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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

 

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN 

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

NOMOR SDM.5.SM.09.03-        TAHUN 2019 

 

TENTANG  

PROSEDUR TETAP UPACARA PERNIKAHAN PEDANG PORA  

 

DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menjalin silaturahmi yang kuat dan memupuk jiwa 

korsa, serta dalam rangka mengharumkan nama almamater Akademi 

Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Prosedur Tetap 

Upacara Pernikahan Pedang Pora. 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; 

2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas; 

3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan 

HAM; 

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu 

Pemasyarakatan. 

9. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tentang Statuta Politeknik Ilmu 

Pemasyarakatan. 

 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK ILMU 

PEMASYARAKATAN TENTANG PROSEDUR TETAP 

UPACARA PERNIKAHAN PEDANG PORA  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pengertian 

Pasal 1  

Dalam peraturan direktur ini yang dimaksud dengan : 

1) Upacara (dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah tanda-tanda kebesaran; rangkaian 

tindakan atau perbuatan yang terikat pada peraturan tertentu menurut adat atau agama; dan 

perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan sehubungan dengan peristiwa penting. 

2) Pedang Pora berasal dari kata Pedang Pura atau Gapura Pedang. 

3) Upacara Pemakaman adalah suatu tradisi yang dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan 

terakhir kepada Alumni Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan 

yang meninggal dunia. 

4) Alumni Akademi Ilmu Pemayarakatan adalah lulusan Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan 

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan baik laki-laki maupun perempuan yang dibuktikan oleh Ijazah. 

5) Alumni berasal dari bahasa latin, alumnus yang berarti “anak susuan, murid” dan alere yang 

berarti “menyusui” yang artinya lulusan dari suatu institusi pendidikan.   

6) Upacara Tradisi Pedang Pora adalah suatu perayaan pernikahan bagi seorang alumni atau 

lulusan Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang dilaksanakan 

dalam rangka melepas masa lajang dengan diiringi rangkaian pedang berbentuk  gapura yang 

dibentuk oleh hunusan pedang dari rekan-rekan atau adik angkatan dari alumni yang 

melaksanakan upacara tersebut. 

 

BAB II 

Upacara Pernikahan Pedang Pora 

 

Pasal 2 

Setiap alumni yang akan melaksanakan Upacara Tradisi Pedang Pora dalam Resepsi Pernikahannya 

harus memperhatikan beberapa hal berikut : 

1) Seorang alumni yang akan melaksanakan Upacara Tradisi Pedang Pora diwajibkan 

mengajukan permohonan persetujuan kepada Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan 

sebagai Penasehat Upacara Tradisi Pedang Pora. 

2) Permohonan Upacara Tradisi Pedang Pora hanya berlaku untuk pernikahan pertama alumni 

yang bersangkutan. 

3) Upacara Pernikahan Pedang Pora hanya dapat dilakukan satu kali dalam pernikahan pertama. 

4) Permohonan Persetujuan ini diajukan oleh alumni laki-laki paling lama 30 (tiga puluh) hari 

sebelum hari pelaksanaan resepsi. 

5) Upacara Pedang Pora yang terdiri dari Pasukan Taruna Poltekip dapat dilaksanakan 

menyesuaikan dengan kalender Akademik Poltekip. 

6) Penanggung Jawab Upacara Pedang Pora ialah pihak dari Poltekip. 
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Pasal 3 

1) Dalam pelaksanaan Upacara Tradisi Pedang Pora, pembiayaan sepenuhnya merupakan 

tanggungjawab dari mempelai.  

 

Pasal 4 

1) Demi kelancaran pelaksanaan Upacara Pedang Pora, perlu diadakannya latihan kepada pihak 

mempelai dan seluruh petugas serta pejabat upacara. Latihan dilaksanakan dua hari sebelum 

pelaksanaan upacara. 

2) Gladi bersih dilaksanakan sehari sebelum acara dimulai menggunakan lokasi yang sebenarnya. 

 

Pasal 5 

Susunan petugas upacara dalam pelaksanaan Upacara Tradisi Pedang Pora adalah sebagai 

berikut : 

a. Inspektur Upacara. 

b. Perwira Upacara. 

c. Komandan Pasukan Pedang Pora. 

d. Ajudan Inspektur Upacara. 

e. Pembawa Acara. 

f. Pasukan Pedang Pora. 

g. Pembawa Tanda Kehormatan. 

h. Penata Suara. 

i. Pengambil Dokumentasi. 

 

Pasal 6 

Susunan Upacara Pedang Pora terdiri dari : 

Upacara Pernikahan Pedang Pora (Orang Tua Tidak diikutkan dalam Prosesi Pedang Pora) 

1) Pasukan pedang pora memasuki tempat upacara. 

2) Kedua mempelai dan kedua orang tua mempelai memasuki tempat acara. 

3) Inspektur Upacara tiba ditempat Upacara.  

4) Laporan Komandan Pasukan kepada Inspektur Upacara. 

5) Kedua mempelai memasuki gapura pedang Pora. 

6) Pernyataan dari inspektur Upacara. 

7) Pemberian Tanda kehormatan kepada kedua mempelai. 

8) Inspektur Upacara mengiringi kedua mempelai ke pelaminan. 

9) Laporan Komandan Pasukan. 

10) Inspektur Upacara meninggalkan tempat Upacara menuju meja VIP. 

