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1.

Pilihan Tema:
a) Pendidikan Kependudukan mewujudkan masyarakat berwawasan
kependudukan
b) Peran remaja dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indonesia menuju era Bonus Demografi
c) Pemenuhan kesehatan reproduksi remaja dan kaitannya dengan Sustainable
Development Goals (SDGs)

2. Kategori Peserta terbagi menjadi:
a) Lomba Pidato 2(dua) kategori :
1) Pelajar (SMP/ SMA/ sederajat) (Rentang Usia 15 – 19 tahun)
2) Mahasiswa (Batas usia maksimal 19 tahun)
b) Lomba Karya Tulis 2(dua) kategori :
1) Pelajar (SMP/ SMA/ sederajat) (Rentang Usia 15 – 19 tahun)
2) Mahasiswa (Batas usia maksimal 19 tahun)

3. Persyaratan administrasi peserta lomba :
1) Warga Negara Indonesia (WNI)
2) Putera / Puteri asli daerah dari provinsi terkait (dibuktikan dengan KTP/
KK)
3) Umur antara 15 s.d 19 tahun
4) Pemenang 3 (tiga) besar di tingkat provinsi dari lomba pidato dan karya
tulis yang pernah dilaksanakan oleh BKKBN pada tahun-tahun
sebelumnya, tidak dapat mengikuti lomba kembali

4. Tahapan Pelaksanaan Lomba Tingkat Provinsi:
1) Peserta Lomba dapat karya tulis wajib mengirimkan softcopy ke alamat:
dalduk.jabar@gmail.com dan tetap mengirimkan karya tercetak ke alamat yang
telah ditentukan.
2) Peserta Lomba Pidato wajib mengirimkan rekaman pidato (dalam bentuk CD
dengan durasi 7-8 menit) ke alamat yang telah ditentukan.
3) Pengiriman Karya Tulis (tercetak) dan CD rekaman pidato ditujukan ke
alamat-alamat berikut:
i. Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Jl. Surapati 122 Bandung,
40122.
ii. Kantor Dinas Kependudukan dan KB di Kota/ Kabupaten Masing-masing
4) Pengiriman hasil karya tulis atau CD pidato dalam amplop tertutup dan harus
mencantumkan:
a. Nama dan kategori lomba
b. Alamat lengkap yang dapat dihubungi (sekolah/universitas/rumah)
c. Nomor telepon yang dapat dihubungi
d. Foto copy KTP/ Kartu Mahasiswa/ Kartu Pelajar (bila tidak punya kartu
pelajar dapat melampirkan surat pengantar/ keterangan dari Kepala
Sekolah)
5) Batas waktu pengiriman hingga tanggal 16 Maret 2018 (cap pos)
6) Seleksi untuk lomba pidato dan karya tulis dimulai dari tgl 19-22 Maret.
7) Pengumuman peserta yang lolos seleksi pada tanggal 23 Maret untuk mengikuti
tahapan selanjutnya pada tanggal 28-29 Maret 2018, bertempat di Prime Park
Hotel, Bandung.
8) Bagi seluruh Peserta Lomba yang lulus seleksi Tingkat Provinsi akan
mendapatkan sertifikat dari BKKBN Provinsi Jawa Barat
9) Tim penilai Provinsi akan menentukan Juara I sampai 3 umtuk tiap-tiap kategori.

10) Juara 1 masing-masing kategori akan diikutsertakan dalam Lomba Pidato dan
Karya tulis Kependudukan Tingkat Nasional.
11) Keputusan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
12) Karya Tulis dan rekaman Pidato Kependudukan seluruh peserta lomba menjadi
milik BKKBN

5. Ketentuan kriteria materi lomba :
1) Pidato Kependudukan
a) Materi pidato sesuai dengan tema yang telah ditentukan
b) Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
c) Tidak memuat unsur pertentangan SARA (Suku, Agama, Ras, Antar
Golongan)
d) Menyampaikan pidato secara langsung tanpa teks
e) Durasi 7-8 menit
f) Kriteria penilaian:
(1) Orisinalitas; keaslian sebuah karya menyangkut ide dan solusi
sesuai dengan permasalahan tema
(2) Konten; kesesuaian isi pidato dengan tema/topik
(3) Data/informasi atau contoh kasus di suatu lokasi sebagai
pendukung argumentasi
(4) Sistematika penyampaian; adanya pembuka, isi dan penutup
pidato. Penyampaian salam pembuka diharapkan singkat sehingga
tidak mengurangi durasi penyampaian isi pidato.
(5) Adanya kalimat persuasif atau sikap mengajak / mempengaruhi
audien untuk berperilaku positif sesuai dengan isu yang
disampaikan
(6) Ekspresi; mimik wajah/gerakan
(7) Lafal/intonasi; tinggi rendahnya suara
(8) Teknik vokal; kelancaran berbicara
(9) Akurasi waktu

