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Cabang Mata Lomba Rektor Cup Tingkat Universitas 

 
No 

 

 
Cabang Lomba 

 

 
Tgl Kegiatan 

 
Tempat 

 
Keterangan 

1 Futsal  (Putra) Selasa, 05 
November  2019 

Lapangan Futsal 
UIN 

Antar Mahasiswa UIN 
Raden Intan Lampung 

2 
 

Tenis Meja 
Tunggal   (Putra) 

Selasa, 05 
November  2019 

GSG UIN Antar Mahasiswa UIN 
Raden Intan Lampung 

3 
 

Tenis Meja 
Tunggal   (Putri) 

Selasa, 05 
November  2019 

GSG UIN Antar Mahasiswa UIN 
Raden Intan Lampung  

4 
 

Tenis Meja Ganda 
(Putra) 

Selasa, 05 
November  2019 

GSG UIN Antar Mahasiswa UIN 
Raden Intan Lampung  

5 
 

Tenis Meja Ganda 
Ganda (Putri) 

Selasa, 05 
November  2019 

GSG UIN Antar Mahasiswa UIN 
Raden Intan Lampung  

6 Catur Klasik 
(Putra) 

Selasa, 05 
November  2019 

Lantai 2 Gedung 
Akademik dan 
Kemahasiswaan 

Antar Mahasiswa UIN 
Raden Intan Lampung 

7 Catur Klasik (Putri) Selasa, 05 
November  2019 

Lantai 2 Gedung 
Akademik dan 
Kemahasiswaan 

Antar Mahasiswa UIN 
Raden Intan Lampung  

8 Catur Speed 
(Putra) 

Selasa, 05 
November  2019 
 

Lantai 2 Gedung 
Akademik dan 
Kemahasiswaan 

Antar Mahasiswa UIN 
Raden Intan Lampung  

9 Catur Speed 
(Putri) 

Selasa, 05 
November  2019 
 

Lantai 2 Gedung 
Akademik dan 
Kemahasiswaan 

Antar Mahasiswa UIN 
Raden Intan Lampung 

10 Hafidz Qur’an 
(Putra) 5 Juz 

Selasa, 05 
November 2019 

Aula Fakultas 
Ushuluddin 

Antar Mahasiswa UIN 
Raden Intan Lampung 

11 Hafidz Qur’an 
(Putri) 5 Juz 

Selasa, 05 
November 2019 

Aula Fakultas 
Ushuluddin 

Antar Mahasiswa UIN 
Raden Intan Lampung  

12 Hafidz Qur’an 
(Putra) 10 Juz 

Selasa, 05 
November 2019 

Aula Fakultas 
Ushuluddin 

Antar Mahasiswa UIN 
Raden Intan Lampung  

13 Hafidz Qur’an 
(Putri) 10 Juz 

Selasa, 05 
November 2019 

Aula Fakultas 
Ushuluddin 

Antar Mahasiswa UIN 
Raden Intan Lampung  

14 Hafidz Qur’an 
(Putri) 20 Juz 

Rabu, 06 
November 2019 

Aula Fakultas 
Ushuluddin 

Antar Mahasiswa UIN 
Raden Intan Lampung  

15 Hafidz Qur’an 
(Putra) 20 Juz 

Rabu , 06 
November 2019 

Aula Fakultas 
Ushuluddin 

Antar Mahasiswa UIN 
Raden Intan Lampung  

16 Hafidz Qur’an 
(Putra) 30 Juz 

Rabu, 06 
November 2019 

Aula Fakultas 
Ushuluddin 

Antar Mahasiswa UIN 
Raden Intan Lampung  

17 Hafidz Qur’an 
(Putri) 30 Juz 

Rabu, 06 
November 2019 

Aula Fakultas 
Ushuluddin 

Antar Mahasiswa UIN 
Raden Intan Lampung  

18 Busines Plan Selasa, 05 
November 2019 

Aula FEBI Antar Mahasiswa UIN 
Raden Intan Lampung  

19 Solo Song Selasa, 05 Lantai 1, Gedung Antar Mahasiswa UIN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 2019 Akademik dan 
Kemahasiswaan 

Raden Intan Lampung 

20 Debat Bahasa 
Arab 

Selasa dan Rabu, 
05-06 November  
2019 

Aula FTK Antar Mahasiswa UIN 
Raden Intan Lampung 

21 Debat Bahasa 
Inggris 

Kamis-Jumat, 07-
08 07 

Aula FTK Antar Mahasiswa UIN 
Raden Intan Lampung 

22 Debat Konstitusi Selasa dan Rabu, 
05-06 November  
2019 

Aula FS Antar Mahasiswa UIN 
Raden Intan Lampung 

23 Kaligrafi Dekor 
(Putra) 

Selasa, 05 
November 2019 

Ruang Kelas FU Antar Mahasiswa UIN 
Raden Intan Lampung 

24 Kaligrafi Dekor 
(Putri) 

Selasa, 05 
November 2019 

Ruang Kelas FU Antar Mahasiswa UIN 
Raden Intan Lampung 

25 Kaligrafi Naskah 
(Putra) 

Selasa, 05 
November 2019 

Ruang Kelas FU Antar Mahasiswa UIN 
Raden Intan Lampung 

26 Kaligrafi Naskah 
(Putri) 

Selasa, 05 
November 2019 

Ruang Kelas FU Antar Mahasiswa UIN 
Raden Intan Lampung 

27 Musyabaqah 
Karya Tulis Al-
Qur’an (MKTQ) 

Selasa, 05 
November 2019 

Ruang Kelas FDIK Antar Mahasiswa UIN 
Raden Intan Lampung 



1. Cabang Futsal  (Putra)  

A. Waktu dan Tempat Perlombaan  

a. Waktu : Selasa, 05 November 2019 

b. Tempat Menyesuaikan : Lapangan Futsal UIN Raden Intan Lampung 

B. Peserta Perlombaan  

a. Peserta harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam panduan 

penyelenggara UIN Raden Intan Lampung. 

b. Peserta merupakan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. 

c. Peserta semester I (Satu) s.d Semester V (Lima). 

d. Peserta harus datang minimal setengah jam sebelum pelaksanaan. 

C. Peraturan Pertandingan 

a. Peraturan pertandingan dalam cabang olahraga futsal menggunakan standar 

pertandingan futsal yang sudah ditetapkan FIFA.  

b. Jumlah pemain maksimal 12 orang (Line Up) dan 2 official.  

c. Official tim tidak boleh bermain. 

D. Sistem Pertandingan  

Sistem  pertandingan  yang  digunakan adalah sistem gugur. 

E. Perlengkapan Pertandingan  

a. Seragam atau kostum yang digunakan pemain harus bernomor punggung dan nomor 

celana. 

b. Pada kaos pemain (pesert)a di bagian belakang (punggung) harus ditulis nama 

pemain dan dibawahnya ditulis nama perguruan tinggi yang diwakilinya. 

c. Kaos kaki yang digunakan tim pemain harus memiliki warna yang sama.  

d. Setiap pemain harus menggunakan pengaman kaki (shinguards).  

e. 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.  

f. Penyimpangan terhadap peraturan di atas, maka tim pemain dinyatakan 

diskualifikasi.  