11) Kedua mempelai bersama inspektur upacara dan orang tua foto bersama Pasukan Pedang 

Pora. 

12) Upacara Selesai. 
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Upacara Pernikahan Pedang Pora (Orang Tua diikutkan dalam Prosesi Pedang Pora) 

1) Pasukan pedang pora memasuki tempat upacara. 

2) Kedua Mempelai dan Kedua Orang Tua beserta Keluarga inti Mempelai memasuki tempat 

acara. 

3) Inspektur Upacara tiba ditempat Upacara.  

4) Laporan Komandan Pasukan kepada Inspektur Upacara. 

5) Kedua mempelai dan Orang Tua beserta Keluarga inti memasuki gapura pedang Pora. 

6) Pernyataan dari inspektur Upacara. 

7) Pemberian Tanda kehormatan kepada kedua mempelai. 

8) Inspektur Upacara, Orang tua beserta Keluarga inti dan Pasukan Pedang Pora mengiringi 

kedua mempelai ke Pelaminan. 

9) Kedua mempelai bersama inspektur upacara dan orang tua foto bersama Pasukan Pedang 

Pora. 

10) Laporan Komandan Pasukan. 

11) Upacara Selesai. 

 

 

 

Pasal 7 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Upacara Tradisi Pedang Pora adalah sebagai 

berikut : 

1) Tata pakaian tentang penggunaan jenis-jenis pakaian yang sesuai dengan acara Upacara 

Tradisi Pedang Pora. Berikut jenis-jenis pakaian yang digunakan pada saat upacara 

berlangsung : 

a. Pejabat Upacara 

- Inspektur Upacara                    :PDU / PSL (Pakaian Dinas Upacara / Pakaian           

Sipil Lengkap)  

- Perwira Upacara  :PDU (Pakaian Dinas Upacara) 

- Komandan Upacara  :PDK (Pakaian Dinas Khusus) 

b. Petugas Upacara 

- Ajudan Inspektur Upacara  :PDK (Pakaian Dinas Khusus) 

- Pembawa Acara  :PDK (Pakaian Dinas Khusus) 

- Pasukan Pedang Pora             :PDK (Pakaian Dinas  Khusus) 

- Pembawa Tanda Kehormatan :PDK (Pakaian Dinas Khusus) 

- Penata Suara  :PDK (Pakaian Dinas Khusus) 

- Dokumentasi Acara  :PDP  (Pakaian Dinas Pesiar) 

- Protokoler  :PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 

2) Upacara Pedang Pora hanya dapat dilaksanakan diruangan tertutup (indoor) dengan luas 

yang memadai untuk dilaksanakannya sebuah upacara pedang pora. Standar tata tempat 

(lay-out) untuk pelaksanaan Upacara Pedang Pora (terlampir). 

 

Pasal 8 

1) Perlengkapan Upacara Pedang Pora : 
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a. Baki dan Taplak. 

b. Bunga Tangan. 

c. Confetti atau kembang api dalam pernikahan. 

d. Kaos Tangan. 

e. Naskah Pernyataan. 

f. Pedang Kadga. 

g. Kain Dharma Wanita. 

 

2) Kelengkapan Upacara Pedang Pora 

Pejabat Upacara Pedang Pora yang terdiri dari : 

a. Inspektur Upacara Pedang Pora adalah pejabat tertinggi dalam upacara Pedang Pora dan 

kepadanya disampaikan penghormatan. Inspektur upacara Pedang Pora adalah Kepala UPT 

dari mempelai yang melaksanakan pernikahan. Apabila Kepala UPT tidak dapat hadir, 

maka akan digantikan dengan : 

- Pejabat senior dilingkungan Kantor Wilayah tempat calon mempelai bertugas. 

- Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. 

b. Perwira Upacara 

c. Komandan Pasukan Pedang Pora 

d. Ajudan Inspektur Upacara 

e. Pembawa Acara 

f. Pasukan Pedang Pora. 

g. Pembawa Tanda Kehormatan. 

h. Penata Suara. 

i. Pengambil Dokumentasi. 

3) Tata cara pelaksanaan Upacara Pernikahan Pedang Pora diatur lebih lanjut dalam Prosedur Tetap 

(PROTAP) Pelaksanaan Upacara Tradisi Pedang Pora.  

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di         : Depok 

Pada tanggal       : 12 Januari 2019 

 

DIREKTUR  

POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN 

 

 

 

 

 

Rachmayanthy 

NIP. 19690426 199203 2 001 
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 Lampiran :    Lay-out Upacara Pedang Pora (Orang Tua Tidak diikutkan dalam Prosesi 

Pedang Pora) 
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Lampiran :    Lay-out Upacara Pedang Pora (Orang Tua  diikutkan dalam Prosesi Pedang Pora) 
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Lampiran : Pelaksanaan Acara Pedang Pora 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM 

AKADEMI ILMU PEMASYARAKATAN DAN POLITEKNIK ILMU 

PEMASYARAKATAN 

JL. RAYA GANDUL, CINERE – DEPOK 

 

UPACARA PEDANG PORA PADA RESEPSI PERNIKAHAN 

ALUMNI AKADEMI ILMU PEMASYARAKATAN DAN POLITEKNIK ILMU 

PEMASYARAKATAN ANGKATAN ......... 

(..........................&............................) 

