
 

                PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) 

                     TEACHERS ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 

               PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

                            Jl. Harva No.1 Gedung Guru Freefab  Samarinda Telp/Fax. 0541.743055 

 

 

Nomor    :  378/Um/KTi/XX/09/2012   

Lampiran:               - 

Hal    :   Porseni Guru  

         Prov. Kaltim. Tahun 2012 

 

Kepada Yth: 

Seluruh Pengurus PGRI 

     Kabupaten/Kota 

Se- Kalimantan Timur 

 

Sehubungan akan dilaksanakan Porseni Guru Nusantara Nasional. Tahun 2012 yang akan dilaksanakan di 

Samarinda pada tanggal, 02 s.d 05 November 2012, dan akan diawali dengan Porseni Guru Provinsi 

Kalimantan Timur Tahun 2012 yang akan dilaksanakan tanggal, 31 Oktober s.d 02 November 2012. 

Maka dengan kegiatan ini diharapkan PGRI Kabupaten/Kota melakukan seleksi di daerah masing-masing 

kemudian dapat mengirimkan sebagai peserta Porseni Guru Provinsi Kaltim sebagaimana jumlah 

terlampir.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan : 

1. Peserta adalah Pengurus/anggota PGRI dengan memiliki kartu PGRI asli disertai surat 

keterangan dari PGRI masing-masing. 

2. Chek in  : 31 Oktober 2012 pukul 12.00. Wita 

Tempat  : Hotel Atlit Stadion Madya Sempaja Samarinda 

3. Pelaksanaan Porseni : 01 November 2012 

4. Chek out  : 02 November 2012 

5. Tempat seleksi  : Hotel Atlit Stadion Madya Sempaja Samarinda 

6. Pemenang I (Satu) masing-masing cabang, pada tanggal 02 Nopember 2012 melanjutkan 

mengikuti Porseni Guru Nasional Nusantara tahun 2012 sebagai kontingen PGRI 

Kalimantan Timur 

7. Panitia hanya menanggung konsumsi dan akomodasi sejumlah atlit dan oficial yang 

mengikuti cabang pertandingan selama pelaksanaan Porseni Guru Kalimantan Timur, 

sedangkan transportasi dari dan ke daerah ditanggung PGRI Kab/Kota masing-masing. 

 

Demikian hal ini disampaikan atas perhatiannya disampaikan terimakasih 

           Samarinda,  05  September 2012 

Ketua,  Sekretaris,   

 

 

Drs. H. Musyahrim, MM H. Puji Syamsuri, M.Pd  



 

 

Lampiran  

Jumlah Peserta 

 

No.  Jumlah Oficial Jumlah Keterangan 

1 Bulu Tangkis 

Beregu Putra/Putri 

4 1 5 Tunggal Pa, Tunggal Pi, Ganda Pa, 

Ganda Pi 

2 Tenis Meja  

Beregu Putra/Putri 

4 1 5 Tunggal Pa, Tunggal Pi, Ganda Pa, 

Ganda Pi 

3 Catur 

Putra atau Putri 

1 - 1 - 

4 Menyanyi Solo 

Putra dan Putri 

2 1 2 Menyanyikan lagu wajib Hymne 

PGRI dan menyanyikan lagu 

daerah Kaltim, Judul lagu antara Pa 

dan Pi lagu berbeda (lagu tidak 

terulang) 

5 Melukis Putra atau 

Putri 

1 1 1 - 

6 Kreatifitas 

Pembelajaran Guru 

Kesenian atau  Guru 

Olahraga  

1 - 1 Peserta mengirimkan CD paling 

lambat tgl 22 Oktober 2012 ke 

Disdik Provinsi Kaltim, Jl Basuki 

Rahmat Samarinda 

7 Pimpinan Kontingen - 2 2 Ketua dan sekretaris PGRI 

 Jumlah 13 5 18  

 

Catatan: 

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia sbb: 

1. Sutomo. AW, M.Pd (Wakil Ketua PGRI) 08125804334 

2. Puji Syamsuri, M.Pd (Sekretaris PGRI) 081347026344 

3. Bahrul, SE (Bulu Tangkis, Tenis meja, Catur) 08125318033 

4. Dra. Atik Sulistiyowati, M.Pd (Menyanyi Solo dan Kreatifitas Guru) 08125514596 

 

 

 

 

           Samarinda,  05  September 2012 

Ketua,  Sekretaris,   

 

 

 

Drs. H. Musyahrim, MM H. Puji Syamsuri, M.Pd  

        

               

   

 



 

 

 

 

A. JADWAL PERTANDINGAN DAN LOMBA 

Jadwal pertandingan dan lomba pada hari kamis, 01 November 2012 

 

B. PERATURAN PERTANDINGAN/PERLOMBAAN 

A. Pertandingan Olahraga 

1. Bulu Tangkis 

a. Peraturan Pertandingan: 

1) Peraturan/tata tertib pertandingan mengikuti PBSI. 

