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PETUNJUK TEKNIS LOMBA PIDATO ATAU ORASI ILMIAH DALAM 

BIDANG PENDIDIKAN ATAU EKONOMI 

 

1. Pengantar  

Pidato atau orasi ilmiah dalam bidang pendidikan atau ekonomi pada masa 

covid merupakan salah satu program kerja Bidang Kemahasiswaan dan 

Alumni FE UNP di masa pandemi. Lomba ini diselenggarakan secara daring 

akibat Pandemi Covid-19. Tujuan lomba ini adalah untuk memberikan ruang 

kreatif bagi mahasiswa untuk dapat berkreasi dan berprestasi di tengah masa 

pandemic covid 19. Selain itu, lomba ini juga sebagai media pengembangan 

minat dan bakat yang efektif untuk meningkatkan produktivitas mahasiswa.  

Pidato atau orasi ilmiah tentang bidang pendidikan atau ekonomi yang 

dikaitkan dengan kondisi covid 19 saat ini, bisa berupa penerapan, 

pembelajaran daring, metode, model atau pandangan lain tentang bidang 

pendidikan, Bidang ekonomi juga dapat dilihat dari dampak covid terhadap 

ekonomi saat ini. 

2. Penyelenggara Kegiatan 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang 

3. Kriteria Penilaian 

1. Kesesuaian Tema, Judul Dan Isi Pidato 

Peserta pidato akan menyampaikan identitas diri dan judul pidato yang 

sesuai dengan tema pada awal memulai. Isi adalah inti dan substansi apa 

yang disampaikan dalam berpidato. Dalam hal ini penilai atau juri akan 

mengukur kesesuaian tema, judul dan isi yang dibawakan oleh peserta. 

2. Sistematika Penyampaian Pidato (Pembuka, Isi, Penutup) 

Seluruh peserta harus menyampaikan pidato dengan tata urutan 

pembukaan, isi dan penutup yang harus dibawakan dengan tepat oleh 

peserta lomba pidato. Jika ada salah satu yang kurang maka akan menjadi 

nilai minus. 

 

 

 



3. Bahasa yang Bagus 

Bahasa harus disesuaikan dengan bahasa ketentuan pidato. Bukan berarti 

bahasa yang baku dan kaku, tetapi bahasa yang bisa dipahami dan 

dinikmati oleh audience / pemirsa (komunikatif). 

4. Substansi 

Makna dan substansi pidato harus sesuai dengan tema dan judul yang 

disampaikan. Peserta boleh menyampaikan kritik, pujian, saran sepanjang 

masih dalam koridor yang tidak melanggar hukum kesopanan dan etika 

budaya Indonesia. 

5. Vokal/ Artikulasi/ Intonasi 

Intonasi yang tepat untuk suara pelan dan suara keras sesuai dengan isi 

untuk menghidupkan suasana saat berpidato akan menjadi kunci penilaian 

yang sangat menentukan. 

6. Gaya/ Mimik dan Improvisasi 

Selain intonasi, mimik wajah juga sangat menentukan tingginya penilaian 

oleh juri atau penilai. Peserta bisa dan boleh bergaya profesional seperti 

seorang ustad, pendakwah, atau seorang orator sepanjang bisa memainkan, 

mimik / ekspresi wajah dan gerak tubuh yang bagus sehingga lebih mampu 

menghidupkan isi pidatonya. 

7. Ketepatan Waktu 

Durasi video maksimal 15 menit. 

 

4. Tema Kegiatan 

“Pendidikan dan Pembangunan Berkelanjutan pada Masa Pandemi” 

Dengan sub tema sebagai berikut: 

1. Pendidikan Era Digital 

2. Pembangunan Berkelanjutan 

3. Ekonomi Pro Rakyat 

4. Kemandirian Pangan 

5. Covid 19 dan Pendidikan 

6. Ekonomi dimasa Pandemi 



7. Pengurangan Kemiskinan 

5. Pedoman Teknis 

1. Ketentuan Peserta 

1. Peserta Merupakan Mahasiswa Aktif (D3/S1) di salah satu 

Perguruan Tinggi di Indonesia yang dibuktikan dengan kartu 

mahasiswa yang masih aktif. 

2. Peserta dapat berupa Tim atau individu 

3. Setiap Perguruan Tinggi dapat mengirimkan lebih dari 1 Tim. 

2. Ketentuan Umum Perlombaan 

1. Peserta membuat video kreasi bebas sesuai dengan tema yang telah 

ditentukan oleh panitia.  

2. Video yang dibuat bersifat orisinil dan belum pernah 

dipublikasikan pada media apapun. 