 

I. HARI, TANGGAL DAN TEMPAT 

 1. Hari : …………………….   

 2.Tanggal : …………………….  

 3.Waktu : …………………….  

     4. Tempat          : …………………….  

       

II.PEJABAT UPACARA 

 1. Inspektur Upacara Upacara : …………………….  

 2. Perwira Upacara : …………………….  

 3. Komandan Upacara  : …………………….(Taruna POLTEKIP) 

 

III.PETUGAS UPACARA 

 

1. Pasukan Pedang Pora : 10 Orang Taruna POLTEKIP 

2. Pembawa Acara : …………………….(Taruna POLTEKIP) 

3. Pembawa Tanda Kehormatan : …………………….(Taruna POLTEKIP)  

 …………………….(Taruna POLTEKIP) 

4. Ajudan Inspektur Upacara  : …………………….(Taruna POLTEKIP)  

5. PenataMusik : …………………….(Taruna POLTEKIP) 

6. Dokumentasi : …………………….(Taruna POLTEKIP) 

 

 

 

Lampiran : Tata Urutan Acara Pedang Pora (Orang Tua Tidak Ikut dalam Prosesi Pedang Pora) 

pada resepsi pernikahan Alumni Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Ilmu 

Pemasyarakatan Angkatan ........................ 

 

JAM ACARA 

URAIAN 

PEMBAWA 

ACARA 

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN 

14.00  

Gladi 

Upacar

a 

Pedang 

Pora 

 

Gladi upacara pedang pora  

 Seluruh perangkat Upacara Berserta 

Kedua Mempelai Melaksanakan Gladi 

Upacara Pedang pora. 

 Tim Pasukan Pedang Pora 

Melaksanakan Pengecekan area yang 

akan di jadikan tempat acara Upacara 

Pedang Pora. 

18.30 Persiap

an 

Upaca 

Pedang 

Pora 

  
Pasukan Pedang Pora 
bersiap memasukin tempat 
acara 

 Pasukan Pedang Pora bersiap di daerah 

persiapan (pasukan membentuk barisan 

dua berbanjar dengan di pimpin oleh satu 

orang komandan pasukan). 
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  Tamu undangan 

memasuki ruang 

acara  

Tamu undangan memasuki 
ruang acara dipandu panitia. 

 Tamu undangan dipersilahkan masuk 

ke tempat upacara pedang pora . 

19.00  “Upacara Pedang 

Pora dimulai “ 

Pasukan Pedang Pora 

memasuki bersiap memasuki  

tempat acara 

 

19.01 Pasuka

n 

Pedang 

Pora 

tiba di 

tempat 

Upacar

a 

“Pasukan pedang 

pora memasuki 

tempat Upacara “ 

Pasukan pedang pora 

berjalan memasuki tempat 

Upacara dan langsung 

menempati tempat yang 

ditentukan 

 Pasukan pedang pora memasuki 

tempat upacara dengan dipimpin oleh 

Komadan pasukan  . 

 Pasukan Pedang Pora membentuk 

formasi berhadapan antar banjar dengan 

posisi istirahat di tempat setalah aba-aba 

“istirahat di tempat, grak !!!” dari 

komandan pasukan. 

      

19.10 Kedua 

mempel

ai 

beserta 

orang 

tua tiba 

di 

tempat 

upacara 

“Kedua mempelai 

memasuki tempat 

acara.” 

“Hadirin dimohon 

berdiri .” 

Kedua mempelai dan orang 
tua tiba dari kediaman ke 
tempat upacara, sekaligus 
mengambil tempat di depan 
pasukan Pedang Pora 

 Kedua mempelai di arahakan oleh tim 

protokoler untuk menempati tempat 

persiapan bertepat di depan pasukan 

pedang pora  didampingi oleh dua orang 

pembawa tanda kehormatan dan orang 

tua. 

19.11 Laporan 

Perwira 

Upacar

a 

 Perwira Upacara melapor 

kepada Inspektur Upacara 

bahwa Upacara siap dimulai 

 Dengan di awali penghormatan, 

Perwira Upacara melaporakan                 “ 

Lapor, upacara pedang pora, minggu, 31 

maret 2019 siap.”  kepada Inspektur 

Upacara. 

19.12 Inspetur 

Upacar

a 

memas

uki 

tempat 

Upacar

a 

“Inspektur 

Upacara tiba di 

tempat Upacara “ 

Inspektur upaca memasuki 

tempat Upacara 

 Komandan pasukan memberikan aba-

aba “siap, grak !!”  sesaat setelah 

Pembawa acara membacakan Inspektur 

Upacara tiba tempat upacara. 

 Setalah menerima laporan dari 

Perwira Upacara, Inspektur Upacara 

memasuki tempat Upacara dan 

menempati tempat yang telah disediakan 

dengan di dampingi oleh ibu yang berada 

di sisi sebelah kanan dan Ajudan 

Inspektur di sisi sebelah kiri. 

 

19.13 Laporan 

Komand

an 

Upacar

a 

“Laporan 

Komandan 

Upacara .” 

Komandan Upacara 

menghadap Inspektur 

Upacara dan memberi 

Laporan.  

 Komadan Upacara melaporkan 
“Upacara pedang Pora, minggu, 31 maret 
2019 , Siap!” kepada Inspektur Upacara. 

 Komandan Upacara kembali ke 
formasi pasukan Pedang Pora. 