2) Peserta wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh panitia 

3) Pemain yang harus bermain berturut-turut, berhak mendapat istirahat 30 menit 

diantara pertandingan yang akan dilaksanakan berurutan 

4) Pemain yang belum hadir sesuai jadwal, akan diberi waktu 5 menit, dan jika 

dalam waktu itu tidak memasuki lapangan dinyatakan kalah WO 

5) Selain pemain tidak dibenarkan memasuki lapangan pertandingan 

6) Apabila ada gangguan, referee berhak menunda dan atau memindahkan 

pertandingan dengan melanjutkan skore yang telah dicapai 

7) Apabila akan memberikan perlengkapan tambahan pada pemain yang sedang 

bermain, harus melalui referee 

8) Barang-barang yang hanya boleh diletakkan dekat lapangan hanya air dan 

perlengkapan pemain 

9) Peserta wajib mengetahui bila dan dimana pertandingan akan dilaksanakan 

10) Jadwal yang tertera dalam panduan menjadi dasar pelaksanaan pertandingan. 

Namun pertandingan dapat dimajukan atau dimundurkan oleh karena hal dengan 

alasan yang dapat diterima 

 

b. Scoring Sistem dan Interval 

1) Pertandingan menggunakan sistim 3x12 rally point dengan prinsip 2 

kemenangan  

2) Apabila mencapai score 11 pemain berhk istirahat tidak melebihi 60 detik 

dimana pelatih diperkenankan mendatangi pemain untuk member instruksi, 

namun pemain dilarang meninggalkan lapangan 

3) Diantara game pertama dan game kedua, dan game kedua dengan game ketiga 

(bila ada) pertandingan berhak istirahat tidak lebih dari 120 detik 

4) Pelatih boleh memberi instruksi dengan kata atau isyarat pada saat shuttle not in 

play 

 

c. Ketentuan Pakaian 

1) Pemain harus berpakaian olahraga yang pantas, sopan dan warna bebas 

2) Pemain diwajibkan bersepatu olahraga dan berkaos kaki 

 

d. Ketentuan Perwasitan 

1) Wasit dan hakim garis yang memimpin pertandingan ditunjuk oleh panitia 

2) Keputusan wasit bersifat mengikat 

3) Wasit dapat menganulir keputusan hakim garis 

4) Wasit berhak memumutuskan segala sesuatu yang menyangkut pertandingan 

dan keputusan bersifat final 

 

e. Shuttle Cock 

Shuttle Cock pertandingan disediakan panitia 

 

 

 



 

 

 

 

f. Ketentuan Protes 

1) Non Teknis 

a. Protes harus diajukan oleh manajer yang bersangkutan secara tertulis kepada 

panitia pelaksana yang telah ditetapkan untuk itu 

b. Protes dapat diajukan paling lama 15 menit setelah pertandingan 

c. Pihak yang protes harus menunjukkan bukti yang akurat dan apabila terbukti 

benar maka dapat diberikan sanksi/diskualifikasi sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku 

d. Protes yang tidak memenuhi persyartan tidak akan dilayani 

 

2) Teknis  

Protes teknis akan diputuskan oleh panitia pelaksana 

 

g. Cidera 

Pemain yang mengalami cedera sewaktu bertanding tidak mendapat waktu khusus 

untuk memulihkan cideranya, dan jika tidak dapat melanjutkan pertandingan maka 

dinyatakan kalah. 

 

h. Jenis Pertandingan 

a. Tunggal Putra  

b. Tunggal Putri  

c. Ganda Putra  

d. Ganda Putri 

 

i. System Pertandingan 

System pertandingan yang ditetapkan adalah system gugur 

 

j. Penutup   

hal-hal yang belum ditentukan dalam peraturan ini ditentukan oleh panitia pelaksana 

 

k. Ketentuan Lain 

Hal-hal yang belum tercantum didalam peraturan ini akan dimusyawarahkan dan 

diputuskan oleh panitia 

 

2. Tenis Meja 

a. Peraturan 

Peraturan yang dipergunakan adalah peraturan permainan Tenis Meja yang 

sedang berlaku pada saat ini yang disyahkan oleh Pengurus Pusat PTMSI ( 

Peraturan Tenis Meja Seluruh Indonesia ) 

 

b. Nomor yang digunakan adalah: 

1) Nomor tunggal putra  

2) Nomor tunggal putri 

3) Nomor ganda putra  

4) Nomor ganda putri 

 

c. Pakaian: pemain menggunakan kostum tim/seragam  

 

d. Pertandingan 

 