F. Durasi Permainan  

Lamanya  pertandingan  dalam  lomba futsal diatur sesuai ketentuan berikut: 



a. Durasi pertandingan pada babak penyisihan knock out adalah 15 menit. Waktu 

istirahat antar babak adalah 5 menit.  

b. Jika seri langsung adu penalti, kecuali final ada tambahan waktu 10 menit. Kick off 

minimal 5 pemain.  

G. Walk Out (WO)  

WO dijatuhkan apabila:  

a. Peserta pertandingan datang terlambat atas kesalahan sendiri lebih dari 10 menit 

dari jadwal yang telah ditentukan.  

b. Menolak bertanding sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 

c. Memakai pemain yang tidak terdaftar sebagai pemain.  

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

e. Kewoluar arena pertandingan.  

H. 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. 250.000,00.  

c. Protes tidak boleh keluar dari aturan yang sudah ditetapkan panitia dan disepakati 

bersama. 

 I. Penutup  

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

meeting.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Cabang Tenis Meja (Putra dan Putri) 

A. Waktu dan Tempat Pertandingan  

a. Waktu: Selasa 05 November 2019. 

b. Tempat: GSG UIN Raden Intan Lampung. 

B. Kategori Perlombaan  

a. Tunggal Putra.  

b. Tunggal Putri.  

c. Ganda Putra. 

d. Ganda Putri. 

 C. Peserta Perlombaan  

Pemain adalah mahasiswa/mahasiswi  UIN Raden Intan Lampung semeseter I (satu) s/d 

Semeseter V (lima) dibuktikan dengan KRS, serta maksimal berumur 22 tahun di buktikan 

dengan KTP, yang sudah melalui verifikasi keabsahan pemain yang dilaksanakan oleh tim 

verifikasi dan mendapatkan ID CARD resmi dari panitia.  

 D. Peraturan Perlombaan 

a. Pemain yang akan bertanding wajib menyerahkan ID Card kepada wasit.  

b. Pemain tidak diperkenankan memakai pakaian berwarna putih/dominan putih. 

c. Seragam pemain wajib bertuliskan nama pemain & perguruan tinggi.  

d. Setiap pemain yg bertanding hanya boleh didampingi oleh 1 orang official/coach dan 

memakai ID Card.  

e. Seorang pemain diperkenankan bertanding lebih dari satu  nomor pertandingan. 

f. Untuk nomor ganda (putra,putri,campuran) setiap pasangan wajib memakai seragam 

minimal di bagian atas & pemakaian seragam pemain ganda harus berbeda dari 

lawannya apabila sama akan dilakukan undian untuk mengganti seragam.  

g. Pemain yang dipanggil selama 15 menit apabila tidak datang maka dinyatakan WO.  

h. Setiap pemain yang bertanding diwajibkan menandatangani hasil pertandingan.   

E. Sistem Perlombaan  

a. Peraturan yang dipakai adalah peraturan PTMSI.  

b. Meja yang dipergunakan standar internasional/ nasional.  

c. Bola yang dipergunakan standar ukuran 40 mm +  plastik berwarna putih  

d. Sistem pertandingan nomor tunggal putra & putri ditentukan pada saat Technical 

Meeting. 



e. Bet yang digunakan harus berwana merah & hitam serta berlogo ITTF, wasit berhak 

mendiskualifikasi bet apabila tidak terdapat logo ITTF. 

i. Pemakaian karet harus menutup seluruh permukaan bet dan permukaan karet harus 

rata. 

j. Wasit berhak menyatakan bet yang digunakan sah/tidak dan apabila dinyatakan 

tidak sah maka pemain tersebut diberikan waktu 5 menit untuk mengganti bet nya.  

k. Pemakaian bet bintik diperkenankan dan apabila ada bintik yang rontok / lepas lebih 

dari 3 maka bet dinyatakan tidak sah.  

l. Pemakaian karet bintik proses tidak diperkenankan. 

m. Apabila ada kesalahan service akan diberikan peringatan 1 kali dan selanjutnya 

apabila terulang maka poin menjadi milik lawan.  

n. Pada saat pertandingan berlangsung, official tidak diperkenankan memberikan 

arahan berupa ucapan maupun tanda dari anggota badan dan wasit berhak 

memberikan peringatan berupa kartu kuning serta kartu merah dan yang 

bersangkutan harus meninggalkan tempat official sampai pertandingan berakhir.  

o. Time out diberikan 1 kali dalam setiap partai untuk masingmasing pemain.  

p. Time out bisa diajukan oleh pemain yang bertanding / official.  

q. Waktu time out adalah 1 menit F. Protes a. Peraturan protes adalah dengan mengisi 

blangko protes dan membayar uang sejumlah Rp 500.000,00. Uang protes menjadi 

milik panitia apabila protes dinyatakan gagal, dan dikembalikan apabila protes 

dinyatakan sah dan disetujui panitia. Protes hanya boleh dilakukan oleh official.  

r. Waktu maksimal protes adalah 30 menit setelah hasil pertandingan ditandatangani.  

F. Penutup  

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

meting.    

 

 

 

 

 

 

 



3. Cabang Olahraga Catur (Putra dan Putri)  

A. Waktu dan Tempat Pertandingan   

a. Waktu = Selasa, 05 November 2019. 

b. Tempat = GSG UIN Raden Intan Lampung. 

B. Persyaratan Peserta  

a. Peserta adalah mahasiswa/i aktif di UIN Raden Intan Lampung yang berusia 

maksimal 22 tahun Semester I (satu) s/d Semester (V) Lima, dibuktikan dengan KRS. 

b. Menyertakan KTM, dan surat keterangan dari masing-masing fakultas. 

c. Pas foto 3 X 4 berwarna, sebanyak 3 lembar.  

d. Panitia berhak MENDISKUALIFIKASI peserta yang dianggap tidak memenuhi syarat 

pada poin 1, 2 dan 3. 

e. Pendaftaran terakhir dilakukan pada H-2 pelaksanaan Rektor Cup UIN Raden Intan 

Lampung 

f. Hak, Kewajiban dan Larangan bagi Peserta.  

Peserta memiliki hak:  

 Menjalankan ibadah sesuai kepercayaan.   

 Menggunakan fasilitas yang disediakan oleh panitia.   

 Bertanya serta meminta penjelasan dan bimbingan dari panitia.   

 Memberi pembelaan/alasan atas pelanggaran yang di lakukan.     

Peserta memiliki kewajiban:  

 Tepat waktu dalam setiap rangkaian acara.    

 Menghormati seluruh panitia serta komponen–komponen di dalam dan di luar 

lingkungan panitia.    

 Mematuhi instruksi yang diberikan oleh panitia.   

 Sudah siap 15 menit sebelum acara awal harian dimulai.   

 Menggunakan pakaian berkerah, celana/rok, bersepatu.   

 Menjaga kebersihan lingkungan.   