 Komandan Pasukan memberikan 
aba-aba  “ Hunus Pedang, Mulai !!”  

Kepada pasukan. 

 Komandan Pasukan memberikan 
aba-aba “ Payung pedang, grak !!”  agar 

pasukan bersiap membentuk gapura 
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pedang pora. 

19.17 Kedua 

mempel

ai 

memas

uki 

Gapura 

Pedang 

Pora 

“Kedua Mempelai 

memasuki 

Gapura Pedang 

Pora “ 

Kedua mempelai berjalan 

melewati gapura Pedang Pora 

dan diiringi dengan musik. 

 

 Tanpa diiringi oleh orang tua kedua 

mempelai beserta pembawa tanda 

kehormatan melewati gapura pedang 

pora secara perlahan dengan posisi 

mempelai pria melakukan penghormatan 

dan diiringi music, pembacaan narasi 

oleh Pembawa acara kemudian  berhenti 

tepat setalah melewati seluruh gapura 

pedang pora. 

 

 Setalah itu Komandan pasukan 

menegakan Pasukan dengan aba-aba 

“tegak, grak”, (pasukan pedang pora 

menutup barisan dan membentuk dua 

barisan berbanjar tepat di belakang 

pembawa tanda kehormatan, bersiap 

mengiringi mempelai untuk maju ke 

hadapan inspektur Upacara). 

19.25   Kedua Mempelai menuju ke 

hadapan Inspektur Upacara 

 Komandan Upacara memberikan 

Aba-aba “ Maju, jalan!!! ” mempelai dan 

pembawa tanda kehormatan berjalan 

perlahan menuju ke hadapan inspektur 

Upacara. 

 Kedua mempelai sampai di hadapan 

Inspektur upacara. 

 Pembawa tanda kehormatan berhenti 

di sisi kiri mempelai. 

 Komandan memberikan aba-aba “ 

henti, grak!!! “ (Pasukan Pedang Pora 

berhenti tepat di belakang mempelai 

dengan aba-aba oleh komandan 

Pasukan). 

19.28 Pernyat

aan 

Inspekt

ur 

Upacar

a 

“ Pernyataan dari 

Inspektur 

Upacara “ 

Inspektur Upacara 

membacakan naskah 

pernyataan selamat 

 Di hadapan Kedua mempelai 
Inspektur Upacara membacakan Naskah 
Pernyataan 

 Inspektur Upacara selesai 
membacakan naskah pernyataan. 

 Komandan pasukan memberikan aba-
aba “Maju, jalan !! “ (Pasukan Pedang 
Pora membentuk formasi lingkaran, 
melingkari kedua mempelai bersiap 
melakukan gerakan formasi payung 
pedang). 

19.30 Pemberi

an 

tanda 

kebesar

an 

“ Pemberian 

tanda kebesaran  

“ 

Inspektur di damping ibu 
memberikan tanda 
kehormatan kepada kedua 
mempelai 

 Setalah pasukan pedang selesai 

membentuk formasi, Inspektur Upacara di 

persilahkan memasuki formasi untuk 

meberikan tanda kehormatan. 

 

 Pemberian tanda Kehormatan di awali 

oleh ibu memberikan kotak berisi kain 

bahan dharma wanita kepada mempelai 

wanita setalah itu di kembalikan kepada 

pemabawa tanda kehormatan 
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 Selanjutnya Inspektur Upacara 

mengambil dan memberikan tanda 

kehormatan berupa Pedang Kadga 

kepada mempelai laki-laki untuk  di 

genggam bersama dengan mempelai 

wanita. 

 

 Setelah memberikan Tanda 

kehormatan Inspektur beserta ibu dapat 

kembali ketempat yang telah di sediakan, 

untuk menyaksikan prosesi payung 

pedang kedua mempelai. 

 

 Sesaat setelah Inspektur Upacara 

meninggalkan formasi, Komandan 

pasukan memberikan aba-aba “ Payung 

pedang, grak!!” 

 

 Formasi payung pedang  dilakukan 

dangan kombinasi, lima orang beridiri dan 

enam orang duduk, sambil memayungi 

kedua mempelai  serta di iringi lagu 

“padamu negeri” dan pembacaan narasi 

oleh pembawa acara 

 

19.35 Inspekt

ur 

Upacar

a  dan 

kedua 

orang 

tua  

mempel

ai 

Mengiri

ngi 

pengant

in 

“ Inspektur 

Upacara dan 

kedua orang tua 

mempelai 

berkenan 

mengiringi kedua 

mempelai “ 

Inspektur Mengiringi kedua 
mempelai menuju pelaminan 
dan dilanjutkan dengan foto 
bersama 

 Setelah Prosesi Pedang Pora Selesai, 

Inspektur Upacara dan kedua orang tua 

mempelai mendampingi kedua mempelai 

menuju pelaminan,  

 Pasukan kembali ke tempat semula 

untuk melakukan gerakan sarung pedang 

untuk persiapan foto bersama dengan 

kedua mempelai. 

 Inspektur kembali ketempat yang 

telah disediakan untuk menerima laporan 

komandan pasukan. 

19.40 Laporan 

Komand

an 

Upacar

a 

“Laporan 

Komandan 

Upacara “ 

Laporan Komandan pasukan, 

bahwa upacara pedang pora 

sudah selesai 

 Komandan Upacara Melaporkan 

“Upacara pedang pora telah 

dilaksanakan, laporan selesai”,kepada 

Inspektur Upacara. 