1) Pemain akan bertanding agar melaporkan kehadirannya pada panitia 15 menit 

sebelum pertandingan dimulai 



 

 

 

 

2) Pemain yang tidak hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan atau terlambat 

30 menit dari jadwal yang seharusnya (menggunakan jam panitia) maka 

pemain tersebut dinyatakan WO 

 

3) Apabila pertandingan tidak dapat terlaksana karena suatu hal, cuaca, kondisi 

alam, maka pertandingan akan diputuskan panitia 

4) Keputusan wasit adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

 

e. Peserta 

1) Peserta adalah guru/anggota atau pengurus PGRI se- Indonesia yang 

diundang atau mendaftar pada even ini 

2) Setiap tim yang akan bertanding wajib mengisi daftar nama lengkap bukan 

julukan) dan diserahkan ke panitia 15 menit sebelum pertandingan 

berlangsung ( sesuai jadwal pertandingan) 

3) Pemain dalam turnamen ini adlah benar guru/pegawai anggota atau pengurus 

PGRI yang telah terdaftar dengan menyertakan Kartu Tanda Anggota dan 

surat pernyataan dari organisasi yang bersangkutan  

4) Pemain yang telah terdaftar dalam tim ini tidak dapat diganti (ditambah atau 

dikurang) sampai dengan turnamen berakhir/selesai 

5) Pengesahan pemain (screaning) dilakukan pada saat technical meeting 

 

f. System pertandingan  

1) Pertandingan dalam turnamen ini menggunakan sitem   ⁄  kompetisi (pool) 

2) Penempatan tim menggunakan undian 

3) Penentuan pemenang dalam suatu pertandingan pada turnamen ini 

menggunakan system 2 kali kemenangan/two winning set, baik pada babak 

penyisihan maupun semi final dan final  

 

 

3. Catur  

a. Peraturan: yang dipergunakan adalah peraturan pemain catur yang sedang berlaku 

saat ini yang disyahkan oleh Pengurus Pusat PERCASI (Persatuan Catur Seluruh 

Indonesia) 

b. Pertandingan  

1) Pemain yang akan bertanding agar melaporkan kehadirannya pada panitia 15 

menit sebelum pertandingan 

2) Pemain yang tidak hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan atau terlambat 30 

menit dari jadawal yang sehasunya (menggunakan jam panitia) maka pemain 

tersebut dinyatakan WO 

3) Apabila pertandingan tidak dapat terlaksana karena suatu hal, cuaca, kondisi 

alam, maka pertandingan akan diputuskan oleh panitia 

4) Keputusan wasit adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

5) Berpedoman pada peraturan catur kalsik (PERCASI) 

6) Menggunakan system swis maksimal 7 babak 

7) Total waktu berpikir untuk setiap babak adalah 90 menit tanpa tambahan 

waktu 

8) Masing-masing pemain mendapat jatah waktur berfikir 45 menit 

9) Masing-masing pemain wajib mencatat setiap langkah di notasi catur yang 

disediakan panitia, jika waktu berfikir tersisa lima menit, maka pemain 

tersebut dibebaskan terhadap notasi catur 

10) Setiap pemain harus bersepatu, berpakaian rapi dansopan serta menggunakan 

tanda peserta yang telah disediakan panitia 



 

11) Dilarang menganalisa permainan diruang pertandingan 

 

 

12) Dilarang merokok diruang pertandingan 

13) Seluruh permainan, kapten, tim official dan penonton tidak diperkenankan 

membawa barang elektronik seperti hp, dvd/vcd player, walkmen, ipad, 

computer, notebook, buku catur, dan catatan lainnya yang berkaitan dengan 

permainan catur kedalam ruangan pertandingan 

14) Protes terhadap keputusan wasit hanya dapat dilakukan pada saat permainan 

sedang berlangsung. Bila protes tersebut dibenarkan oleh dewan hakim, maka 

uang protes akan dikembalikan, namun sebaliknya apabila protes tersebut 

tidak diterima dewan hakim maka uang tersebut tidak akan dikembalikan 

15) Dewan hakim diplih sebanyak lima orang dari unsur pemain dan keputusan 

dewan hakim bersifat mutlak 

16) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan pertandingan ini akan ditetapkan 

pada saat technical meeting 

 

c. Peserta  

1) Peserta adalah guru/anggota atau pengurus PGRI se- Indonesia yang 

diundang atau mendaftar pada even ini 

2) Setiap tim yang akan bertanding wajib mengisi daftar nama lengkap bukan 

julukan) dan diserahkan ke panitia 15 menit sebelum pertandingan 

berlangsung ( sesuai jadwal pertandingan) 