 Menaati segala tindakan wasit/juri sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang 

dilakukan.    

Peserta dilarang untuk: 

 Melanggar tata tertib yang telah ditetapkan.    



 Merusak, menghilangkan dan atau mengotori fasilitas pertandingan.  

 Membawa dan/ atau mengkonsumsi minuman keras dan narkoba.    

 Membawa benda tajam dan/ atau mengeluarkan api.  

 Menyinggung SARA, merendahkan martabat orang lain, dan berkata kotor.  

 Merokok dan/ atau mengaktifkan Handphone (HP) pada saat pertandingan 

berlangsung.  

 Melakukan tindakan kriminal dan asusila.    

C. Kategori  Pertandingan 

a. Kategori Catur Klasik Perorangan Putra.  

b. Kategori Catur Klasik Perorangan Putri. 

c. Kategori Catur Cepat Perorangan Putra. 

d. Kategori Catur Cepat Perorangan Putri. 

e. Kategori Catur Kilat Perorangan Putra. 

g. Kategori Catur Kilat Perorangan Putri. 

h. Kategori Catur Beregu Putra. 

i. Kategori Catur Beregu Putri. 

D. Kontrol  Waktu atau Waktu Pikir  

a. Catur Klasik 40 menit untuk setiap pemain tanpa increment.  

b. Catur Cepat 25 menit untuk setiap pemain tanpa increment.  

c. Catur Kilat 15 Menit untuk setiap pemain tanpa increment.  

E. Peraturan Pertandingan   

CATUR CEPAT    

a. Apabila melakukan langkah tidak sah, maka akan diberikan hukuman berupa 

tambahan waktu pikir untuk pihak lawan sebanyak 2 menit. Bila melakukan 

pelanggaran yang kedua, langsung dinyatakan kalah.   

b. Bila pemain menjatuhkan buah kurang dari 2 (dua), pemain harus membetulkan 

dengan waktu pikirnya dan apabila pemain menjatuhkan buah dan menekan jam 

catur maka pemain akan diberi hukuman berupa tambahan waktu pikir untuk pihak 

lawan sebanyak 2 menit. Jika hal yang sama terjadi kedua kalinya, pemain 

dinyatakan kalah.   



c. Bila pemain memajukan bidak ke petak promosi dan menekan jam catur sebelum 

mengganti buah yang dikehendaki, maka pemain tersebut telah melakukan langkah 

tidak sah sehingga harus diganti Menteri dan pemain diberi hukuman berupa 

tambahan waktu 2(dua) menit untuk pihak lawan.   

  CATUR KILAT   

Jika wasit aktif: 

a. Wasit dapat memutuskan langsung tanpa protes dari pihak lawan.  

b. Permainan berakhir remis, jika posisi yang terjadi tidak memungkinkan terjadinya 

mat dalam semua kemungkinan rangkaian langkah yang sah. 

c. Jika wasit melihat kedua Raja saling Sekak, wasit harus menunggu langkah berikutnya 

sampai diselesaikan, kemudian Jika posisi tidak sah masih terjadi di atas papan catur, 

wasit harus menyatakan remis.     

d. Bila pemain menjatuhkan buah kurang dari 2 (dua) buah harus membetulkan dengan 

waktu pikirnya. Apabila pemain menjatuhkan buah dan menekan jam catur maka 

pemain akan diberi hukuman berupa tambahan waktu 1 (satu) menit untuk pihak 

lawan. Jika hal yang sama terjadi kedua kalinya, pemain dinyatakan kalah.    

e. Jika wasit melihat seorang pemain melakukan langkah tidak sah, maka wasit dapat 

menyatakan kalah untuk pemain tersebut, walaupun lawannya belum melakukan 

langkah berikutnya.   

f. Apabila pemain melakukan langkah tidak sah, maka akan diberikan hukuman  berupa 

tambahan waktu pikir kepada lawannya sebanyak 1 (satu) menit. Bila pemain 

melakukan pelanggaran yang kedua, pemain tersebut langsung dinyatakan kalah.   

g. Jika wasit melihat seorang pemain jam caturnya jatuh, maka wasit dapat 

menyatakan kalah untuk pemain tersebut walaupun lawannya belum melakukan 

langkah berikutnya.  

Jika wasit tidak aktif: 

a. Jika pemain melakukan langkah tidak sah, maka lawan harus membuat klaim dengan 

cara menghentikan jam catur dan memanggil wasit, asalkan lawan belum membuat 

langkah berikutnya.   

b. Apabila pemain melakukan langkah tidak sah namun lawan tidak klaim terhadap 

langkah tidak sah tersebut, maka langkah tidak sah itu tetap berlaku dan permainan 

harus dilanjutkan.  



c. Jika jam caturnya pemain jatuh, maka lawan harus membuat klaim dengan cara 

menghentikan jam caturnya dan memanggil wasit. Dan jika kedua pemain jam 

caturnya jatuh makan permainannya berakhir remis.  

F. Sistem dan Format Pertandingan 

a. Peraturan  permainan FIDE  terkini disesuaikan  dengan  peraturan   PERCASI. 

b. Tidak ada batas waktu WO. 

c. Pertandingan catur beregu diatur dengan ketentuan sebagai berikut :  

 Terdiri dari 4 orang pemain tanpa cadangan.  

 Mempertandingkan kategori catur cepat dengan waktu pikir 25 menit tanpa 

increment bagi masing-masing pemain.  

 Pertandingan mempergunakan sistem Swiss dengan pairing  menggunakan  

program Pairing Swiss Manager.  

 Penentuan Juara.   

 Pertandingan Beregu/Tim,  

 Match Point dengan Menang 2, Remis 1, Kalah 0;  

 Victory Point (Point Game);  

 Sonneberger – Tie Break (Real Point); 

 Board Tie Break of Whole Tournament.  

d. Pertandingan Perorangan/Individu,    

 Match Point (MP);  

 Direct encounter;   

 Buchlolz (Variable with parameter);  

 Sonerborn Berger (with real point);  

 Fide Tie Break.   

e. Dewan Hakim, jumlah babak serta ketentuan pertandingan lebih lanjut akan 

ditetapkan pada waktu technical meeting. 

G. Sanksi  

a. Pelanggaran yang bersifat teknis dalam permainan catur akan diberikan sanksi secara 

langsung oleh wasit sesuai dengan peraturan yang berlaku. 



b. Pemain akan diberikan sanksi apabila   tidak   mematuhi   ketentuan atau peraturan  

yang telah ditetapkan,  tidak  mengikuti  tata  tertib  dan  sopan santun, berkelakuan  

tidak pantas  di dalam dan di luar pertandingan.  

c. Pemain  dinyatakan  kalah apabila  merokok  dan  mengaktifkan HP.  

H. 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. Apabila   keputusan   wasit  ketua/wasit   anggota   tidak   dapat diterima, maka pihak 

yang merasa dirugikan dapat mengajukan protes tertulis dan disampaikan kepada 

inspektur pertandingan selambat-lambatnya 30 menit setelah pertandingan berakhir 

untuk diteruskan kepada dewan hakim.   

d. Protes disertai dengan uang protes sebesar Dua Ratus Ribu Rupiah (Rp. 200.000.00).  

