
 

 

Kerangka Acuan Kegiatan 

Term of Reference ( (TOR) 

Orasi Ilmiah 

A. LATAR BELAKANG  

Lomba Orasi Ilmiah Mahasiswa adalah lantunan-lantunan suara 

mahasiswa yang masih cinta dan peduli akan bangsanya lewat kata-kata yang 

membangun, kritis, indah dan membara sebagai wujud nyata mahasiswa yang 

sesuai dengan fungsinya sebagai Agent of Change Moral Force Dan Social of 

Control Peradaban yang sakit adalah ketika penguasanya itu koruptif lalu 

pengusahanya itu oportunis hingga mahasiswanya dan kaum intelektualnya itu 

apatis dan diam. Lomba orasi ini dilaksanakan tingkat Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik. Peserta kegiatan ini merupakan mahasiswa/i aktif dari Universitas 

dengan ketentuan yang telah disusun panitia 

Kepiawaian bertutur dimuka umum sampai detik ini masih dianggap 

sebagai hal yang mewah untuk bisa dimiliki. Maka jangan heran kalau lebih 

banyak orang yang menjadi penonton di gelanggang komunikasi publik termasuk 

di kalangan mahasiswa. 

Keadaan gawat dan mengenaskan memang sudah terjadi dimana bangsa 

kita sudah salah arah dalam menggarap fondasi nation character bilding yang 

menghasilkan suburnya mentalitas interior/minder, pemalas, berpikir pintas, 

pragmatis, pengecut, individulistis, khianat, hedonis, orang cenderung memilih 

menjadi pengikut dari pada menjadi pemimpin. 

Secara umum orasi adalah proses penyampaian pesan dalam bentuk lisan 

di hadapan audiens (orang-orang yang hadir). Orang yang menyampaikan pesan 

tersebut disebut orator. Orasi asal katanya berasal dari kata oral yang berarti 

mulut, sederhananya istilah orasi dapat disamakan dengan khotbah, ceramah, 

dakwah, pidato dan presentasi. Walapun masing-masing mempunyai perbedaan, 

tetapi pada dasarnya merupakan metode penyampaian pesan, yang bisa berupa 

pikiran, pendapat, atau gagasan. 

 



 

 

B. MAKSUD dan TUJUAN KEGIATAN 

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah : 

1. Turut memeriahkan peringatan hari Ulang Tahun S1 Pemerintahan Integratif 

Universitas Mulawarman  

2. Mengasah kemampuan generasi muda dalam berorasi. 

3. Menjalin silaturrahmi antar mahasiswa. 

4. Membina kepribadian generasi muda menjadi generasi yang memiliki akhlak 

mulia dan amanah dalam menjalankan tugasnya. 

5. Menjalin Persatuan dan Kesatuan 

6. Tema dan Nama Kegiatan  

7. Turut menjaga dan mengembangkan potensi pemuda 

8. Menggerakan gerakan cinta NKRI 

C. TEMA KEGIATAN  

Tema kegiatan ini adalah, “KEPEMIMPINAN”. Sementara itu, nama 

kegiatan ini adalah, “ORASI ILMIAH” 

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 

Waktu : Senin-Kamis 4-19 Oktober 2017 

Tempat : Kampus S1 Pemerintahan Integratif Jl. Sei Kalian No 93,       

Samarinda-Kalimantan Timur 

E. PESERTA 

Peserta pada kegiatan Orasi Ilmiah adalah mahasiswa/i jenjang S1 dan D3 

di Perguruan Tinggi se-Kalimantan Timur. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

F. JADWAL KEGIATAN 

Jadwal Kegiatan Lomba Orasi Ilmiah : 

No Kegiatan Hari Tanggal Waktu Tempat 

1. Pendaftaran Peserta Rabu-Senin 
04 s.d. 16 

Oktober 2017 

08.00 s.d. 

Selesai 

Kampus S1 

Pemerintahan 

Integratif 

2. Technical Meeting Senin 16 Oktober 2017 
16.00 s.d. 

Selesai 

Kampus S1 

Pemerintahan 

Integratif 

3. Pelaksanaan Lomba Rabu 18 Oktober 2017 
15.30 s.d. 

Selesai 

Kampus S1 

Pemerintahan 

Integratif 

4. Final Kamis 19 Oktober 2017 
15.30 s.d. 

Selesai 

Kampus S1 

Pemerintahan 

Integratif 

G. Persyaratan dan Ketentuan Peserta 

1. Peserta lomba adalah mahasiswa/i jenjang S1 dan D3 di Perguruan Tinggi se-

Kaltim  

2. Lomba bersifat individu 

3. Menunjukkan dan menyerahkan foto copy KTM sebanyak 2 lembar 

4. Mengumpulkan Foto 3×4 sebanyak 2 lembar. 

5. Membayar uang pendaftaran Rp. 25.000,- 

6. Diperbolehkan Memperbanyak Formulir Pendaftaran. 

7. Peserta diperbolehkan berasal dari berbagai program studi atau Fakultas yang 

berbeda atau sama. 

8. Mengisi formulir pendaftaran offline peserta dapat langsung mengisi formulir 

pendaftaran, melakukan pembayaran registrasi dan melampirkan berkas 



 

 

persyaratan di kampus S1 pemerintahan Integratif  Jl. Sei Kalian No 93,    

Samarinda-Kalimantan Timur. 