3) Pemain dalam turnamen ini adlah benar guru/pegawai anggota atau pengurus 

PGRI yang telah terdaftar dengan menyertakan Kartu Tanda Anggota dan 

surat pernyataan dari organisasi yang bersangkutan  

4) Pemain yang telah terdaftar dalam tim ini tidak dapat diganti (ditambah atau 

dikurang) sampai dengan turnamen berakhir/selesai 

5) Pengesahan pemain (screaning) dilakukan pada saat technical meeting 

 

d.  System Pertandingan 

1) Pertandingan dalam turnamen ini menggunakan system swiss ( maksimal 7 

babak 

2) Penempatan tim menggunakan system undian 

 

e. Penentuan juara  

1) Berdasarkan perhitungan Victory Point (VPO) tertinggi 

2) Jika VP masih sama, dilanjutkan dengan solkoff tertinggi 

3) Jika solkoff masih sama, dilanjutkan dengan progressive Scores (PS) tertinggi 

4) Jika PS masih sama, dilanjutkan dengan hasil berhadapan 

5) Jika hasil saat berhadapan adalah remis, maka terakhir ditentukan melalui 

undian 

 

B. PERLOMBAAN  

A. Jenis Perlombaan 

1. Lomba nyanyi solo Putra dan Putri 

2. Melukis 

3. Kreativitas Mengajar Kesenian 

 

B. Ketentuan Lomba Menyanyi Solo Putra dan Putri 

Peraturan atau ketentuan lomba ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman dalam 

kegiatan lomba pada PORSENI PGRI 2012 agar pelaksanaan tertib, lancAr, dan fair 

play 

 

 



 

 

 

 

1. Persyarat: 

a. Kegiatan lomba nyanyi solo ini diikuti oleh 2 (dua) orang peserta Putra dan Putri 

sebagai perwakilan dari tiap Provinsi 

b. Peserta diwajibkan mengirimkan/menyerahkan nada dasar yang akan dinyayikan 

kepanitia paling lambat pada saat technical meeting 

 

2. Lagu dan Babak 

a. Menyanyi tunggal (solo) Putra dan Putri 

b. Setiap peserta membawa kan lagu dan durasi sesuai dengan yang telah ditentukan 

 

3. Lomba akan dilaksanakan  melalui dua babak yaitu: 

a. Babak penyisian 

Pada babak penyisian ini peserta membawakan lagu wajib yang ditentukan dan 

akan diseleksi 5-10 terbaik untuk dilombakan pada babak final ( penentuan 

finalis akan disesuaikan dengan jumlah peserta) 

 

b. Babak final dalam babak final peserta membawakan 1 lagu pilihan yang telah 

ditentukan panitia  

 

4. Penilaian  

a. Materi suara dan interpretasi 

b. Teknik menyanyi 

c. Penampilan (etika panggung dan sikap) 

 

5. Daftar lagu  

a. Lagu wajib putra: Hymne PGRI 

b. Lagu wajib putri: Hymne PGRI 

c. Lagu pilhan putra: lagu daerah masing-masing peserta 

d. Lagu pilhan putri: lagu daerah masing-masing peserta 

e. Tidak boleh sama 

 

C. LOMBA MELUKIS 

1. Peserta diwajibkan membuat satu lukisan dengan tema yang telah ditentukan 

panitia yaitu”Pendidikan Karakter melalui lukisan” 

2. Kertas dan alat melukis sederhana disediakan panitia, namun apabila peserta 

memerlukan tambahan alat/bahan untuk keperluan melukis dipersilahkan untuk 

membawa masing-masing sesuai dengan kebutuhannya 

3. Waktu yang disediakan untuk melukis maksimal 4 jam 

4. Dibelakang karya/lukisan dicantumkam Identitas berupa: Nama Peserta, asal 

Provinsi, deskripsi singkat dari lukisannya 

5. Panitia berhak mempublikasikannya, akan tetapi hak cipta tetap pada 

pemilik/pembuat karya 

6. Penilaian penentuan pemenang diambil dari nlai/skor tertinggi 

 

D. LOMBA KREATIFITAS PEMBELAJARAN KESENIAN DAN OLAHRAGA 

1. Setiap peserta diwajibkan membuat/merekam pelaksanaan proses pembelajaran 

kesenian atau olahraga dengan durasi 10-15 menit dengan tema. “membangun 

karakter dan kreatifitas siswa melalui Pendidikan seni dan olahraga” 

2. Rekaman tersebut harus sudah dikirim/diserahkan paling lambat 1 minggu 

sebelum pelaksanaan lomba dalam bentuk CD. Dikirim ke PGRI Provinsi, 

alamat, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Jl, Basuki Rahmat No. 5 

Samarinda Telp/Fax. 0541.743055 



 

3. Kriteria penilaian lebih lengkap akan ditentukan kemudian 


