Nomor
Lampiran
Hal

: 006/TSSTIEMJ/XII/2018
: 1 ( satu )
: Undangan dan Informasi

Jakarta, 18 Desember 2018

“STIEMJ NATIONAL CHAMPIONSHIP 3 2019”
Kepada Yth,
Bapak / Ibu / Kepala
SD / SMP / SMA / K & Perguruan Pencak Silat
Di_
Tempat.

Dengan Hormat,
Teriring salam dan doa semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat - Nya
kepada kita semua sebagai makhluk ciptaan - Nya. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pemasalan
Pencak Silat berupa kejuaraan Pencak Silat Tingkat Usia Dini ( SD ), Pra-Remaja ( SMP ), Remaja ( SMA/K ),
Maka dengan ini kami panitia pelaksana STIEM NC 3. Mengundang Perguruan Pencak Silat dan Sekolah
untuk dapat berpartisipasi mengirimkan siswa/i pada kejuaraan STIEMJ National Championship ke-03 tahun
2019. Kegiatan akan dilaksanakan pada :
Hari
Tanggal
Waktu
Tempat

: Jum’at – Ahad
: 1 - 3 maret 2019
: 08:00 s/d Selesai
: GOR PKP Jakarta Islamic School

Adapun mengenai detail pendaftaran dan hadiah, kami lampirkan bersamaan dengan surat undangan ini.
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima
kasih.
Panitia Pelaksana
STIEMJ National Campionship 3 – 2019

Ketua Pelaksana

Anis Nabilah

Sambutan Ketua STIE Muhammadiyah Jakarta
Kejuaraan STIEMJ National Championship 2 bulan Juli lalu telah
mendapatkan sambutan yang hangat dari Perguruan Pencak Silat maupun
industri olahraga yang ada. Permintaan untuk menyelenggarakan event
ketiga di tahun 2019 ini pun telah kami terima dari berbagai pihak yang
sama. Evaluasi event Juli lalu akan kami terus perbaiki di STIEMJ National
Championship 3 kali ini, dengan segala perbaikan kearah yang lebih baik
serta memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi para peserta,
untuk merasakan pengalaman bertanding dan kesempatan kemajuan
prestasinya ke jenjang pertandingan selanjutnya. Kejuaraan kali ini akan
berjalan lebih baik dari event kemarin, agar tercipta bibit-bibit berbakat
yang memiliki prestasi Dunia. Juga berharap agar semua pihak yang terlibat
di Pencak Silat mau bergabung di kejuaraan ini dan menunjukkan
kemampuan serta sportifitasnya.
Terima kasih. Salam Olahraga

Latar Belakang
Pencak silat atau silat adalah suatu
seni bela diri yang berasal dari Asia
Tenggara. Seni bela diri ini secara luas
dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei,
dan Singapura, Filipina selatan, dan
Thailand selatan sesuai dengan
penyebaran suku bangsa Melayu
nusantara. Berkat peranan para
pelatih asal Indonesia, saat ini Vietnam
juga telah memiliki pesilat-pesilat yang tangguh.
Induk organisasi pencak silat di Indonesia adalah Ikatan Pencak Silat
Indonesia (IPSI). Organisasi yang mewadahi federasifederasi pencak silat di
berbagai negara adalah Persekutuan Pencak Silat Antara Bangsa (Persilat),
yang dibentuk oleh Indonesia, Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam.
Di Indonesia yang sendiri memiliki ratusan perkumpulan/perguruan silat
yang terdiri dari bermacam aliran di berbagai daerah, dimana setiap
daerahnya pun memiliki beberapa aliran yang berbeda pula. Ini menjadi
kekayaan budaya Indonesia yang sangat beragam.

Maksud dan Tujuan
Setelah sukses di Event STIEMJ NATIONAL CHAMPIONSHIP 2 sebelumnya
kami bermaksud ingin menggelar kembali event dan mengulang kesuksesan
diprogram terdahulu, dengan maksud memfasilitasi sambutan hangat dari
berbagai perguruan pencak silat dan respon positif masyarakat untuk
menggelar kembali event kejuaraan STIEMJ NATIONAL CHAMPIONSHIP yang
ke 3.
Kami berharap dengan digelarnya event STIEMJ NATIONAL CHAMPIONSHIP
3 ini dapat memberi kontribusi dan merangsang minat generasi muda
khususnya pelajar dalam berolah raga bela diri juga tersedianya atlet
berprestasi sampai tingkat dunia.