 

19.45 Pasuka

n 

Pedang 

Pora 

Foto 

Bersam

a 

“Acara terakhir 

adalah Foto 

bersama 

denganpasukan 

pedang Pora “ 

Pasukan Pedang Pora 
melakukan foto bersama 
dengan kedua mempelai 
Setelah foto bersama, 
selanjutnya pasukan Pedang 
Pora meninggalkan arena 
Upacara, sebelumnya 
dilakukan penghormatan 
kepada kedua mempelai. 

 Sesi foto terakhir adalah foto bersama 

mempelai beserta, inspektur, kedua 

orang tua mempelai dan tim pasukan 

pedang pora. 

 Pasukan Pedang Pora membentuk 

barisan “V” yang bertempat di depan 

pelaminan. 

 Pasukan Pedang Pora memberikan 

penghormatan kepada mempelai. 
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19.50 Upacar

a 

Selesai 

“ Upacara 

Selesai, Pasukan 

pedang pora 

diperkenankan 

kemabli ke 

tempat yang telah 

disediakan dan 

selanjutnya acara 

di serahkan 

kepada MC acara 

“ 

Upacara telah selesai 
Pasukan pedang pora kembali 
ke tempat yang telah di 
sediakan 

 Upacara pedang Pora Telah Selesai. 

 Dipimpin oleh komandan pasukan, 

pasukan kembali ke tempat persiapan 

dan  ditutup dengan doa.  

 

 

Lampiran : Tata Urutan Acara Pedang Pora (Orang Tua Diikutkan dalam Prosesi Pedang Pora) pada 

resepsi pernikahan Alumni Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Ilmu 

Pemasyarakatan Angkatan ........................ 

 

JAM ACARA 

URAIAN 

PEMBAWA 

ACARA 

KEGIATAN URAIAN KEGIATAN 

14.00  

Gladi 

Upacara 

Pedang 

Pora 

 

Gladi upacara pedang pora  

 Seluruh perangkat Upacara Berserta 

Kedua Mempelai Melaksanakan Gladi 

Upacara Pedang pora. 

 Tim Pasukan Pedang Pora 

Melaksanakan Pengecekan area yang 

akan di jadikan tempat acara Upacara 

Pedang Pora. 

18.30 Persiapa

n Upaca 

Pedang 

Pora 

  
Pasukan Pedang Pora 
bersiap memasukin tempat 
acara 

 Pasukan Pedang Pora bersiap di daerah 

persiapan (pasukan membentuk barisan 

dua berbanjar dengan di pimpin oleh satu 

orang komandan pasukan). 

  Tamu undangan 

memasuki ruang 

acara  

Tamu undangan memasuki 
ruang acara dipandu panitia. 

 Tamu undangan dipersilahkan masuk 

ke tempat upacara pedang pora . 

19.00  “Upacara 

Pedang Pora 

dimulai “ 

Pasukan Pedang Pora 

memasuki bersiap memasuki  

tempat acara 

 

19.01 Pasukan 

Pedang 

Pora tiba 

di tempat 

Upacara 

“Pasukan 

pedang pora 

memasuki 

tempat Upacara 

“ 

Pasukan pedang pora 

berjalan memasuki tempat 

Upacara dan langsung 

menempati tempat yang 

ditentukan 

 Pasukan pedang pora memasuki 

tempat upacara dengan dipimpin oleh 

Komadan pasukan  . 

 Pasukan Pedang Pora membentuk 

formasi berhadapan antar banjar dengan 

posisi istirahat di tempat setalah aba-aba 

“istirahat di tempat, grak !!!” dari 

komandan pasukan. 

19.10 Kedua 

mempela

i beserta 

orang 

“Kedua 

mempelai 

memasuki 

tempat acara.” 

Kedua mempelai, orang tua, 
dan keluarga inti tiba dari 
kediaman ke tempat upacara, 
sekaligus mengambil tempat 
di depan pasukan Pedang 

 Kedua mempelai di arahakan oleh tim 

protokoler untuk menempati tempat 

persiapan bertepat di depan pasukan 

pedang pora  didampingi oleh orang tua 
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tua tiba 

di tempat 

upacara 

“Hadirin 

dimohon berdiri 

.” 

Pora dan keluarga inti. 

19.11 Laporan 

Perwira 

Upacara 

 Perwira Upacara melapor 

kepada Inspektur Upacara 

bahwa Upacara siap dimulai 

 Dengan di awali penghormatan, 

Perwira Upacara melaporakan            “ 

Lapor, upacara pedang pora, 

hari/tanggal/bulan/ tahun  siap !!.”  

kepada Inspektur Upacara. 

19.12 Inspetur 

Upacara 

memasu

ki tempat 

Upacara 

“Inspektur 

Upacara tiba di 

tempat Upacara 

“ 

Inspektur upaca memasuki 

tempat Upacara 

 Komandan pasukan memberikan aba-

aba “siap, grak !!”  sesaat setelah 

Pembawa acara membacakan Inspektur 

Upacara tiba tempat upacara. 