g) Materi dikirimkan dalam bentuk VCD/DVD dengan format AVI atau
MPEG dengan audio visual yang jelas beserta naskah pidato
h) Panitia berhak mendiskualifikasi peserta jika materi yang dikirimkan
tidak sesuai ketentuan
i) Keputusan tim penilai mutlak dan tidak dapat diganggu gugat

2) Karya Tulis Kependudukan
a) Tulisan harus sesuai dengan tema yang telah ditentukan
b) Tulisan adalah hasil karya pribadi, bukan naskah hasil saduran,
plagliat, menjiplak atau menyalin naskah baik sebagian atau
seluruhnya. Apabila ada kutipan, wajib mencantumkan asal tulisan
dalam bab daftar pustaka.
c) Penulisan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
d) Menggunakan huruf arial dengan font 12
e) Panjang tulisan 2000 - 3000 kata
f) Tidak memuat unsur pertentangan SARA
g) Kriteria penilaian:
(1) Format penulisan
(a) Tata tulis (kerapihan ketikan, tata letak, jumlah kata)
(b) Penggunaan bahasa
(2) Sistematika Penulisan
(a) Adanya pendahuluan, isi dan penutup serta Daftar Pustaka
(b) Kohesi dan Koherensi antar kalimat; keterkaitan antara satu
bagian dengan bagian yang lain, sehingga kalimat mempunyai
kesatuan makna yang utuh
(3) Kreatifitas gagasan
(a) Kreatif dan inovatif
(b) Keaslian gagasan / menghindari plagiarisme
(c) Kejelasan pengungkapan ide
(4) Topik yang dikemukakan

(a) Kesesuaian judul dengan tema
(b) Aktualitas topik dan fokus analisis yang dipilih
(5) Data dan Sumber Informasi
(a) Kesesuaian informasi dengan acuan yang digunakan
(b) Keakuratan dan validitas data dan informasi
(6) Analisis Sintesis dan Kesimpulan
(a) Kemampuan menganalisis dan mensintesis
(b) Kemampuan menyimpulkan
(c) Kemampuan

mengajukan

rekomendasi

penyelesaian masalah terkait tema

dalam

rangka

6. Kriteria Dasar Penilaian
1)

Lomba Pidato Kependudukan
a) Penampilan
i.

Menggunakan bahasa Indonesi yang baik dan benar

ii.

Ekspresi sesuai dengan isi pesan yang disampaikan

iii.

Lafal/intonasi

iv.

Gestur

v.

Teknik vokal

b) Konten
i.

Kesesuaian isi pidato dengan tema

ii.

Keaslian gagasan

iii.

Kreatif dan inovatif

iv.

Kejelasan pengungkapan ide

v.

Adanya data/informasi yang valid

c) Sistematika penyampaian
i.

Adanya pembuka, isidan penutup

ii.

Adanya kalimat persuasif, pernyataan mengajak/mempengaruhi
audien untuk berprilaku positif sesuai dengan isu yang disampaikan

d) Akurasi Waktu

2)

Lomba Karya Tulis Kependudukan
a) Format Penulisan
i.

Tata Tulis (kerapihan ketikan, tata letak, jumlah kata)

ii.

Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar

b) Sistematika Penulisan
i.

Adanya pendahuluan, isi dan penutup serta daftar pustaka

ii.

Kohesi dan koherensi antar kalimat, keterkaitan antara satu bagian
dengan bagian yang lain, sehingga mempunyai kesatuan makna yang
utuh

c) Kreatifitas Gagasan

i.

Kreatif dan inovatif

ii.

Keaslian gagasan

iii.

Kejelasan pengungkapan ide

iv.

Sistematika pengungkapan ide

d) Topik yang dikemukakan
i.

Kesesuaian judul dengan tema

ii.

Aktualisasi topic dan focus analisis yang dipilih

e) Data dan Sumber Informasi
i.

Kesesuaian informasi dengan acuan yang digunakan

ii.

Keakuratan dan validitas data dan informasi

Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Reni (081312210611) atau
melalui email: dalduk.jabar@gmail.com. Atau dapat datang langsung ke BKKBN
Provinsi, Jalan Surapati No. 122 Bandung