Kuota Peserta
Peserta berasal dari Perguruan Pencak Silat baik berasal dari sekolah
maupun perkumpulan / Perguruan dalam dan luar negeri dengan kondisi
fisik dan mental yang sehat dan prima, Tinggi, Berat badan, serta umur
peserta akan menjadi acuan panitia dalam kriteria kejuaraan
Melalui strategi promosi dan publikasi yang tepat dan jitu peserta setiap
event ditargetkan mencapai 1.000 peserta. Dengan audience yang akan hadir
dari berbagai lapisan masyarakat dengan perkiraan jumlah pengunjung
sebanyak
1.000
–
3.000
orang.

Pelaksanaan Kegiatan
Pendaftaran dimulai pada :
Hari, Tanggal

: 1 Januari s/d 20 Februari 2019
(Akan ditutup jika kuota terpenuhi)

Technical Meeting dilaksanakan pada:
Hari, Tanggal

: Sabtu, 23 Februari 2019

Waktu

: 10.00 s.d selesai

Tempat

: Aula lt 2 Stie Muhammadiyah Jakarta

Pelaksanaan dilaksanakan pada :
Hari, Tanggal

: Jum’at - Ahad, 1 - 3 Maret 2019

Waktu

: 08:00 s.d selesai

Tempat

: GOR PKP Jakarta Islamic School

Persyaratan Peserta
1. Peserta adalah Para Pesilat Pemula yang belum pernah menjuarai tingkat
kabupaten/kota.
2. Peserta adalah utusan atau atas nama Sekolah dan Perguruan Pencak Silat.
3. Pendaftaran dan pembayaran menggunakan system online ke
Daftarevent.com .
4. Peserta yang berhalangan bertanding dapat digantikan dengan peserta lain
paling lambat tanggal 23 Februari 2019.
5. Perubahan / Perbaikan data atlet diberikan kesempatan sampai tanggal 23
Februari 2019.
6. Melampirkan melalui foto / scan saat pendaftaran online yang terdiri dari :
a. Pas foto formal terbaru, dengan background putih
b. Surat keterangan kesehatan Terbaru ( maksimal 1 bulan sebelum
pelaksanaan) dari puskesmas atau dokter dan tertulis ( tinggi badan, berat
badan dan usia )
c. Ijasah atau akte kelahiran Surat Ijin & Pernyataan Orang Tua Pesilat.

Biaya Pendaftaran
BIAYA PENDAFTARAN :

KATEGORI
TANDING

Rp175.000,-



Tidak ada pengembalian uang pendaftaran dan pengantianpesilat saat hari H 1-3 Maret 2019



Pendaftaran terakhir atau pendaftaran akan dihentikan / ditutup jika telah memenuhi kuota
1.000 pesilat.

Peraturan Pertandingan
1. Penentuan kelompok umur berdasarkan tanggal pelaksanaan.
2. Kelas berdasarkan Tinggi Badan, Berat Badan , Usia (kelompok umur) dan
tingkatan sekolah (SD, SMP dan SMA/K )
3. Bagan Maksimal 4.
4. Menggunakan SISTIM GUGUR.
5. Semua pertandingan menggunakan penilaian DIGITAL.
6. Peserta wajib membawa perlengkapan masing-masing berupa: Body
Protector, Pelindung kemaluan dan tulang kering.
7. Seragam pakaian pertandingan, menggunakan pakaian Perguruan Pencak
Silat

Kategori Tanding
1.

SD
Under 7 th
 Kelompok umur 7 – 8
 Kelompok umur 9 – 10
 Kelompok umur 11 – 13

2.

SMP

 Kelompok umur 12 – 13
 Kelompok umur 14 – 16

3.