9. Naskah diketik pada kertas A4, Times New Roman 12, spasi 1,5 maksimal 5 

halaman 

10. Berkas peserta dikumpulkan di dalam map berwarna Biru 

H. Ketentuan umum  

1. Peserta yang mendaftar  wajib mengikuti Technical Meeting sesuai waktu yang 

telah ditentukan panitia. Apabila berhalangan hadir, maka wajib konfirmasi 

pada panitia dan, jika peserta tidak hadir dianggap menyetujui seluruh 

ketentuan lomba. 

2. Bagi peserta yang jauh tidak diwajibkan mengikuti Technical Meeting dan 

dapat menghubungi panitia melalui via SMS/TELFON ke contack person 

082251036703 (FINA) atau 082247063288 (MADE).  

3. Peserta wajib datang di lokasi perlombaan paling lambat 30 menit sebelum 

lomba dimulai. 

4. Peserta wajib melakukan registrasi sebelum mengikuti perlombaan. Peserta 

akan tampil/ duduk berdasarkan nomor urut yang telah diundi pada saat 

technical meeting.  

5. Peserta yang telah mendaftar namun mengundurkan diri karena sesuatu hal, 

uang pendaftaran tidak akan dikembalikan. 

6. Jika peserta tidak hadir setelah 3 kali panggilan, maka peserta tersebut akan 

dipindahkan ke nomor urut terakhir dan akan dipanggil kembali sebanyak tiga 

kali, jika tidak hadir juga tanpa konfirmasi maka peserta dinyatakan di 

diskualifikasi.  

7. Peserta lomba harus menjaga kebersihan dan ketenangan di lingkungan arena 

lomba  

8. Keputusan panitia dan  dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu 

gugat. 

 



 

 

I. KETENTUAN KHUSUS  : 

1. Biaya pendaftaran sebesar Rp25.000,- 

2. Setiap Universitas maksimal mengirimkan 5 peserta lomba orasi ilmiah. 

3. Sifat lomba terbuka, peserta diperbolehkan membawa supporter dengan 

catatan supporter menjaga keamanan dan ketertiban ketika perlombaan 

berjalan. 

4. Peserta menggunakan pakaian yang sopan dan menggunakan almamater 

universitas serta menggunakan nomor urut. 

5. Setiap peserta akan mendapatkan konsumsi berupa snack selama perlombaan 

berlangsung 

J. KETENTUAN LOMBA 

1. Peserta mengorasikan tema yang telah ditetapkan panitia. 

2. Peserta wajib Berpakaian sopan dan rapi wajib mengenakan almamater saat 

mengikuti lomba, serta di perbolehkan memakai kostum sesuai kreasi masing-

masing. 

3. Penulisan naskah orasi bertemakan “Kepemimpinan” menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. 

4. Peserta menyerahkan naskah orasi sebanyak 3 rangkap (1 asli dan 2 copy) 

dimasukkan ke dalam map biru. 

5. Keputusan dari dewan juri tidak dapat diganggu gugat. 

6. Peserta berlaku sopan saat perlombaan berlangsung. 

7. Naskah pidato menjadi milik kepanitiaan.  

K.  TEKNIS LOMBA 

1. Masing-masing  peserta diberi waktu maksimal 5-20 menit untuk 

menyampaikan orasi nya, Jika lebih dari 20 menit akan diberhentikan dan 

mengurangi penilaian dari dewan juri. 

2. Peserta akan dipanggil sebanyak 3 kali ketika akan tampil. Apabila peserta 

masih belum hadir di tempat lomba, maka peserta tersebut akan tampil pada 

urutan terakhir. 



 

 

3. Setiap peserta diwajibkan mengumpulkan hard copy dari teks pidato masing-

masing peserta pada saat registrasi. 

4. Peserta tidak diperbolehkan membawa catatan dalam bentuk apapun saat 

menyampaikan orasinya sehingga peserta dapat berimprovisasi. 

5. Keputusan dari dewan juri tidak dapat diganggu gugat. 

L. Pemenang 

Pemenag Lomba orasi akan mendapatkan : 

Juara I   : Piagam Penghargaan + Uang Pembinaan + Setifikat 

Juara II  : Piagam Penghargaan + Uang Pembinaan + Setifikat 

Juara III  : Piagam Penghargaan + Uang Pembinaan + Setifikat 

Juara Harapan 1  : Piagam Penghargaan + Uang Pembinaan + Setifikat 

Juara Harapan 2  : Piagam Penghargaan + Uang Pembinaan + Setifikat 

M. PENUTUP 

Membina dan mengembangkan potensi generasi muda adalah suatu 

keharusan, agar terbentuk generasi muda yang berakhlak mulia,menjunjung tinggi 

nilai-nilai agama sehingga menjadi generasi muda yang bermoral dan berguna 

bagi agama bangsa dan negara. Oleh karena itu melalui kegiatan yang akan kami 

laksanakan mudah-mudahan mampu membentuk generasi muda yang dinamis. 

Melalui kegiatan ini pula kami memohon kepada semua pihak untuk membantu 

mensukseskan kegiatan yang akan kami laksanakan. 

Partisipasi dari semua kalangan sangat kami harapkan, dan mudah-mudahan 

apa yang Bapak / Ibu berikan baik moral maupun materil dibalas oleh Alloh SWT 

dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. 

 

 



 

 

FORMULIR PENDAFTARAN LOMBA ORASI  DALAM 

MEMPERINGATI SEMARAK 13 S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF 

 

 

UNIVERSITAS    : 

NAMA LENGKAP   : 

PROGRAM STUDI/JURUSAN  : 

JENIS KELAMIN    : 

ALAMAT     : 

EMAIL     : 

TELEPON/HP    :  