3. Video yang dikirimkan tidak melanggar HAKI, tidak mengandung 

unsur SARA, politik, dan pornografi, ujuaran kebencian, dan 

tindak pidana lainnya. 

4. Kostum yang digunakan bebas namun tetap memperhatikan norma-

norma kesopanan dan estetika. 

5. Video diunggah di media sosial dan youtube masing-masing 

peserta dan dikirimkan dalam bentuk link ke panitia.  

6. Video yang telah dikirimkan peserta akan dinilai oleh dewan juri. 

7. Penentuan juara akan dilakukan setelah proses penilaian oleh 

dewan juri. 

8. Keputusan dewan juri bersifat mutlak serta dapat 

dipertanggungjawabkan. 

3. Ketentuan Spesifikasi Video 

1. Format Video MP4.  

2. Resolusi Video minimal 720p 24fps.  

3. Video berdurasi 5 sampai 10 menit. 

4. Musik iringan yang digunakan tidak melanggar hak cipta untuk 

meminimalisir pemblokiran unggahan.  



6. Tatacara Pendaftaran 

1. Pendaftaraan lomba tidak dikenakan biaya atau gratis.  

2. Calon peserta mendaftarkan diri secara online melalui link 

http://bit.ly/PidatoAtauOrasiIlmiah  

3. Calon peserta melampirkan berkas pendukung (gabung menjadi 

satu file) di formulir Online sebagai berikut:  

a. Foto berwarna ukuran 3x4 background bebas. 

b. Scan Kartu Tanda Mahasiswa. 

7. Timeline Lomba 

No. Agenda Kegiatan Timeline 

1. Pendaftaran Peserta 8 Oktober  – 23 Oktober 2020 

2. Upload Karya 8 Oktober  – 23 Oktober 2020 

3. Promosi Karya 24 Oktober - 30 Oktober 2020 

4. Penjurian 2 November 2020- 5 November 2020  

5. Pengumuman Pemenang 6 November 2020 

 

8. Hadiah Pemenang 

1. Juara 1   : Rp, 3.000.000 

2. Juara 2   : Rp. 2.000.000 

3. Juara 3   : Rp. 1.500.000   

4. Narahubung 

Rita Syofyan, S.Pd, M.Pd.E   : 085263440331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/PidatoAtauOrasiIlmiah


LAIN-LAIN 

1. Seluruh rekaman video pidato dari peserta akan diinventarisir dan menjadi 

milik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 

2. Lomba menggunakan sistem gugur dan tidak ada babak penyisihan atau 

babak final. 

3. Seluruh rekaman video pidato yang masuk akan dinilai dan diseleksi, 

selanjutnya akan ditentukan pemenangnya dengan urutan JUARA I, II, III. 

4. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang selaku penanggung jawab 

penyelenggara acara ini akan bertindak obyektif di dalam menentukan 

pemenangnya, untuk itu segala keputusan juri / penilai adalah bersifat 

mutlak, final dan tidak bisa diganggu gugat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETUNJUK TEKNIS 

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN 

EKONOMI 

 

 

A. TEMA LOMBA 

 

Tema: “Inovasi Bidang Ekonomi dan Pendidikan dalam Masa Pandemi Covid 

19” 

*Peserta boleh memilih satu bidang (Ekonomi atau Pendidikan) 

 

B. KETENTUAN UMUM 

1. Peserta dari kompetisi ini terdaftar sebagai mahasiswa (D3/D4/S1) aktif di 

Perguruan Tinggi di Indonesia dibuktikan dengan scan Kartu Tanda 

Mahasiswa. 

2. Peserta boleh berbentuk tim atau individu, jika tim terdiri dari 2 - 3 orang 

dengan 1 orang sebagai ketua kelompok dan yang lain sebagai anggota 

kelompok. 

3. Jumlah peserta dari setiap perguruan tinggi tidak dibatasi oleh kuota. 

4. Setiap peserta diperkenankan mengirim lebih dari 1 (satu) naskah dengan 

ketentuan hanya bisa menjadi ketua kelompok pada satu naskah. 

5. Peserta boleh dari bidang ilmu yang berbeda namun tetap berasal dari satu 

Universitas/Perguruan Tinggi yang sama. 

6. Naskah yang dikirimkan adalah karya asli yang belum pernah 

dipublikasikan dan belum pernah menjadi juara pada event sebelumnya 

serta tidak sedang diikut sertakan dalam event lomba lain. 

7. Karya yang sudah dikirimkan akan diseleksi dan diambil 10 karya terbaik 

yang akan menjadi finalis. Finalis akan diumumkan di web Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Padang dan web Universitas Negeri Padang. 

