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PROPOSAL KEGIATAN 

NASIONAL  dan INTERNASONAL 

 

PEKAN OLAH RAGA, SAINS DAN SENI (POSSE) 

Universitas Muhammadiyah Riau         





1. Latar Belakang  

 

Muhammadiyah sebagai pilar bangsa yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diridhai oleh  

Allah SWT, sejak awal telah menjadikan pendidikan sebagai ujung tombak pembangunan 

bangsa. Kiprah Muhammadiyah dalam dunia pendidikan secara nasional telah dibuktikan 

dengan berdirinya lembaga – lembaga pendidikan mulai dari pendidikan pra-sekolah hingga 

perguruan tinggi. Muhammadiyah merupakan organisasi dakwah modern yang lahir dari 

pemikir Islam modernis K.H. Ahmad Dahlan pada awal abad ke-20 di Yogyakarta. Sebagai 

pelopor gerakan Islam modern di Indonesia, Muhammadiyah tidak hanya bergerak pada 

dakwah amar makruf di jalur keagamaan semata-mata, tetapi juga bergerak dalam dakwah 

melalui jalur pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan, kebudayaan termasuk kesenian, 

dan lain-lain.  

Sementara itu, masa depan pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan 

bangsa Indonesia berada di tengah-tengah percaturan peradaban global yang semakin 

kompleks dan tidak menentu. Dengan komitmen dan kesadaran yang mendalam ini, maka pada 

tanggal 5 Juni 2008, cita – cita Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau untuk mendirikan 

Universitas Muhammadiyah Riau ( UMRI ) akhirnya terwujud berdasarkan SK Mendiknas RI 

No. 94/D/O/2008 yang merupakan universitas Muhammadiyah ke – 39 di Indonesia. 

Di sisi lain, kehidupan kampus merupakan momentum yang tepat untuk 

mempersiapkan generasi emas Indonesia di masa yang akan datang. Terlepas dari tantangan 

yang ada termasuk di masa Pandemi Covid-19 ini, perlu ada usaha untuk meningkatkan 

semangat berkarya dan berprestasi bagi anak bangsa melalui ajang yang bisa melatih mereka 

untuk berkompetisi dengan mahasiswa lainnya sehingga bisa memiliki daya saing yang tinggi 

dengan Negara lainnya. Maka dari itu, bertepatan dengan akan diadakannya Milad Universitas 

Muhammadiyah Riau yang ke- 13, maka dibuatlah serangkaian lomba yang salah satunya 

adalah Lomba Olahraga, Sains dan Seni dalam skala nasional dan internasional. Kegiatan ini 

sangat penting bagi mahasiswa untuk meningkatkan kecintaan dalam bidang Olahraga, Sains 

dan Seni.  

 

 

  



2. Tujuan 

 

Tujuan dari kegiatan POSSE UMRI ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk memperingati Milad Universitas Muhammadiyah Riau yang ke - 13;  

b. Meningkatkan kreatifitas dan semangat juang anak muda Indonesia; 

c. Menciptakan hubungan yang sehat dikalangan mahasiswa; 

d. Memperkenalkan dan/atau meningkatkan kemampuan teknis dalam mengapresiasi 

karya sastra; 

e. Mengembangkan minat dan bakat mahasiswa, serta melestarikan seni dan budaya 

bangsa Indonesia dalam membaca al-Qur’an (Qira’at al-Quran), menghafalkannya 

(Hifdz al-Quran), memahaminya (Fahm al-Quran), menulis indah (Khath al-

Quran), menggali makna dan kandungan ilmiah (Maqalah Madlmun al-Quran) serta 

memaparkan kandungannya (Syarh al-Quran) sebagai upaya membumikan Al-

Quran di lingkungan kampus; 

f. Meningkatkan silaturahmi dan menjalin ukhuwah antar Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah-Aisyiah serta Perguruan Tinggi Nasional dan Internasional; 

g. Menumbuhkan rasa persaudaraan didasari dengan gerakan Muhammadiyah; 

h. Melestarikan Pencak Silat sebagai budaya bangsa; 

 

3. Tema Kegiatan 

 

Tema kegiatan Pekan Olahraga, Sains dan Seni (POSSE) sempena Milad UMRI Tahun 

2021 ini adalah “Ditengah Pandemi Mengukir Prestasi”. 

 

4. Waktu dan Lokasi Kegiatan 

Adapun kegiatan POSSE UMRI 2021 akan dilaksanakan pada: 

Hari / tanggal   : 5 April  – 5 Juni 2021 

Lokasi   : Secara Virtual  

Pukul   : 08.00 Wib s.d selesai 

Agenda  : Malam Puncak Milad dan Pemberian Hadiah bagi para       

pemenang perlombaan POSSE (rangkain kegiatan 

milad UMRI) 

  



5. Jenis Kegiatan Perlombaan  tanggal pelaksanaan  

 

Adapun jenis perlombaan yang akan dipertandingkan dalam rangka memperingati Milad 

UMRI yang ke-13 adalah: 

Nasional (Utusan dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisiyah (PTMA) 

a. MTQ (Tilawah, Tahfidz 5 dan 10 Juz) 

Tanggal : 28 April s/d 4 Mei 2021 

b. Paduan Suara 

Tanggal : 24 s/d 29 Mei 2021 

c. Karya Tulis Ilmiah 

Tanggal : 24 s/d 29 Mei 2021 

d. Menulis Cerpen 

Tanggal : 24 s/d 29 Mei 2021 

e. Seni Tari Kontemporer 

Tanggal : 24 s/d 29 Mei 2021 

f. Mapala (Lomba Orasi Lingkungan) 

Tanggal : 24 s/d 29 Mei 2021 

g. E-Sport (Juggling Freestyle dan Virtual Run) 

Tanggal : 24 s/d 29 Mei 2021 

Internasional (Utusan dari Perguruan Tinggi Nasional dan Internasional) 

a. Tapak Suci (Cabang Seni) 

Tanggal : 24 s/d 29 Mei 2021 

b. Short Movie 

Tanggal : 24 s/d 29 Mei 2021 

c. Baca Puisi 

Tanggal : 24 s/d 29 Mei 2021 

d. E-Sport (Juggling Freestyle dan Virtual Run) 

Tanggal : 24 s/d 29 Mei 2021 

Pengumuman pemenang dan pembagian hadiah pada tanggal : Sabtu, 5 Juni 2021 

 

 

 

  