I. Penutup  

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

meeting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

4. Musabaqah Hifdz Al-Qur’an (MHQ) 5 Juz (Putra Dan Putri)  

A. Waktu dan Tempat Perlombaan  

a. Waktu: Selasa, 05 November 2019. 

b. Tempat Perlombaan: Aula Fakultas Ushuludin. 

B.  KATEGORI PERLOMBAAN  

Musabaqah Hifdz Al Quran 5 (Lima) Juz Putra Dan Putri  

C. Pengertian Perlombaan  

a. Musabaqah cabang hifdz al-qur’an memperlombakan menghafal al-qur’an yang 

mengandung aspek ketepatan dan kelancaran hafalan serta ilmu dan adab membaca 

menurut pedoman yang telah ditentukan.  

b. Musabaqah cabang hifdz al-qur’an memperlombakan hafalan al-qur’an dengan 

bacaan Tilawah. 

D. Peserta Perlombaan  

a. Peserta harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam panduan penyelenggara 

Rektor Cup. 

b. Peserta musabaqah merupakan mahasiswa aktif (tercatat dalam forlap dikti)  

c. Peserta musabaqah tidak lebih dari semester V (lima) dan maksimal berumur 22 

tahun, dibuktikan dengan menunjukkan KTP dan KTM sebagai bahan cross check 

kepada panitia sebelum perlombaan.  

E. Pakaian Peserta  

Peserta Musabaqah laki-laki memakai atasan putih lengan panjang bersongkok hitam, 

dan bagi peserta musabaqah perempuan memakai atasan putih lengan panjang, rok 

hitam dan berkerudung hitam.  

F. Sistem Perlombaan  

a. Peserta musabaqah cabang hifdz al-qur’an 5 juz membaca tilawah (maqra’ untuk 

masing-masing peserta, baik babak penyisihan maupun babak final, ditetapkan oleh 

panitia) sebelum mulai pertanyaan tahfidz  

b. Waktu tampil untuk masing-masing peserta maksimal 12 menit.  

c. Pertanyaan Tahfidz ditentukan oleh dewan hakim. 

d. Jumlah pertanyaan untuk peserta musabaqah sebanyak 4 Soal.  

e. Nomor urut peserta ditentukan pada saat technical meeting.  



G. Penentuan Finalis dan Kejuaraan  

a. Kejuaraan ditetapkan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1, 2, dan 3 (tidak ada juara 

harapan).  

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

kejuaraan didasarkan pada nilai tertinggi dari bidang tahfidz, kemudian bidang 

tajwid, kemudian bila masih sama, maka dimungkinkan adanya finalis lebih dan juara 

bersama.  

H. Penutup  

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

technical meeting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Musabaqah Hifdz Al-Qur’an (MHQ) 10, 20, dan 30 Juz (Putra dan Putri)  

A. Waktu dan Tempat Perlombaan  

a. Waktu: Selasa, 06 November 2019. 

b. Tempat Perlombaan: Aula Fakultas Ushuludin. 

B. Kategori Perlombaan  

Musabaqah Hifdz Al Quran 10, 20, dan 30 Juz Putra dan Putri. 

C. Pengertian Perlombaan  

a. Musabaqah cabang hifdz al-qur’an memperlombakan menghafal al-qur’an yang 

mengandung aspek ketepatan dan kelancaran hafalan serta ilmu dan adab membaca 

menurut pedoman yang telah ditentukan. 

b. Musabaqah cabang hifdz al-qur’an memperlombakan hafalan al-qur’an dengan 

bacaan murattal dengan qiraat Imam Ashim riwayat Hafsh Thariqah Syathibiyyah 

dengan martabat murattal serta Mushaf Bahriah (Al-Qur’an Pojok).  

D. Peserta Perlombaan  

a. Peserta harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam panduan penyelenggara 

Rektor Cup UIN Raden Intan Lampung. 

b. Peserta musabaqah merupakan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung tidak lebih dari 

semester V (lima) dan  Peserta musabaqah berusia tidak lebih dari 22 tahun, 

dibuktikan dengan menunjukkan KTP dan KTM sebagai bahan cross check kepada 

panitia sebelum perlombaan.  

c. Peserta Musabaqah hanya 1 (satu) orang putra dan/atau 1 (satu) orang putri pada 

setiap perguruan tinggi.  

d. Peserta harus datang minimal setengah jam sebelum pelaksanaan musabaqah. 

E. Pakaian Peserta  

Peserta Musabaqah laki-laki memakai atasan putih lengan panjang bersongkok hitam, 

dan bagi peserta musabaqah perempuan memakai atasan putih lengan panjang, rok 

hitam dan berkerudung hitam. 

F. Sistem Perlombaan  

a. Waktu tampil untuk masing-masing peserta maksimal 12 menit.  

b. Maqra‟ ditentukan oleh dewan hakim.  

c. Jumlah pertanyaan untuk peserta musabaqah sebanyak 4 Soal. 

d. Nomor urut peserta ditentukan pada saat technical meeting. 



G. Penentuan Finalis dan Kejuaraan 

a. Kejuaraan ditetapkan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1, 2, dan 3 (tidak ada juara 

harapan).  

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

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

kemudian bila masih sama, maka dimungkinkan adanya finalis lebih dan juara 

bersama.  

H. Penutup  

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

technical meeting.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Cabang Debat Bahasa Arab  

A. Waktu dan Tempat Pertandingan  

a. Waktu pertandingan: selasa dan Rabu, 05-06 November 2019. 

b. Tempat:  Aula Tarbiyah dan Keguruan. 

B. Kategori Perlombaan 

 Tim perlombaan debat berbahasa Arab adalah mahasiswa UIN Raden Intan Lampung 

semester 1 sampai dengan semester 5 di buktikan dengan KHS dan surat keterangan 

masing2 dari fakultas, dengan ketentuan satu tim terdiri atas 2 (dua) orang.  

C. Tema Perlombaan dan Waktu Penampilan 

a. Tema: Kerukunan dan resolusi konflik. 

b. Waktu penampilan setiap tim maksimal 15 menit. 

D. Peraturan Perlombaan  

a. Debat berbahasa Arab menggunakan bahasa Arab Fusha dan disampaikan dengan 

nalar dan argumentasi yang bersumber dari sari kandungan al-Quran, al-Hadits, dan 

rujukan lainnya yang terkait dan sesuai.  

b. Mosi dan atau topik debat akan diumumkan satu bulan sebelum pelaksanaan. 

c. Kelompok debat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu kelompok pro dan kontra. 

d. Anggota tim yang sudah bertanding tidak boleh diganti dengan alasan apapun. 