 Setalah menerima laporan dari 

Perwira Upacara, Inspektur Upacara 

memasuki tempat Upacara dan 

menempati tempat yang telah disediakan 

dengan di dampingi oleh ibu yang berada 

di sisi sebelah kanan dan Ajudan 

Inspektur di sisi sebelah kiri. 

 

19.13 Laporan 

Komand

an 

Upacara 

“Laporan 

Komandan 

Upacara .” 

Komandan Upacara 

menghadap Inspektur 

Upacara dan memberi 

Laporan.  

 Komadan Upacara melaporkan 
“Upacara pedang Pora, hari, 
tanggal/bulan/tahun. 

 Komandan Upacara kembali ke 
formasi pasukan Pedang Pora. 

 Komandan Pasukan memberikan 
aba-aba  “ Hunus Pedang, Mulai !!”  

Kepada pasukan. 

 Komandan Pasukan memberikan 
aba-aba “ Payung pedang, grak !!”  agar 
pasukan bersiap membentuk gapura 
pedang pora. 

19.17 Kedua 

mempela

i 

memasu

ki 

Gapura 

Pedang 

Pora 

“Kedua 

Mempelai, 

Orang Tua, dan 

keluarga inti 

memasuki 

Gapura Pedang 

Pora “ 

Kedua mempelai, Orang Tua, 

dan Keluarga Inti berjalan 

melewati gapura Pedang Pora 

dengan diiringi dengan musik. 

 

 Dengan diiringi oleh orang tua kedua 

mempelai beserta keluarga inti melewati 

gapura pedang pora secara perlahan 

dengan posisi mempelai pria melakukan 

penghormatan dan diiringi musik, 

pembacaan narasi oleh Pembawa acara 

kemudian  berhenti tepat setalah 

melewati seluruh gapura pedang pora. 

 

 Setalah itu Komandan pasukan 

menegakan Pasukan dengan aba-aba 

“tegak, grak”, (pasukan pedang pora 

membentuk barisan berbanjar tepat di 

belakang sisi terluar mengapit Orang Tua 

dan keluarga inti, bersiap mengiringi 

mempelai untuk maju ke hadapan 

inspektur Upacara). 

19.25   Kedua Mempelai menuju ke 

hadapan Inspektur Upacara 

 Komandan Upacara memberikan 

Aba-aba “ Maju, jalan!!! ” mempelai, 

orang tua, dan keluarga inti berjalan 

perlahan menuju ke hadapan inspektur 
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Upacara. 

 Kedua mempelai sampai di hadapan 

Inspektur upacara. 

 Komandan memberikan aba-aba “ 

henti, grak!!! “ (Pasukan Pedang Pora 

berhenti tepat di belakang mempelai 

membentuk formasi “V” dengan aba-aba 

oleh komandan Pasukan). 

19.28 Pernyata

an 

Inspektur 

Upacara 

“ Pernyataan 

dari Inspektur 

Upacara “ 

Inspektur Upacara 

membacakan naskah 

pernyataan selamat 

 Di hadapan Kedua mempelai 
Inspektur Upacara membacakan Naskah 
Pernyataan 

 Inspektur Upacara selesai 
membacakan naskah pernyataan. 

 Komandan pasukan memberikan aba-
aba “Maju, jalan !! “ (Pasukan Pedang 

Pora membentuk formasi lingkaran, 
melingkari kedua mempelai bersiap 
melakukan gerakan formasi payung 
pedang). 

19.30 Pemberi

an tanda 

kebesara

n 

“ Pemberian 

tanda kebesaran  

“ 

Inspektur di damping ibu 
memberikan tanda 
kehormatan kepada kedua 
mempelai 

 Setalah pasukan pedang selesai 

membentuk formasi, Inspektur Upacara di 

persilahkan memasuki formasi untuk 

memberikan tanda kehormatan. 

 

 Pemberian tanda Kehormatan di awali 

oleh ibu memberikan kotak berisi kain 

bahan dharma wanita kepada mempelai 

wanita setalah itu di kembalikan kepada 

pemabawa tanda kehormatan 

 

 Selanjutnya Inspektur Upacara 

mengambil dan memberikan tanda 

kehormatan berupa Pedang Kadga 

kepada mempelai laki-laki untuk  di 

genggam bersama dengan mempelai 

wanita. 

 

 Setelah memberikan Tanda 

kehormatan Inspektur beserta ibu dapat 

kembali ketempat yang telah di sediakan, 

untuk menyaksikan prosesi payung 

pedang kedua mempelai. 

 

 Sesaat setelah Inspektur Upacara 

meninggalkan formasi, Komandan 

pasukan memberikan aba-aba “ Payung 

pedang, grak!!” 

 

 Formasi payung pedang  dilakukan 

dangan kombinasi, lima orang beridiri dan 

enam orang duduk, sambil memayungi 

kedua mempelai  serta di iringi lagu 

“padamu negeri” dan pembacaan narasi 

oleh pembawa acara 
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19.35 Inspektur 

Upacara  

dan 

kedua 

orang 

tua  

mempela

i 

Mengirin

gi 

penganti

n 

“ Inspektur 

Upacara dan 

kedua orang tua 

mempelai 

berkenan 

mengiringi 

kedua mempelai 

“ 

Inspektur Mengiringi kedua 
mempelai menuju pelaminan 
dan dilanjutkan dengan foto 
bersama 

 Setelah Prosesi Pedang Pora Selesai, 

Inspektur Upacara, kedua orang tua, dan 

Keluarga Inti mempelai mendampingi 

kedua mempelai menuju pelaminan,  

 Pasukan kembali ke tempat semula 

untuk melakukan gerakan sarung pedang  

 Pasukan Pedang berjalan dengan 

langkah perlahan mengiringi 

mempelai,inspektur, dan orag tua menuju 

pelaminan, untuk persiapan foto bersama 

dengan kedua mempelai. 