 

C. KETENTUAN PENULISAN 

Sistematika Penulisan Esai: 

1. Diketik dalam kertas berukuran A4, spasi 1,5 font Times New Roman, 

ukuran font 12 dengan batas pengetikan (margin) kiri 4 cm, kanan 3 

cm, atas 4 cm, bawah 3 cm, rata kanan-kiri. 

2. Cover penulisan esai dapat dilihat dalam lampiran 2. 

3. Esai ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai 

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), kata-kata asing 

diketik dengan huruf miring dalam bahasa aslinya. 

4. Judul karya tulis dicetak tebal (bold) berukuran font 12 dengan 

allignment tengah (center) dan spasi 1,5. 

5. Naskah esai berisi tiga bagian yang tidak perlu disebut secara 

eksplisit, yaitu Pendahuluan (berisi latar belakang dan identifikasi 

topik bahasan), isi (pembahasan dan analisis) dan konklusi 

(kesimpulan/penutup). Bagian akhir esai dilengkapi dengan daftar 

pustaka. 



6. Naskah esai terdiri atas 800 sampai 1000 kata, tidak termasuk cover, 

judul, dan daftar pustaka. 

7. Naskah esai dengan lembar orisinalitas karya sesuai lampiran 1. 

 

D. ALUR PENDAFTARAN 

1. Mengisi formulir pendaftaran secara online. 

2. Link pendaftaran dan pengumpulan esai yaitu   

http://bit.ly/LombaKaryaTulisIlmiahFEUNP  

 

E. TATACARA PENDAFTARAN 

1. Pendaftaraan lomba tidak dikenakan biaya atau gratis.  

2. Calon peserta mendaftarkan diri secara online melalui link 

http://bit.ly/LombaKaryaTulisIlmiahFEUNP  

3. Calon peserta melampirkan berkas pendukung di formulir 

pendaftaran sebagai berikut:  

1. Foto berwarna ukuran 3x4 background bebas. 

2. Scan Kartu Tanda Mahasiswa. 

 

F. Timeline Lomba 

No. Agenda Kegiatan Timeline 

1. Pendaftaran Peserta 8 Oktober  – 23 Oktober 2020 

2. Upload Karya 8 Oktober  – 23 Oktober 2020 

3. Promosi Karya 24 Oktober - 30 Oktober 2020 

4. Penjurian 2 November 2020- 5 November 2020  

5. Pengumuman Pemenang 6 November 2020 

 

G. Hadiah Pemenang 

1. Juara 1   : Rp, 3.000.000 

2. Juara 2   : Rp. 2.000.000 

3. Juara 3   : Rp. 1.500.000   

I. Narahubung 

Rita Syofyan, S.Pd, M.Pd.E  : 085263440331 

 

http://bit.ly/LombaKaryaTulisIlmiahFEUNP
http://bit.ly/LombaKaryaTulisIlmiahFEUNP


 

G. ASPEK PENILAIAN 

No. Aspek Penilaian Uraian 
Skor 

Maksimal 

1. Orisinalitas Gagasan baru, belum pernah 

dipublikasikan sebelumnya. 

10 

Kreatif Gagasan menunjukkan 

pemahaman baru penulis 

atas persoalan yang 

dibahas. 

10 

Kebaharuan Gagasan sesuai kekinian (ada 
fakta dan data). 

10 

2. Kesesuaian dengan 
Tema/Subtema 

Esai selaras dengan dan 

tidak menyalahi tema 

atau subtema kompetisi 

yang ditentukan. 

10 

3. Tuturan/Penulisan Esai ditulis dengan gaya 

bahasa yang komunikatif, 

relatif mudah dipahami. 

Cara bertuturnya 

menunjukkan 

pemahaman penulis yang 

mendalam terhadap 

pokok 

bahasan. 

20 

4. Argumentasi Alur berpikir penulisnya 

tertib dan jelas (runtut). 

30 

Skor Maksimal 100 

 

LAIN-LAIN 

1. Seluruh rekaman naskah dari peserta akan diinventarisir dan menjadi milik 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 

2. Lomba menggunakan sistem gugur dan tidak ada babak penyisihan atau 

babak final. 

3. Seluruh naskah yang masuk akan dinilai dan diseleksi, selanjutnya akan 

ditentukan pemenangnya dengan urutan JUARA I, II, III 

4. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang selaku penanggung jawab 

penyelenggara acara ini akan bertindak obyektif didalam menentukan 

pemenangnya, untuk itu segala keputusan juri / penilai adalah bersifat 

mutlak, final dan tidak bisa diganggu gugat 



PETUNJUK TEKNIS 

MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN 

TINGKAT NASIONAL 

 

A. TEMA LOMBA 

 

Tema: Melalui MTQ kita Tingkatkan Ukhuwah Islamiyah dan kecintaan 

pada Al-Qur’an Dalam Masa Pandemi Covid 19. 

