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PROSEDUR KEABSAHAN 

PEKAN OLAHRAGA DAN SENI (PORSENI) XIII 

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH 

TAHUN 2012 
 
A. Persyaratan Peserta 

   
1. Peserta Didik  
 

a. Peserta didik pada MI, MTs dan MA yang masih aktif belajar; 

b. Terhitung tanggal 1 Desember 2012 peserta MI berusia 
maksimal 13 tahun, MTs 16 tahun dan MA 19 tahun, dan  

c. Peserta adalah hasil seleksi di masing-masing kabupaten/ 
kota.  

 

2. Peserta Karyawan/Karyawati  
 

a. Peserta Karyawan/karyawati adalah Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Kementerian Agama Provinsi Aceh atau 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang 
diperbantukan / bertugas di madrasah; 

b. Masih aktif bertugas sebagai PNS, dan 
c. Peserta adalah hasil seleksi di masing-masing kab/kota.  
 

3. Peserta Dharmawanita 

 
1. Peserta Dharmawanita adalah isteri sah dari PNS 

Kementerian Agama, isteri pensiunan/ janda pensiunan PNS 

Kementerian Agama dan PNS perempuan / pensiunan PNS 

perempuan Kementerian Agama, dan 

2. Peserta adalah hasil seleksi di masing-masing kab/kota 
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B. Usul Keabsahan: 
 

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota 
mengajukan usul keabsahan nama-nama calon peserta kepada 
panitia Penyelenggara PORSENI XIII Kementerian Agama 
Provinsi Aceh tahun 2012 dengan membuat surat usulan dan 
melampirkan daftar usulan dengan form: nomor, cabang, nama 
peserta, pelatih/official dan keteranagan; 

2. Membuat buku atlet/peserta tiap-tiap cabang pertandingan / 

perlombaan sesuai form yang diberikan, rangkap 3 (tiga) yang 

telah ditulis identitas dan ditempel pasfhoto ukuran 4 x 6 cm 

(perempuan berjilbab) serta diajukan untuk disahkan oleh Tim 

Keabsahan Panitia Penyelenggara PORSENI XIII Kementerian 

Agama Provinsi Aceh tahun 2012; 

3. Membuat bad peserta, panitia, pelatih dan official tiap-tiap 

cabang pertandingan / perlombaan sesuai form yang diberikan, 

yang telah ditulis identitas dan ditempel pasfhoto ukuran 4 x 6 

cm (perempuan berjilbab) oleh masing-masing kontinegen dan 

diajukan untuk disahkan oleh Tim Keabsahan Panitia 

Penyelenggara PORSENI XIII Kementerian Agama Provinsi Aceh 

tahun 2012 dengan membubuhkan stempel;  

4. Melampirkan bukti fisik berupa: 

a. Peserta didik: 

 Ijazah setingkat dibawahnya dan fhoto copynya yang 

dilegalisir pihak berwenang; 

 Buku rapor terakhir dan fhoto copynya yang  dilegalisir 

pihak berwenang; 

 Akte Kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran dan fhoto 

copynya yang dilegalisir pihak berwenang 

 Surat Keterangan dari kepala MI/MTs/MA yang ber- 

sangkutan yang dibubuhi stempel dan diketahui oleh 

Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten / Kota; 
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b. Karyawan / karyawati, fhoto copy SK terakhir yang dilegalisir 

Kepala Kantor Kementeraian Agama Kabupaten/ Kota dan 

c. Dharmawanita: 

 Fhoto copy Kartu Isteri (Karis) / SK terakhir bagi PNS 

perempuan yang dilegalisir oleh Kepala Kantor 

Kementeraian Agama Kabupaten/ Kota; 

 Bagi yang belum memiliki Karis, agar melampirkan fhoto 

copy Kartu Keluarga yang dilegalisir pihak berwenang. 

d. Agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, bukti fisik 

berupa surat berharga agar tidak dikirim, akan tetapi dibawa 

langsung pimpinan kontingen masing-masing Kabupaten/ 

Kota sesuai jadwal keabsahan yang ditentukan; 

5. Keabsahan data menjadi tanggung jawab pimpinan kontingen; 

6. Usulan telah disampaikan kepada Panitia Penyelenggara Provinsi 

paling lambat pada Agustus 2012; 

7. Pimpinan kontingen diharapkan berhadir pada saat dilakukan 

verifikasi oleh tim keabsahan; 

8. Bagi peserta perorangan maupun beregu yang tidak lolos  

keabsahan tidak diperbolehkan mengikuti PORSENI XIII tahun 

2012 atau pendaftaran ditolak khusus pada cabang itu, dan 

9. Nama-nama peserta yang telah disahkan oleh Tim Keabsahan, 

didaftarkan kembali kepada panitia penyelenggara provinsi 

paling lambat 2 (dua) jam sebelum pembukaan dilaksanakan 

dengan membawa surat mandat sebanyak 3 (tiga) rangkap yang 

ditandatangani Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ 

Kota.  