 E. Sistem Perlombaan  

Sistem Perlombaan Debat Yang Digunakan Adalah Sistem Debat British Parliamentary 

(BP).  

a. Babak Penyisihan: di babak ini, tim akan dibagi dalam beberapa grup (sesuai 

kebutuhan) untuk memilih 16 tim terbaik yang akan maju ke babak berikutnya 

berdasarkan victory point. 

b. Perempat Final: di babak ini, 8 tim terbaik dari 16 tim debat akan dipilih untuk maju 

ke babak semifinal.  

c. Semifinal: 4 tim terbaik dari 8 tim debat akan dipilih di babak ini untuk selanjutnya 

maju ke babak final.  

d. Grand Final: babak ini merupakan babak puncak yang mempertemukan 4 tim terbaik 

untuk memilih juara 1, 2 dan 3. 

F. Penutup 



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

technical meeting.  

b. Hal-hal teknis terkait perlombaan debat berbahasa Arab yang belum ditentukan akan 

diatur kemudian. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



7. Cabang Debat Bahasa Inggris  

A. Waktu dan Tempat Pertandingan  

a. Waktu pertandingan: Kamis dan Jumat,07-08 November 2019.  

b. Tempat:  Aula Fakultas Syariah. 

B. Kategori Perlombaan  

Tim perlombaan debat berbahasa Inggris adalah mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, 

semester 1 samapi dengan semester 5 di buktikan dengan KHS dan surat keterangan 

masing2 dari fakultas, dengan ketentuan satu tim terdiri atas 2 (dua) orang.  

C. Tema Perlombaan dan Waktu Penampilan  

a. Tema :  Kerukunan dan resolusi konflik. 

b. Waktu penampilan setiap tim maksimal 15 menit. 

D. Peraturan Perlombaan  

a. Debat  berbahasa Inggris  menggunakan bahasa Inggris.  

b. Nalar dan argumentasi yang disampaikan bersumber dari sari kandungan al-Quran, 

al-Hadits, dan rujukan lainnya yang terkait dan sesuai.  

c. Mosi dan atau topik debat akan diumumkan satu bulan sebelum pelaksanaan.  

d. Kelompok debat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu kelompok pro dan kontra.  

e. Anggota tim yang sudah bertanding tidak boleh diganti dengan alasan apapun.  

E. Sistem Perlombaan  

Sistem perlombaan debat yang digunakan adalah sistem debat British Parliamentary (BP).  

a. Babak Penyisihan: di babak ini, tim akan dibagi dalam beberapa grup (sesuai 

kebutuhan) untuk memilih 16 tim terbaik yang akan maju ke babak berikutnya 

berdasarkan victory point.  

b. Perempat Final: di babak ini, 8 tim terbaik dari 16 tim debat akan dipilih untuk maju 

ke babak semifinal.  

c. Semifinal: 4 tim terbaik dari 8 tim debat akan dipilih di babak ini untuk selanjutnya 

maju ke babak final.  

d. Grand Final: babak ini merupakan babak puncak yang mempertemukan 4 tim terbaik 

untuk memilih juara 1, 2 dan 3.  

F. Penutup   

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

technical meeting.  



b. Hal-hal teknis terkait perlombaan debat berbahasa Arab yang belum ditentukan akan 

diatur kemudian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Cabang Musabaqoh Karya Tulis Al-Qur’an (MKTQ)  

A. Waktu dan Tempat Pertandingan 

a. Waktu pertandingan: selasa, 05 November 2019. 

b. Tempat :  Ruang Kelas FDIK. 

B. Kategori Perlombaan 

a. Cabang Musabaqoh Karya Tulis Al Qur‟An (Mktq) Memperlombakan Kategori 

Perorangan. 

b. MKTQ Mahasiswa adalah lomba yang dapat mewadahi gagasan karya tulis 

mahasiswa dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

 C. Tema Perlombaan 

a. Tema Keagamaan  

b. Tema Sosial 

c. Tema Kebhinnekaan 

d. Tema Lingkungan  

e. Tema Kesehatan  

f. Tema Technologi  Terapan  

g. Tema Technologi Informatika  

h. Tema Energi  

i. Tema Ekonomi Kreatif  

j. Tema Yang Memiliki Relevansinya Dengan Dunia Mahasiswa. 

 D. Peraturan Perlombaan  

a. Judul sesuai dengan tema yang telah ditentukan.  

b. Penulisan karya tulis maksimal 20 halaman.  

c. Format penulisan: Font: Times New Roman; size: 12; Line Spacing 1.5.  

d. Karya tulis diketik menggunakan komputer dengan ukuran kertas A4.  

e. Karya tulis merupakan hasil sendiri dan bukan hasil meniru (plagiat).  

f. Hasil karya tulis merupakan karya baru dan belum pernah dipublikasikan dalam 

bentuk apapun.   

E. Sistem Perlombaan  

a. Musabaqah Karya Tulis Al-Quran(MKTQ) adalah lomba menulis karya ilmiah tentang 

ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial yang dikaitkan dengan isi kandungan Al-

Qur’an. 



b. Setiap PTKIN hanya dapat mengirimkan 1 (satu) regu maksimal 2 orang dengan 1 

(satu) karya tulis ilmiah.  

c. Judul karya tulis bebas dengan mengacu pada tema yang ditentukan. 

d. Sifat, isi tulisan, dan pedoman penulisan karya tulis mengacu pada peraturan diatas.  

e. Aspek-aspek pokok yang dinilai dalam musabaqah ini adalah:  

 Karya Tulis,  

 Presentasi.  

F. Waktu Pengiriman Berkas dan Pengumuman Finalis  

a. Soft Copy dan Hard Copy proposal sudah diterima panitia pada tanggal:  

b. Pengumuman 10 finalis akan dilakukan melalui website/laman panitia pada tanggal:   

c. Pelaksanaan babak final pada tanggal:  

G. Sistem Penilaian 

a. Tahap desk evaluation, memilih karya terbaik dari karya tulis para peserta yang 

mengikuti perlombaan. Bobot penilaian desk evaluation adalah 40%.  

b. Tahap final, 10 karya tulis terbaik harus mempresentasikan karyanya dihadapan 

dewan juri dengan durasi presentasi maksimal 15 menit dan tanya jawab 15 menit. 

Bobot penilaian presentasi adalah 60%.  

H. Penutup 

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

technical meeting.  

b. Proposal yang dikirimkan kepada panitia menjadi milik panitia.  

c. Proposal yang menjadi juara akan diterbitkan di jurnal UIN Raden Intan Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Kaligrafi (Putra dan Putri)  

A. Waktu dan Tempat Perlombaan  

a. Waktu: Selasa, 05 November 2019. 

b. Tempat: Ruang Kelas FU. 

B. Peserta Perlombaan  

a. Peserta harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam panduan 

penyelenggaraan Rektor CUP UIN Raden Intan Lampung; 

b. Peserta merupakan mahasiswa aktif Tidak Lebih dari semester 5, di buktikan dengan 

KHS dan atau Surat keterangan dari masing-masing Fakultas. 

c. Peserta berusia tidak lebih dari 23 tahun, dibuktikan dengan menunjukkan KTP dan 

KTM sebagai bahan cross check kepada panitia sebelum perlombaan.  

d. Peserta harus datang minimal setengah jam sebelum pelaksanaan.  

