BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK TEKNIS
Lomba Orasi 1 Juni secara Online

1.

Ketentuan umum :
a. Orasi berisi sejarah lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, dengan
substansi pemahaman berdasarkan fakta sejarah Ir. Soekarno yang
merupakan tokoh negara dalam kontribusi yang signifikan dalam
rangkaian proses sejarah lahirnya Pancasila, dalam sidang Badan
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai).
b. Bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan kristalisasi
nilai-nilai luhur yang telah diaktualisasikan dalam praktik kehidupan
sehari-hari jauh sebelum bangsa ini bertekad bulat untuk mendirikan
Negara Republik Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila
diyakini memuat nilai-nilai luhur sebagai jati diri bangsa sehingga mampu
mengaktualisasikan dalam cipta, rasa, karsa, dan karya dalam
pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai cita-cita bersama
yang telah ditetapkan.
c. Substansi Orasi tidak mengandung unsur SARA dan pornografi
d. Durasi : maksimal 5 menit, mencakup perkenalan, materi dan penutup
e. Materi disampaikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik
dan benar
f. Substansi orasi dibuat dan disampaikan sendiri oleh peserta, orisinil dan
tidak merupakan plagiat
g. Tampilan orasi dalam video minimal setengah badan
h. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
i. Substansi orasi orisinil/tidak plagiat

2.

Ketentuan Khusus:
a. Video orasi dibuat dalam kualitas gambar dan suara yang memadai untuk
di upload di YouTube (disarankan dalam format .MP4), diunggah di kanal
media daring YouTube dan mengirimkan link dalam formulir pendaftaran.
b. Tampilan visual dalam video orasi minimal setengah badan.
c. Latar belakang tempat orasi bebas dan netral (tanpa ada merek
produk/logo/ simbol/lambang dll).

3.

Kategori Peserta:
a. Kategori Pelajar: adalah peserta yang masih mempunyai status pelajar
(SD-SMP,SMA yang setingkat),
b. Kategori Mahasiswa: adalah peserta yang masih mempunyai status
mahasiswa, dan
c. Kategori Umum: bagi masyarakat yang bukan masuk dalam kategori
pelajar dan mahasiswa.

4.

Mekanisme/tahapan lomba:
Pendaftaran melalui formulir online: bit.ly/LombaOrasi1Juni

NO.

Pendaftaran

2

Seleksi Awal

3

Pengumuman hasil
seleksi 10 besar
peserta per kategori
untuk tayang live
streaming YouTube
Lomba Orasi 1 Juni
Live Streaming
YouTube
Pengumuman
Juara
Pemberian hadiah

4
5
6

5.

TAHAPAN

1

WAKTU

KETERANGAN

1 Juni sd 26 Juli
2020
27 Juli sd 3
Agustus 2020
4 Agustus 2020

Formulir online melalui
bit.ly/LombaOrasi1Juni

12 Agustus 2020

YouTube: BPIP RI

https://bpip.go.id/bpip/

18 Agustus 2020
Minggu ke III
Agustus 2020

Waktu ditentukan
kemudian

Kriteria Penilaian:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Kesesuaian Materi Orasi dengan fakta sejarah lahirnya Pancasila
Alur penyampaian materi orasi
Kesesuaian intonasi dalam membawakan materi
Ekspresi peserta dalam membawakan materi
Kerapihan dalam berpakaian dan latar belakang tempat orasi.
Dukungan langsung/polling pemirsa pada saat Live Streaming melalui
YouTube (tahap 10 besar peserta per kategori).

6.

Hadiah dan Penghargaan:
✓ Juara 1 setiap kategori: Rp. 7.500.000,✓ Juara 2 setiap kategori: Rp. 6.000.000,✓ Juara 3 setiap kategori: Rp. 5.000.000,-

I

7. nformasi:
✓ WhatsApp : Anin – 0853 1131 2519  Shofi – 0811 1741 414
✓ Email: harlahpancasila@bpip.go.id
✓ Instagram: orasi1juni_bpip

#BulanPancasila2020
#HarlahPancasila2020
#SalamPancasila