 Inspektur kembali ketempat yang 

telah disediakan untuk menerima laporan 

komandan pasukan. 

19.40 Laporan 

Komand

an 

Upacara 

“Laporan 

Komandan 

Upacara “ 

Laporan Komandan pasukan, 

bahwa upacara pedang pora 

sudah selesai 

 Komandan Upacara Melaporkan 

“Upacara pedang pora telah 

dilaksanakan, laporan selesai”,kepada 

Inspektur Upacara. 

 

19.45 Pasukan 

Pedang 

Pora 

Foto 

Bersama 

“Acara terakhir 

adalah 

penghormatan 

kepada kedua 

mempelai “ 

Pasukan Pedang Pora 
melakukan penghormatan 
kepada kedua mempelai. 

 Pasukan Pedang Pora membentuk 

barisan “V” yang bertempat di depan 

pelaminan. 

 Pasukan Pedang Pora memberikan 

penghormatan kepada mempelai. 

19.50 Upacara 

Selesai 

“ Upacara 

Selesai, 

Pasukan pedang 

pora 

diperkenankan 

kemabli ke 

tempat yang 

telah disediakan 

dan selanjutnya 

acara di 

serahkan 

kepada MC 

acara “ 

Upacara telah selesai 
Pasukan pedang pora kembali 
ke tempat yang telah di 
sediakan 

 Upacara pedang Pora Telah Selesai. 

 Dipimpin oleh komandan pasukan, 

pasukan kembali ke tempat persiapan 

dan  ditutup dengan doa.  

 

 

Lampiran : Tata Urutan Acara Pedang Pora (Orang Tua Tidak Ikut dalam Prosesi Pedang Pora)  

pada resepsi pernikahan Alumni Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Ilmu 

Pemasyarakatan Angkatan …… 

NARASI PEDANG PORA 

1. Upacara Pedang Pora dimulai. 

2. Pasukan Pedang Pora memasuki tempat Upacara. 

3. Kepada kedua pasang orang tua mempelai dipersilahkan memasuki tempat acara. 

4. Kedua mempelai memasuki tempat Upacara. 

5. Inspektur Upacara beserta ibu tiba di tempat Upacara . 

6. Laporan Komandan Pasukan. 

7. Kedua pasang mempelai memasuki Gapura Pedang Pora. 
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“Langkah demi langkah melewati titian kehidupan yang baru Alumni AKADEMI ILMU 

PEMASYARAKATAN DAN POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN dengan diiringi oleh 

para taruna AKADEMI ILMU PEMASYARAKATAN DAN POLITEKNIK ILMU 

PEMASYARAKATAN yang ingin menghantarkan kepergian senior Alumni kejenjang mahligai 

perkawinan. Liku-liku kehidupan yang dirasakan sejak menjadi seorang Taruna yang penuh 

dengan pahit manis, susah senangnya kehidupan seorang Taruna AKADEMI ILMU 

PEMASYARAKATAN DAN POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN. ........................Alumni 

AKADEMI ILMU PEMASYARAKATAN DAN POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN 

Angkatan XLII yang telah dipertemukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan 

saudari........................ untuk menjadi istri sekaligus pendamping hidup untuk selamanya.” 

 

8.  Pernyataan dari Inspektur Upacara. 

9.  Penyerahan tanda kebesaran dari Inspektur Upacara. 

Penyerahan tanda kebesaran dengan payung pedang ini dimaksudkan bahwa saudara........................ 

telah  mempunyai anugerah sebagai Abdi Negara maupun sebagai kepala keluarga yang baru, dan 

karena itu pula saudari........................juga mempunyai amanat sebagai istri dari seorang Abdi Negara 

dan secara resmi telah menjadi keluarga besar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 

“Formasi payung pedang ini melambangkan bahwa Saudari........................telah diberikan  

anugerah dan tanggung jawab sebagai isteri dari saudara ........................ dimana mereka 

berdua yang akan membawa biduk keluarga dan membentuk menjadi sebuah keluarga yang 

Sakinah, Mawaddah, Warahmah, dengan tidak lupa mengharapkan berkah kebahagiaan dari 

Allah S.W.T.” 

 

10. Inspektur Upacara berkenan mengiringi kedua pasang mempelai menuju pelaminan sekaligus foto 

bersama dengan kedua mempelai. 

“Dengan diiringi oleh ...............,kami merelakan senior Alumni kami menuju ke gerbang 

kehidupan yang baru. Dimana kehidupan yang penuh suka duka ini akan dilalui bersama-sama 

dengan lancar dan penuh kebahagiaan.” 

 

11. Laporan Komandan Pasukan. 

12.   Inspektur Upacara beserta ibu berkenan meninggalkan tempat Upacara  

13. Acara Selanjutnya adalah foto bersama. 

14. Dimohon kepada Inspektur Upacara untuk foto bersama Pasukan Pedang Pora. 

15.  Dimohon untuk kedua pasang orang tua mempelai dapat berfoto bersama dengan pasukan pedang 

pora. 