C. Kategori Perlombaan 

 Kaligrafi yang akan dilombakan ada dua golongan yaitu:   

a. Golongan kaligrafi dekorasi untuk putra dan putri. 

b. Golongan kaligrafi naskah untuk putra dan putri. 

D. Peraturan Perlombaan  

a. Peserta yang telah terdaftar dalam suatu golongan tidak boleh  merangkap menjadi 

peserta golongan yang lain.  

b. Golongan naskah terdiri atas: Khat wajib (naskhi) dan 4 (empat) jenis khat pilihan 

(selain naskhi). Jumlah ayat yang ditulis antara 5-10 baris ukuran Mushaf Standart 

Kementrian Agama RI untuk khat wajib, dan antara 4-5 baris untuk khat pilihan. 

Lomba hanya berlangsung dalam satu babak,  dalam waktu 420 menit  (7 jam) 

termasuk waktu istirahat.  

c. Golongan dekorasi adalah penulisan ayat ayat al Quran yang diberi hiasan tepi yang 

bisa menjadi dekosari dinding, jenis khat yang dilombakan ada 5 dari 7 jenis khat. 

Teks ayat adalah 4-5 baris ukuran Mushaf Standart Kementerian Agama RI.  

Perlombaan dilaksanakan dalam satu babak selama 480 menit (8 jam) termasuk 

istirahat.  

d. Materi Khat untuk golongan naskah dan dekorasi akan diberikan dalam bentuk 

tertulis pada 2 hari sebelum pelaksanaan musabaqah.  

 



E. Media Perlombaan 

Media yang disediakan panitia untuk golongan naskah adalah kertas karton manila 

ukuran standart dan untuk golongan dekorasi adalah triplek ukuran 81 x 122 cm yang 

telah dilapisi dengan dasaran warna putih. 

F. Penentuan Juara   

a. Penetuan juara akan didasarkan pada pemerolehan nilai tertinggi pada tiap golongan 

baik untuk putra maupun putri.  

b. Penilaian karya berdasarkan pada 3 aspek yaitu nilai kebenaran kaidah, keindahan 

khat   kemudian keindahan hiasan.  

c. Sebagai standart  kebenaran penulisan ayat  adalah teks materi (ayat) yang diberikan 

panitia  

d. Juara yang dipilih adalah juara 1,2 dan 3  pada tiap golongan baik putra maupun 

putri.  

G. Penutup  

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

meeting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Cabang Lomba Pop Solo Islami (Putra dan Putri) 

 A. Waktu dan Tempat Pertandingan 

a. Waktu: Selasa , 05 November 2019. 

b. Tempat : Lantai 1, Gedung Akademik dan Kemahasiswaan. 

B. Peserta Perlombaan  

a. Peserta harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam panduan 

penyelenggara Rektor Cup UIN Raden Intan Lampung. 

c. Peserta merupakan mahasiswa aktif (tercatat dalam forlap dikti). 

d. Peserta berusia tidak lebih dari 23 tahun, dibuktikan dengan menunjukkan KTP dan 

KTM, KHS serta surat keterangan dari masing-masing fakultas. sebagai bahan cross 

check kepada panitia sebelum perlombaan, serta tidak lebih dari semester 5. 

e. Peserta hanya 1 (satu) orang putra dan/atau 1 (satu) orang Putri pada setiap 

perguruan tinggi.  

C. Peraturan Perlombaan  

a. Peserta boleh mengikuti cabang lomba lain, selama waktu perlombaan tidak 

bersamaan.   

b. Perlombaan akan dilaksanakan jika jumlah pendaftar minimal 4 (empat) peserta.    

c. Masing-masing peserta harus mengirimkan nada dasar sebelum perlombaan.    

d. Bentuk Penyajian nyanyi tunggal (solo)   

e. Setiap peserta membawakan lagu yang telah dipersiapkan/dilatih sesuai dengan 

ketentuan lomba.   

f. Babak Penyisihan; Pada babak penyisihan peserta membawakan lagu wajib yang 

disediakan panitia.   

g. Babak Final; Dalam babak ini peserta membawakan kembali lagu wajibnya ditambah 

dengan lagu pilihan yang disediakan panitia.  

D. Judul Lagu  

a. Lagu Pilihan Putra 

1) Kekasih Bayangan (Cakra Khan) 

2) Cinta Luar Biasa (Admesh)  

3) Setengah Mati Merindu (Judika) 

4) Tentan Rindu (Virzha)  

b. Lagu Pilihan Putri 



1) Aku Cuma Punya Hati (Mitha) 

2) Rindu (Agnes Mo) 

3) Harus Bahagia (Yura Yunita) 

4) Atas Nama Cinta (Rossa) 

c. Lagu Wajib  

1) Aku Yang Tersakiti (Judika) 

2) Cinta Sejati (BCL) 

E. Aspek Penilaian  

a. Kostum 20%. 

b. Penghayatan Lagu 15%.   

c. Improvisasi 25%.   

d. Vokal 40%. 

F. 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.   

G.  Penutup  

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

meeting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Cabang Debat Konstitusi  

A. Waktu dan Tempat Pertandingan  

a. Waktu pertandingan: Selasa dan Rabu, 05-06 November 2019. 

b. Tempat :  Aula FS. 

B. Kategori Perlombaan 

Penentuan sistem debat menggunakan penempatan dengan komposisi sebagai tim Pro 

dan Kontra terhadap mosi debat.  

C. Mosi Debat 

1. Sistem Parlementary Threshold sesuai dengan Undang-Undang Pemilu No.7 Tahun 

2017. 

2. Wewenang MPR memberikan Tafsir Konstitusi. 

3. Penetapan garis-garis besar haluan negara oleh MPR. 

4. Status Hukum anak diluar perkawinan respon terhadap putusan MK. 

5. Penambahan Hukuman mati tindak Pidana Korupsi. 

6. Pembubaran organisasi masa (ORMAS) tanpa melalui jalur Pengadilan. 

7. Penegasan keanggotaan DPD harus dari Non Partai Politik. 

8. Sistem Proposional tertutup dalam pemilu legislatif. 

D. Peraturan Perlombaan  

a. Kompetisi lomba debat konstitusi ini menggunakan sistem gugur dalam setiap babak. 

Keseluruhannya dilaksanakan dalam 3 tahap, yakni babak penyisihan, babak 

semifinal, dan babak final.  

b. Penentuan sistem dan mosi dalam setiap babak, akan diundi dan diputuskan ketika 

technical meeting.  

c. Dalam satu pertandingan, dipertandingkan 2 tim (Tim Pro dan Tim Kontra). 

