan lagi. 

 Untuk cabang lompat tinggi ketentuan teknis akan 

disepakati pada saat technical meeting. 

 Jika peserta terdiri dari 8 atlet atau kurang, hasil 

pertandingan dinyatakan hasil final, setiap atlet diberi 

kesempatan 6 kali giliran. 

 

8. Penentuan Lintasan 

Penentuan lintasan dan urutan seri ditentukan dengan undian 

oleh panitia perlombaan sesuai  dengan ketentuan pasal 166 

peraturan IAAF (ketentuan yang disepakati pada saat technical 

meeting. Pemanggilan atlet/olahragawan untuk memasuki 

arena perlombaan akan dilakukan dari ruangan roll call di 

dekat lapangan pemanasan 

 

9. Pemanggilan Atlet 

Dilakukan dari ruangan roll call di dekat lapangan pemanasan 

sebagai berikut : 

 Untuk seluruh nomor lintasan, pemanggilan pertama 

dilaksanakan 30 menit sebelum acara perlombaan ini 

dimulai dan pemanggilan terakhir 20 menit sebelum 

dimulai. Selanjutnya 10 menit sebelum perlombaan 

dimulai para atlet masuk ke arena perlombaan 
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 Untuk nomor lompat dan lempar, pemanggilan pertama 

dilaksanakan 40 menit sebelum nomor perlombaan 

dimulai dan pemanggilan  terakhir 30 menit sebelum 

perlombaan 

 Bila peserta namanya dipanggil oleh panitia, mereka 

diharapkan menunjukkan nomor dada, sepatu 

perlombaan/spikes, tas lapangan kepada panitia/ petugas  

roll call. 

 Tiap atlet diharuskan menggunakan nomor atlet yang 

masing-masing dipakai di dada dan di punggung. Nomor 

tidak diperkenankan dilipat-lipat 

 Para official/ pelatih tidak diperkenankan mendampingi 

atletnya bila atlet sudah masuk ruangan roll call.  

Keterangan : 

 Panggilan pertama, atlet/ pelatih diharuskan 

membubuhkan tanda (V) di depan nama atlet sebagai 

tanda hadir. 

 Panggilan kedua, atlet diharuskan masuk ruangan roll 

call. 

 

10. Cara Memperkenalkan Atlet 

a. Sebelum pelari mengikuti aba-aba start  announcer akan 

menyebut namanya satu persatu, saat nama disebut yang 

bersangkutan maju selangkah sambil melambaikan tangan 

kepada penonton. 

b. Untuk atlet lompat/ lempar setelah melakukan percobaan 

mereka akan diperkenalkan kepada penonton. 

 

11. Delegasi Teknik 

Sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan secara 

teknis perlombaan atletik PORSENI XIII tahun 2012 adalah 

delegasi teknik yang ditetapkan dan ditunjuk oleh PANITIA 

PORSENI. 
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12. Hakim, Wasit dan Juri 

Penunjukan Dewan Hakim, Wasit  dan Juri atletik PORSENI 

XIII tahun 2012 diusulkan oleh Pengurus PASI induk 

organisasi olahraga terkait dengan pertimbangan wasit/ juri 

yang berdomisili  berdekatan dengan PORSENI XIII tahun 

2012 dengan tidak mengabaikan kualitasnya, dan selanjutnya 

penunjukannya ditetapkan oleh panitia penyelenggara 

PORSENI XIII tahun 2012 

 

13. Medali Kejuaraan 

a. Untuk nomor perorangan, pemenang I s/d III setiap 

nomor akan dapat medali kejuaraan  

b. Untuk nomor beregu, pemenang I s/d III  setiap nomor 

akan dapat medali kejuaraan  

 

14. Upacara Penghormatan Pemenang 

a. Pemenang I s/d III setiap nomor final akan dipanggil dan 

diantar untuk mengikuti pelaksanaan Upacara 

Penghormatan Pemenang 

b. Dalam Upacara Penghormatan Pemenang, atlet wajib 

menggunakan seragam lengkap termasuk sepatu, tidak 

diperbolehkan menggunakan celana  pendek 
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15. Lain-Lain 

Hal-hal yang belum tercantum didalam ketentuan ini dan 

masih dianggap perlu akan ditetapkan kemudian 

 

Ditetapkan di : Banda Aceh 
Pada Tanggal : 20 Juli 2012 
Kepala Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi Aceh 
 

 

Drs. H. IBNU SA’DAN. M.Pd 
NIP. 196907121993031002 

 

 


