


KELOMPOK: 
1 TAS RANSEL 
1 CLIPBOARD 
1 KALKULATOR 
(BUKAN ALAT KOMUNIKASI) 
 
INDIVIDU: 
BOTOL MINUM 
ALAT TULIS 

ALAT TULIS: 
3 BOLPEN 
3 PENSIL 
3 PENGHAPUS 
3 PENGGARIS 
GUNTING 
CUTTER 
ISOLASI 
DOUBLE TAPE 
LEM UHU 
LEM ALTECO 
JANGKA 
 

BARANG BAWAAN PESERTA 



PERATURAN UMUM 

•  Peserta wajib melakukan registrasi datang dan pulang. 

•  Peserta wajib berpakaian sesuai ketentuan (seragam sekolah dan bersepatu). 

•  Peserta wajib hadir tepat waktu. 

•  Peserta wajib menjaga ketertiban selama acara berlangsung. 

•  Peserta wajib menjaga kebersihan kampus. 

•  Peserta bertanggung jawab atas barang milik pribadi. Panitia tidak bertanggung 
jawab akan kehilangan barang peserta. 

•  Peserta menghormati dan menghargai sesama peserta maupun panitia. 

 



PERATURAN UMUM 

•  Peserta dilarang berbicara kotor dan menyinggung SARA. 

•  Peserta dilarang menggunakan alat elektronik selama acara berlangsung. 

•  Peserta dilarang meninggalkan area tanpa seizin panitia ketika acara 
berlangsung. 

•  Peserta dilarang keras membawa, memakai, dan menggunakan NAPZA, 
minuman keras, dan rokok di kawasan Universitas Kristen Petra. 

•  Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan berbuah 
peringatan, pengurangan poin, maupun diskualifikasi. 
 



PERATURAN RALLY GAMES 

•  Peserta berkumpul di Selasar Gedung P lantai 8 pukul 07.30 WIB. 

•  Peserta diharapkan sudah sarapan di rumah. 

•  Peserta dilarang melakukan kecurangan atau bekerja sama dengan kelompok 
lain.  

•  Peserta dilarang menggunakan alat elektronik selama acara berlangsung, kecuali 
kalkulator. 

•  Peserta dilarang berlarian selama mengikuti rally games. 

•  Peserta diharapkan menjaga ketenangan, tidak berteriak-teriak selama acara 
rally game berlangsung. 

•  Peserta dilarang menggunakan lift selama mengikuti rally games. 



SISTEM RALLY GAMES 
•  Terdapat 5 pos permainan. 
•  Peserta akan memperoleh score sheet yang harus diisi oleh panitia pada setiap 

pos permainan.  
Tahapan permainan di setiap pos: 

•  Di awal pos, peserta wajib menyerahkan route card kelompok kepada penjaga 
pos. 

•  Peserta akan diminta menampilkan jargon kelompok. 
•  Panitia akan menjelaskan sistem dan peraturan permainan pada pos tersebut. 

•  Durasi permainan adalah 10 menit. 
•  Di akhir pos, peserta wajib meminta kembali route card yang telah diberi nilai 

serta tanda tangan panitia. 

•  Peserta melanjutkan permainan ke pos berikutnya ketika ada tanda rotasi. 
 



SISTEM KOMPOSISI 

Peserta akan membuat sebuah komposisi 3D selama 120 menit 

Tema dan bahan komposisi akan diberikan pada hari-H 

Dilarang menggunakan bahan di luar yang disediakan panitia 

Peralatan yang harus dibawa hanya yang tertulis di list barang bawaan peserta, 

peralatan lainnya optional 



PR 

PESERTA MENENTUKAN NAMA KELOMPOK DIAMBIL DARI NAMA ARSITEK  

TERKENAL DI DUNIA 

PESERTA MEMBUAT JARGON KELOMPOK DENGAN DURASI 15-30 DETIK.  

Jargon bebas tetapi tidak boleh menjelek-jelekkan kelompok lain atau panitia  

dan tidak boleh mengandung unsur SARA. 

Sebagai bekal untuk menambah pengetahuan peserta agar mempermudah 

mengikuti babak penyisihan rally games, disarankan untuk membuka materi 

tambahan yang akan di-upload di website www.himaartra.com. 

 

 



GOOD LUCK! :D 