Ketentuan penempatan Tim Pro dan Kontra akan ditentukan panitia dan akan 

diumumkan ketika technical meeting.  

d. Debat akan dinilai oleh tiga orang Dewan Juri. Dari ketiga Dewan Juri ini akan 

ditetapkan salah satu juri oleh panitia sebagai Ketua Dewan Juri.  

e. Durasi waktu debat akan diawasi oleh seorang time keeper yang telah ditunjuk oleh 

panitia.  



f. Peserta/Tim debat terdiri dari 3 orang anggota. Tim dapat bertanding jika 

anggotanya lengkap. Tim tidak dibolehkan mengganti atau menambahkan anggota 

selama pertandingan berlangsung.  

g. Anggota tim ini terbagi menjadi:  

 a) Tim Pro, Terdiri dari: 

i. Ketua Tim  

ii. Anggota 1 

iii. Anggota 2  

 b) Tim Kontra, terdiri dari:  

i. Ketua Tim  

ii. ii. Anggota 1  

iii. Anggota 2 

h. Anggota tim memiliki kesempatan untuk bicara dengan urutan sebagai berikut:  

i. Ketua Tim Pro  

ii. Ketua Tim Kontra  

iii. Anggota 1 Pro  

iv. Anggota 1 Kontra  

v. Anggota 2 Pro  

vi. Anggota 2 Kontra  

vii. Pidato Jawaban/Sanggahan/Kesimpulan yang disampaikan oleh Tim Kontra  

viii. Pidato Jawaban/Sanggahan/Kesimpulan yang disampaikan oleh Tim Pro  

i. Point  

(a) sampai dengan point (f) merupakan pidato/penyampaian utama tim dan (g) dan 

(h) merupakan jawaban, sanggahan dan sekaligus kesimpulan. 

j. Debat hukum konstitusi ini menggunakan bahasa Indonesia yang baku.   

k. Jalannya debat akan dipandu oleh seorang moderator dan seorang pengatur waktu 

(time keeper) yang ditunjuk oleh panitia. 

E. Sistem Perlombaan  

Tahapan Persiapan 

a) Mosi debat akan dirilis 20 menit sebelum debat dimulai dalam suatu babak tertentu, 

kemudian ditentukan Tim Pro dan Tim Kontra. 



b) Dalam waktu 20 menit tersebut, tim diberi waktu untuk melakukan persiapan untuk 

membangun kasus (case building) sebelum pertandingan dimulai.  

c) Materi-materi yang telah dipersiapkan (print-out materi, koran, majalah, dsb) dan 

media elektronik (handphone, laptop, dsb) dapat digunakan dalam waktu persiapan. 

d) Peserta tidak diperbolehkan membawa catatan berupa print out dan media 

elektronik (handphone, laptop, dsb) saat pertandingan berlangsung.  

d) Pembina tidak diperbolehkan mendampingi peserta untuk sesi case building dan 

pada waktu debat berlangsung.  

e) Tim diharuskan menempati posisi masing-masing yang telah ditentukan 5 menit 

sebelum waktu kompetisi dimulai.  

f) Tim dianggap gugur apabila ketika waktu gilirannya tidak ada dalam ruangan dan 

tidak ada toleransi waktu untuk menunggu.  

g) Pertandingan debat akan dimulai setelah waktu persiapan (20 menit) usai, dan panel 

juri telah tiba dalam ruangan tersebut. 

h) Khusus untuk babak final, mosi akan dirilis 25 menit sebelum debat dimulai yang juga 

merupakan waktu persiapan masing-masing tim. 

F. Penghitungan Waktu  

a. Setiap pembicara diberikan waktu selama 5 menit untuk menyampaikan argumen. b. 

Tim lawan diperbolehkan melakukan interupsi dengan durasi 20 detik dengan 

mengangkat tangan terlebih dahulu.  

b. Pembicara harus menerima interupsi dari tim lawan minimal satu kali.  

c. Reply Speach/ Kesimpulan disampaikan dalam waktu 3 menit.  

d. Perhitungan waktu akan diawasi timekeeper yang ditetapkan oleh panitia.  

e. Penghitungan waktu dimulai saat pembicara memulai pidato.  

f. Timekeeper akan memberi tanda waktu pada setiap pembicara dari tiap tim dengan 

ketentuan:  

i. 1 kali ketukan menandai dimulainya perlombaan.  

ii. 2 kali ketukan menandai waktu masih tersisa 2 menit.  

iii. kali ketukan menandai berakhirnya waktu berbicara.  

G. Sistem Penilaian  

a. Kriteria Penilaian   

a) Isi (Matter)  



i. Isi (matter) berkaitan dengan isu dalam debat, kasus yang disampaikan dan 

bahan   yang  dibawakan dalam argument substantif. 

ii. Isi harus logis dan masuk akal serta persuasif.  

iii. Isi harus relevan, sesuai dengan isu yang dibawakan dan kasus yang sedang 

berkembang.  

iv. Isi akan dinilai berdasarkan pengamatan “orang awam”. Juri tidak akan 

menggunakan pengetahuan khususnya untuk mempengaruhi penilaian.  

b) Sikap (Manner) 

i. Sikap (manner) merupakan bentuk penilaian pada gaya presentasi dan 

penyampaian setiap pembicara.  

ii. Berikut mewakili beberapa elemen yang berada dalam manner. Berfungsi 

sebagai panduan dan bukan berfungsi sebagai kategori penilaian. Kombinasi 

dari elemen-elemen ini berkontribusi pada penilaian individu setiap 

pembicara.  

iii. Vokal, meliputi: volume, kejelasan, cara pengucapan/pelafalan, intonasi, 

kefasihan.  

iv. Bahasa: menggunakan bahasa Indonesia yang baku.  

c) Metode (Method)  

i. Terdapat beberapa point penting yang terdapat pada penilaian method, 

yakni struktur pidato, respon dalam dinamika debat (sanggahan), dan juga 

efektifitas  waktu.  

ii. Struktur pidato dapat terlihat dalam penjelasan mengenai outline dari isu 

yang sedang dibicarakan, kecakapan penyampaian dan pembahasaannya 

serta bagaimana pembicara dapat menyampaikan satu point argumen ke 

argumen lainnya dengan logis dan terstruktur.  

iii. Respon dinamis juga mempengaruhi penilaian method pada setiap 

pembicara dengan mengidentifikasi dan merespon poin-poin vital argumen 

lawan.  

b. Penilaian  

a) Pada pidato utama, masing – masing kriteria terdapat ketentuan sebagai 

berikut:  

i. Isi (matter) point maksimal 50  



ii. Sikap (manner) point maksimal 20  

iii. Metode (method) point maksimal 30 

b) Pada pidato jawaban (reply speech) pemberian nilai adalah setengah dari pidato 

utama.   

c) Masing-masing point akan ditotal dan menjadi total skor dari masing-masing 

pembicara.  Nilai total masing-masing pembicara tersebut akan dijumlahkan 

dengan rekan satu timnya. Nilai total tim inilah yang akan menjadi nilai final dari 

tim tersebut.  

d) Contoh Lembar Penilaian  

No Pembicara  

Isi (Max 50)  

Sikap (Max 20)  

Metode (Max 30)  

Waktu Total  

1        

2        

3        

TOTAL     

 4 Pidato Jawaban Max 25 Max 10 Max 15    

TOTAL        

i. Tim Juri dipilih dan diangkat oleh panitia  

ii. Juri bersifat objektif dan independen  

iii. Pemberian nilai pada masing-masing kriteria adalah kewenangan penuh dari 

masing-masing juri. 

iv. Apabila terjadi kesamaan nilai (berimbang), maka juri akan melakukan vote 

untuk menentukan pemenang.  

v. Keputusan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.  