 

B. KETENTUAN UMUM 

1. Peserta dari kompetisi ini terdaftar sebagai mahasiswa (D3/D4/S1) aktif di 

Perguruan Tinggi di Indonesia dibuktikan dengan scan Kartu Tanda 

Mahasiswa. 

2. Jumlah peserta dari setiap perguruan tinggi tidak dibatasi oleh kuota. 

3. Peserta yang telah mendapat pengesahan dari panitia tidak dapat diganti.  

4. Peserta dinyatakan gugur apabila tidak memenuhi persyaratan.  

 

C. PENDAFTARAN PESERTA: 

a) Pendaftaran peserta ke Panitia MTQ fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Padang melalui online ke http://bit.ly/MTQFEUNP  

b) Pendaftaran tidak dipungut biaya. 

c) Peserta yang telah mendaftar harus mengkonfirmasikan ke panitia 

MTQ Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 

Kontak panitia: Rita Syofyan, S.Pd, M.Pd.E :085263440331 

 

D. MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN 

1. Musabaqah Tilawatil Qur’an adalah bidang lomba membaca Al-

Qur’an dengan bacaan mujawwad, yaitu bacaan Al‐Qur’an yang 
mengandung nilai ilmu membaca (Tajwid), seni (lagu/irama dan 

suara), dan etika (adab) membaca. 

2. Peserta bersifat perorangan terdiri dari putra (Qari’) dan putri 

(Qari’ah). 

3. Qira’at (bacaan) yang dilombakan adalah qira’at Imam Ashim riwayat 

Hafsh dengan martabat mujawwad. 

4. Maqra (materi bacaan) dari juz 1 s/d juz 30. Dalam babak penyisihan 

peserta wajib membaca maqra’ yang ditetapkan oleh panitia dan 

diberikan pada saat Technical meeting. Pada babak final peserta finalis 

mengajukan 3 (tiga) maqra’ pilihan, kemudian dewan hakim 

menetapkan salah satu dari tiga maqra’ tersebut untuk dibaca finalis. 

5. Jumlah irama dibatasi minimal 2 irama (untuk babak penyisihan) dan 

4 irama (untuk babak final) dengan irama pertama Bayati dan jenis 

irama lainnya dibebaskan. 

 

 

 

 

http://bit.ly/MTQFEUNP


E. TAHAPAN MUSABAQAH: 

1) Babak Penyisihan 

a) Maqra’ dibebaskan 

b) Peserta wajib mengirimkan karya dalam bentuk video berdurasi 

maksimal 7 menit dengan durasi minimal 5 menit. 

c) Pengiriman melalui link http://bit.ly/MTQFEUNP  

d) Peserta wajib menggunkan pakaian sopan dan rapi pada saat 

mengambil video 

e) Jumlah irama minimal 3 irama (irama pertama wajib menggunakan 

jenis irama bayati) 

 

2) Babak Final 

a) Finalis dibebaskan untuk memilih maqro’ yang akan dibaca 

b) Maqro’ yang dibaca pada babak final harus berbeda dengan maqro’ 

yang dibaca pada babak penyisihan. 

c) Jumlah irama minimal 4 irama (irama pertama wajib menggunakan 

jenis irama bayati) 

d) Pada saat tampil, finalis membaca mushaf Al-Qur’an (bukan 

hafalan). 

e) Waktu lomba: 6–7 menit. 

f) Peserta yang hadir terlambat sebelum 5 menit batas waktu yang 

telah ditentukan akan dikenai sanksi berupa pengurangan nilai dan 

pemindahan waktu tampil di akhir acara 

g) Bagi peserta yang terlambat hadir selambat-lambatnya 5 menit dari 

batas waktu yang telah ditentukan maka akan dikenai konsekuensi 

berupa diskualifikasi. 

h) Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

F. Timeline Lomba 

No. Agenda Kegiatan Timeline 

1. Pendaftaran Peserta 8 Oktober  – 23 Oktober 2020 

2. Upload Karya 8 Oktober  – 23 Oktober 2020 

3. Promosi Karya 24 Oktober - 30 Oktober 2020 

4. Penjurian 2 November 2020- 5 November 2020  

5. Pengumuman Pemenang 6 November 2020 

 

G. Hadiah Pemenang 

1. Juara 1   : Rp, 3.000.000 

2. Juara 2   : Rp. 2.000.000 

3. Juara 3   : Rp. 1.500.000   

http://bit.ly/MTQFEUNP


I. Narahubung 

Rita Syofyan    : 085263440331 

 