SMA / K

 Kelompok umur 15 – 16
 Kelompok umur 17-18

Hadiah dan Penghargaan
• Seluruh peserta mendapatkan Medali dan Sertifikat keikutsertaan
• Piala dan Sertifikat Tim Terbaik I, II, III untuk SD, SMP, SMA/K dan
Perguruan Pencak Silat berdasarkan perolehan medali Emas terbanyak.
• Piala dan Sertifikat Pesilat Terbaik Putra dan Putri untuk SD, SMP,
SMA/K dan Perguruan Pencak Silat kategori tanding.
• Piala dan Sertifikat Pesilat Terbaik Putra dan Putri untuk SD, SMP,
SMA/K dan Perguruan Pencak Silat kategori tunggal. 1
• Uang Pembinaan bagi Juara Umum dan Tim Terbaik

1

Dalam tahap Penentuan

Proses Pendaftaran Peserta
1
UNDUH PROPOSAL

2
DAFTAR ACCOUNT

c o m m u n i t y. e v e n t s i l a t . c o m

daftarevent.com

Tanggal 1 januari 2019

4

5

3
REGISTRASI
PILIH OPSI
tanding
Dan Seni

nama kontingen nama
sekolah/perguruan

CEK EMAIL INBOX
Verifikasi alamat email
isi password sendiri

6

7

ISI DATA
SESUAI OPSI
PILIHAN
upload
persyaratan

PENDAFTARAN
ATLET
SELANJUTNYA

8

9

YA

PENDAFTARAN ATLET
SELANJUTNYA

9

TUNGGU APPROVAL
10
PENDAFTARAN SELESAI
konfirmasi status kepesertaan
akan dikirimkan via email

TIDA
K

dikirim via email Atau cek
di daftarevent.com

-

Detail alur akan dijelaskan dalam video tutorial di channel Youtube Eventsilat.com.
Jika kuota terpenuhi, peserta yang sudah approve dan belum melakukan pembayaran setelah 2 hari, maka
status peserta tersebut akan dikembalikan menjadi SUBMIT.
Pendaftaran manual dibuka tanggal 1 januari sampai 20 februari 2019 dikampus STIE Muhammadyah
Jakarta, Dengan syarat membuat janji terlebih dahulu dengan cp yang tertera diproposal.

Penutup
Hal-hal lain yang belum tercakup pada proposal yang
disampaikan akan disampaikan pada saat pertemuan teknik
penyelenggaraan STIEMJ National Championship 3 2019
Semoga proposal kegiatan ini dapat diterima oleh seluruh
pihak yang terkait dan mendapatkan dukungan yang positif,
sehungga pertandngan STIEMJ NC 3 ini dapat terselenggarakan
dengan baik.
Atas kerjasama dan dukungannya, baik dari pemerintah,
Masyarakat pencak silat, kami ucapkan terimakasih.
Hormat Kami
“PANITIA PELAKSANA”
Ketua Pelaksan

Anis Nabilah

Info lebih lanjut hubungi CP :
Laras : 0858-8409-8432
Lita : 0895-1966-4726

Sekretaris Pelaksana

Orlin Ramadhanti

SURAT IJIN & PERNYATAAN ORANG TUA ATLET
Saya yang bertanda tangan di
bawah ini :
Nama Orang tua/wali

:

Pekerjaan

:

No. Tel/Hp

:

Status terhadap anak

: Ayah/Ibu/Wali * (coret yang tidak perlu)

Memberikan ijin kepada anak
saya, yaitu :

Nama Siswa/I

:

Tempat/Tanggal Lahir

:

Jenis Kelamin

:

Kontingen

:

Untuk mengikuti Kejuaraan STIEMJ NATIONAL CHAMPIONSHIP 3 2019 yang akan
diselenggarakan pada tanggal 1-3 Maret 2019 di GOR PKP Jakarta Islamic School
Ciracas - Jakarta Timur, bersama ini pula kami menyatakan dukungan sepenuhnya
terhadap kelancaran jalannya kejuaraan yang dimaksud dan tidak akan menuntut
Panitia Pelaksana atau Pelatih ke pihak berwenang jika seandainya terjadi sesuatu hal
terhadap anak saya (cidera) dikarenakan bertanding setelah dilakukan tindakan medis
oleh aparat (dokter) pertandingan yang berwenang.
Demikian Surat Ijin ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

,
Tanda Tangan & Nama Jelas Orang Tua/Wali

2019