H. Penutup  

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

technical meeting.   

b. Proposal yang dikirimkan kepada panitia menjadi milik panitia   

c. Proposal yang menjadi juara akan diterbitkan di jurnal UIN Raden Intan Lampung. 



12. Cabang Business Plan 

 A. Waktu dan Tempat Pertandingan  

a. Waktu pertandingan: Selasa, 05 November 2019. 

b. Tempat:  Aula FEBI. 

B. Kategori Perlombaan  

Cabang business plan memperlombakan kategori perorangan. 

C. Tema Perlombaan 

Merealisasikan Ekonomi Islam dalam Penerapan Bisnis Di Masyarakat. 

D. Peraturan Perlombaan  

a. Ketentuan proposal:  

a) Judul sesuai dengan tema yang telah ditentukan.  

b) Proposal business plan maksimal 20 halaman.  

c) Format penulisan: Font: Times New Roman; size: 12; Line Spacing 1.5.  

d) Proposal diketik menggunakan komputer dengan ukuran kertas A4. 

e) Karya merupakan hasil sendiri dan bukan hasil meniru (plagiatisme) dibuktikan 

surat pernyataan keaslian karya yang ditandatangani di atas materai 6000.  

f) Hasil riset merupakan karya baru dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk 

apapun. 

g) Business Plan yang diusulkan tidak melanggar peraturan perundangan yang 

berlaku, ketertiban umum dan norma kesusilaan. 

h) Business plan yang diusulkan berlaku untuk perencanaan business yang belum 

beroperasi atau pengembangan usaha sesuai dengan tema yang telah ditentukan 

meliputi aspek:  

i. Penyediaan jasa  

ii. Produk Kreatif  

iii. Inovasi teknologi  

iv. Business Plan yang diusulkan harus harus bisa diimplementasikan sebagai 

bisnis nyata.  

v. Rencana bisnis belum pernah dilombakan.  

vi. Rencana bisnis tersebut adalah karya original dari peserta, bukan merupakan 

plagiatisme dari rencana bisnis yang sudah ada.  



i) Dewan juri berhak membatalkan kemenangan peserta apabila terbukti ada 

indikasi plagiarisme. 

 

b. Format  proposal dan Power point  

a) Judul Judul dibuat secara menarik dan singkat.  

b) Executive summary Di bagian awal dari proposal harus memuat:  

i. Executive summary merupakan uraian singkat yang mencakup keseluruhan 

konsep/isi proposal. 

ii. Executive summary hanya terdiri dari 1 halaman.  

c) Pendahuluan  Pada bagian pendahuluan, proposal harus menjelaskan mengenai:  

i. Latar belakang dan motivasi melakukan usaha. 

ii. Justifikasi pemilihan obyek usaha.  

iii. Tujuan usaha yang hendak dicapai. 

d) Analisis produk Produk yang dimaksud disini bisa juga berupa jasa. Produk atau 

jasa yang diusulkan hendaknya mengandung suatu inovasi sehingga memiliki 

keunggulan dibandingkan dengan produk/jasa yang sudah ada. Inovasi bisa 

dalam hal produk/jasa itu sendiri, proses penyampaiannya ke pelanggan atau 

proses produksinya. Pada bagian ini peserta harus menjelaskan:  

i. Jenis dan nama produk, karakteristik produk. 

ii. Keunggulan produk disbanding produk lain yang ada di pasaran  

iii. Keterkaitan dengan produk lain termasuk perolehan bahan baku.  

e) Analisis pasar Pada bagian ini proposal harus memuat analisis potensi atau 

peluang terserapnya produk di pasar serta strategi yang akan diadopsi agar 

produk bisa bersaing dengan produk sejenis yang ada di pasar. Bagian ini akan 

memuat, antara lain:  

i. Profil kosumen  

ii. Potensi dan segmentasi pasar  

iii. Pesaing dan peluang pasar  

ii. Media promosi yang akan digunakan  

iii. Target atau rencana penjualan satu tahun  

iv. Strategi pemasaran yang akan diterapkan  



f) Analisis produksi atau operasi. Bagian ini harus menjelaskan bagaimana produk 

atau jasa dihasilkan. Uraian pada bagian ini akan mecakup: 

i. Bahan baku, bahan penolong dan peralatan yag digunakan.  

ii. Pasokan bahan baku.  

iii. Proses produksi/operasi.  

iv. Jumlah produk/jasa yang dihasilkan dalam satu tahun.  

g) Analisis keuangan:  

i. Investasi yang diperlukan (kebutuhan modal disertai kebutuhannya). 

ii. Penentuan harga pokok penjualan. 

iii. Rencana Neraca awal dan Neraca akhir tahun.  

iv. Rencana laporan Laba/Rugi. 

h) Analisis sumber daya manusia: 

i. Pemanfaatan SDM. 

ii. Kualifikasi SDM yang dibutuhkan. 

iii. Spesifikasi jabatan (Job Description). 

iv. Sistem penggajian dan kompensasi. 

i) Rencana anggaran biaya  Berisi uraian anggaran biaya antara lain meliputi:  

i. Kebutuhan investasi. 

ii. Kebutuhan modal kerja. 

 E. Sistem Perlombaan  

a. Peserta melalui Perguruan Tinggi mengirimkan proposal yang ditujukan kepada 

panitia  

b. Panitia akan mereview proposal yang sudah masuk untuk ditetapkan sebagai peserta 

10 besar, yang kemudian akan diundang untuk mempresentasikan proposal tersebut 

dihadapan dewan juri  

c. Peserta membuat slide dalam bentuk power point dapat berupa: teks, film, animasi, 

gambar, suara.  

d. Masing-masing peserta diberi waktu presentasi maksimal 40 menit (mencakup 

presentsi dan tanya jawab). 

F. Waktu Pengiriman Berkas dan Pengumuman 10 Finalis  

a. Soft Copy dan Hard Copy proposal sudah diterima panitia pada tanggal 

KONDISIONAL. 



b. Pengumuman 10 Finalis pada tanggal KONDISIONAL di website/alamat panitia.  

c. Pelaksanaan babak final pada tanggal KONDISIONAL. 

G. Sistem Penilaian  

Dewan juri melakukan penilaian didasarkan beberapa aspek yang telah ditentukan, 

kemudian dewan juri melakukan scoring dari angka tertinggi hingga terbawah.    

H. Penutup   

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

technical meeting. 

b. Proposal yang dikirimkan kepada panitia menjadi milik panitia.  

c. proposal yang menjadi juara akan diterbitkan di jurnal UIN Raden Intan Lampung. 

 

 

Bandar Lampung,  Oktober 2019 

Ketua Pelaksana, 

         

 

Drs. Jumari Iswadi, M.M 