16.  Kepada Inspektur Upacara dan Kedua pasang Orang tua mempelai dipersilahkan kembali ketempat 

yang telah disediakan. 

 17.   Upacara selesai, Pasukan Pedang Pora diperkenankan kembali ke tempat yang telah disediakan, 

Dan selanjutnya acara akan diserahkan kepada MC acara. 
 

 

 

Lampiran : Tata Urutan Acara Pedang Pora (Orang Tua Diikutkan dalam Prosesi Pedang Pora)  

pada resepsi pernikahan Alumni Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Ilmu 

Pemasyarakatan Angkatan …… 

NARASI PEDANG PORA 

1. Upacara Pedang Pora dimulai. 

2. Pasukan Pedang Pora memasuki tempat Upacara. 

3. Kedua mempelai, dan kedua orang tua beserta keluarga inti memasuki tempat Upacara. 

4. Inspektur Upacara beserta ibu tiba di tempat Upacara . 

5. Laporan Komandan Pasukan. 

6. Kedua pasang mempelai, kedua orang tua, beserta keluarga inti memasuki Gapura Pedang Pora. 

 

“Langkah demi langkah melewati titian kehidupan yang baru Alumni AKADEMI ILMU 

PEMASYARAKATAN DAN POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN dengan diiringi oleh 

para taruna AKADEMI ILMU PEMASYARAKATAN DAN POLITEKNIK ILMU 
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PEMASYARAKATAN yang ingin menghantarkan kepergian senior Alumni kejenjang mahligai 

perkawinan. Liku-liku kehidupan yang dirasakan sejak menjadi seorang Taruna yang penuh 

dengan pahit manis, susah senangnya kehidupan seorang Taruna AKADEMI ILMU 

PEMASYARAKATAN DAN POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN. ........................Alumni 

AKADEMI ILMU PEMASYARAKATAN DAN POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN 

Angkatan XLII yang telah dipertemukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan 

saudari........................ untuk menjadi istri sekaligus pendamping hidup untuk selamanya.” 

 

8.  Pernyataan dari Inspektur Upacara. 

9.  Penyerahan tanda kebesaran dari Inspektur Upacara. 

Penyerahan tanda kebesaran dengan payung pedang ini dimaksudkan bahwa saudara........................ 

telah  mempunyai anugerah sebagai Abdi Negara maupun sebagai kepala keluarga yang baru, dan 

karena itu pula saudari........................juga mempunyai amanat sebagai istri dari seorang Abdi Negara 

dan secara resmi telah menjadi keluarga besar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 

“Formasi payung pedang ini melambangkan bahwa Saudari........................telah diberikan  

anugerah dan tanggung jawab sebagai isteri dari saudara ........................ dimana mereka 

berdua yang akan membawa biduk keluarga dan membentuk menjadi sebuah keluarga yang 

Sakinah, Mawaddah, Warahmah, dengan tidak lupa mengharapkan berkah kebahagiaan dari 

Allah S.W.T.” 

 

10. Inspektur Upacara berkenan mengiringi kedua pasang mempelai menuju pelaminan sekaligus foto 

bersama dengan kedua mempelai. 

“Dengan diiringi oleh ...............,kami merelakan senior Alumni kami menuju ke gerbang 

kehidupan yang baru. Dimana kehidupan yang penuh suka duka ini akan dilalui bersama-sama 

dengan lancar dan penuh kebahagiaan.” 

 

11.   Inspektur Upacara beserta ibu berkenan untuk foto bersama kedua mempelai.  

12.  Kepada Inspektur Upacara dan Kedua pasang Orang tua mempelai dipersilahkan kembali ketempat 

yang telah disediakan. 

13. Laporan Komandan Pasukan. 

 14.   Upacara selesai, Pasukan Pedang Pora diperkenankan kembali ke tempat yang telah disediakan, 

Dan selanjutnya acara akan diserahkan kepada MC acara. 
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UPACARA PEDANG PORA 

ALUMNI AKADEMI ILMU PEMASYARAKATAN DAN POLITEKNIK 

ILMU PEMASYARAKATAN 

ANGKATAN ..... 

 

…......................... 

& 

........................... 
 

 

 

 

AKADEMI ILMU PEMASYARAKATAN 

TAHUN 2013 
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PANCA PRASETYA TARUNA POLTEKIP 

 

1. BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA 

2. TAAT PADA PERINTAH 

3. JUJUR DAN BERJIWA KSATRIA 

4. RELA BERKORBAN DEMI NAMA BAIK KORPS 

5. TEKUN DALAM BELAJAR 
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NASKAH PERNYATAAN 

 

Saya selaku Inspektur Upacara Mengucapkan Selamat Kepada Saudari : 

 

 

-------------------------------------- 

 

yang telah diresmikan menjadi Isteri dari Saudara : 

 

 

-------------------------------------- 

 

Secara resmi telah menjadi keluarga besar AKADEMI ILMU 

PEMASYARAKATA/POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN, Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

 

Semoga kita semua diberikan limpahan rahmat dan karunia oleh ALLAH SWT. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

tempat, tanggal-bulan-tahun 
Inspektur Upacara, 
 

 

 
 

Rachmayanthy 

NIP. 19690426 199203 2 001 

 