 

C. Jadwal Keabsahan: 

 
Penelitian keabsahan administrasi peserta sebagai berikut: 

NO TANGGAL KABUPATEN/KOTA 

1. 3 s/d 4 September 2012 1. Kota Banda Aceh 
2. Aceh Timur 
3. Pidie 
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2. 5 s/7 September 2012 1. Bireun 
2. Lhoksumawe 
3. Sabang 

3. 10 s/d 11 September 2012  1. Aceh Tamiang 
2. Aceh Tengah 
3. Aceh Barat 

4. 12 S/d 14 September 2012 1. Bener Meriah 
2. Aceh Jaya 
3. Gayo Lues 

5. 17 s/d 18 September 2012 1. Aceh Singkil 
2. Aceh Barat Daya 
3. Aceh Selatan 

6. 19 s/d 21 September 2012 1. Aceh Tenggara 
2. Nagan Raya 
3. Simeulue 

7. 24 s/d 26 September 2012 1. Aceh Utara 
2. Pidie Jaya 
3. Subulussalam 

8. 24 s/d 26 September 2012 1. Aceh Besar 
2. Langsa 

 

D. Identitas/Bukti Diri Ketika Bertanding/Berlomba: 

1. Membawa buku atlet/peserta tiap-tiap cabang pertandingan / 
perlombaan yang telah disahkan oleh Tim Keabsahan; 

2. Bad Peserta, dan 

3. Semua identitas / bukti diri sebagaimana disebutkan pada poin B 

butir 4 dianjurkan dibawa oleh masing-masing kontingen; 

4. Identitas/bukti diri tersebut digunakan sewaktu-waktu sebagai 

alat bukti pembelaan jika ada pengajuan keberatan/ protes dari 

kontingen lain terhadap keabsahan buku atlet/peserta. 

 

E. Tim Investigasi Peserta Seleksi  

 

1. Tim investigasi beranggotakan unsur Tim Keabsahan, unsur 
Panitia Pelaksana PORSENI XIII dan unsur lainnya yang di SK-
kan oleh Panitia Penyelenggara; 
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2. Tim investigasi bertugas meneliti, memantau, melakukan pe- 
ngecekan dan penelitian serta menyelesaikan permasalahan 
yang timbul di lapangan, berkaitan dengan keabsahan peserta; 

3. Pengecekan ulang keabsahan secara silang dilakukan diawal 
pertandingan/perlombaan dengan melihat buku atlet /peserta 
yang telah disahkan oleh Tim Keabsahan dan membandingkan-
nya dengan atlet/ peserta yang akan tampil, dan  

4. Bila peserta yang akan tampil terbukti melanggar ketentuan atau 
terjadi keragu-raguan atas data dan fakta, tanpa mengganggu 
jadwal dan jalannya pertandingan atau perlombaan maka Tim 
Investigasi memberikan rekomendasi kepada Panitia Pelaksana 
cabang olahraga dan seni. Apabila tidak terselesaikan dapat 
diteruskan kepada Ketua Bidang Pertandingan/Perlombaan untuk 
diputuskan. 

 
F. Technical Meeting 

  
Technical Meeting pada seluruh cabang yang dipertandingkan 
akan dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 2012, di 
Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara. 
 

G. Protes  
 

Ketentuan Protes dalam pelaksanaan pertandingan/ 
perlombaan PORSENI XIII tahun 2012 sebagai berikut: 
1. Protes dapat diajukan setelah hasil pertandingan / perlombaan 

selesai sesuai ketentuan masing-masing cabang olahraga dan 
seni; 

2. Protes dilakukan secara tertulis, ditujukan kepada ketua panitia 
pelaksana masing-masing cabang olahraga dan seni yang 
diserahkan melalui Dewan Hakim paling lambat 15  (lima belas) 
menit setelah pertandingan yang diprotes selesai, dilengkapi 
dengan data atau bukti-bukti yang otentik, disertai biaya protes 
sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 

3. Protes telah diselesaikan paling lambat 5 (lima) jam setelah 
surat protes diajukan;  

4. Apabila protes ditolak maka uang jaminan akan menjadi hak 
panitia, dan  
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5. Protes yang berkaitan dengan teknis pertandingan diselesaikan 
sesuai dengan peraturan pertandingan yang berlaku. 

 
H. Sanksi 
 

Apabila peserta PORSENI XIII tahuin 2012 terbukti melakukan 
pelanggaran keabsahan, dapat dikenakan sanksi sebagai berikut: 
1. Peserta perseorangan atau beregu yang telah disahkan oleh Tim 

Keabsahan, bila ternyata sebelum / ketika melakukan 
pertandingan/ perlombaan terbukti ditemukan adanya 
pelanggaran/ kecurangan/pemalsuaan dokumen/ dan lain-lain 
yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka cabang 
pertandingan/ perlombaan yang diikuti dinyatakan 
didiskualifikasi;  

2. Peserta perorangan atau beregu yang menang dalam  
pertandingan / perlombaan jika terbukti melakukan pelanggaran 
tata tertib keabsahan, dibatalkan kemenangannya, dan diberikan 
kepada urutan di bawahnya; 

3. Cabang olah raga / seni yang terbukti melakukan pelanggaran 
keabsahan diberikan sanksi 1 x (satu kali) tidak diperkenankan 
mengikuti PORSENI berikutnya; 

4. Pejabat, Panitia/pelatih/official yang terbukti melakukan pelang-
garan keabsahan diberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan, dan 

5. Bukti-bukti pelanggaran peserta dimaksud, didokumentasikan 

dan ditandatangani oleh Ketua Bidang Pertandingan/ 

Perlombaan dan mengetahui ketua Tim Keabsahan. 

 

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 
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