PETUNJUK TEKNIS
PIDATO BAHASA INDONESIA TINGKAT SD SEDERAJAT
PROFEST GO JATIM SEASON 2
1. PETUNJUK PELAKSANAAN
a. Setiap sekolah mengirimkan maksimal dua peserta penampilan pidato hanya dilakukan
dalam satu babak.
b. Materi pidato mengacu pada tema “Semangat Nasionalisme, Semangat Cinta Bahasa”.
2. SISTEMATIKA LOMBA
a. Setiap peserta wajib mengumpulkan 3 ekslempar teks pidato kepada panitia pada saat
technical meeting
b. Urutan penampilan akan diundi ketika peserta mengikuti technical meeting.
c. Peserta yang dipanggil tiga kali, tetapi tidak menampilkan diri tanpa keterangan yang jelas
dianggap gugur
d. Setiap penampilan berdurasi 7 menit :
1) Jika waktu sudah dimulai maka ada penanda (ketukan 1 kali),
2) Jika waktu sudah berjalan 6 menit ada penanda (ketukan 2 kali),
3) Jika waktu berjalan 7 menit, ada penanda (ketukan 3 kali),
3. KETENTUAN NASKAH
a. Naskah pidato diketik rapi dengan font Times New Roman, ukuran 12pt, spasi 1.5, kertas
ukuran A4.
b. Naskah belum pernah digunakan dan dipublikasikan sebelumnya.
c. Naskah orisinil dan bukan hasil plagiat.
d. Naskah diserahkan kepada panitia paling lambat pada saat technical meeting dengan
menuliskan [NAMA TERANG PESERTA]_[NAMA SEKOLAH]_[JENIS LOMBA YANG DIIKUTI] di
pojok kiri atas
4. PENILAIAN
Pemenang didasarkan pada akumulasi keseluruhan nilai masing-masing peserta dari tiap juri
dan keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Berikut merupakan penilaian juri yang
didasarkan pada tiga aspek :
1) Materi
Materi pidato sesuai tema yang telah ditetapkan.
2) Penyajian
Aspek-aspek penyajian meliputi pemilihan diksi, kesesuaian isi dengan tema pidato,
sasaran isi pidato, kelancaran, kejelasan ujaran, keruntutan, variasi intonasi, percaya
diri, ekspresi, dan santun kinestetika.

3) Waktu
Alokasi waktu yang digunakan sesuai ketentuan.
5. PENJURIAN
a. Dewan juri terdiri atas 3 (tiga) orang.
b. Semua penampilan pidato akan dinilai dan diputuskan oleh dewan juri.
c. Keputusan dewan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
d. Penjurian akan dilakukan dengan menganut 3 (tiga) aspek, yaitu isi pidato, kebahasaan,
dan penampilan.
e. Selama dewan juri melakukan penilaian, peserta disilakan menunggu di dalam ruang
pertandingan.
f.

Dewan juri dapat memberikan evaluasi verbal selama maksimal 5 (lima) menit setelah
menentukan pemenang.

g. Jika peserta ingin meminta evaluasi verbal lebih lanjut, dapat meminta secara personal
kepada juri di luar waktu yang dialokasikan.

