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PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN 
LOMBA PIDATO BAHASA INGGRIS (SPEECH CONTEST) 
MOSAIC 2023 JENJANG SMP/MTs TINGKAT NASIONAL   

 

1. Waktu Pelaksanaan 

Pendaftaran  

Tanggal 02 – 21 Januari 2023. Pendaftaran (mengisi formulir via google form) yang 

bisa diakses di website : https://mosaic.man1jember.sch.id. Pendaftaran akan 

ditutup jika telah memenuhi kuota peserta. Harap konfirmasi ketersediaan kuota 

terlebih dahulu ke panitia (CP: 082 330 221 250) sebelum melakukan pendaftaran. 

 

Babak Penyisihan: 

a. Hari, Tanggal  : Sabtu, 28 Januari 2023 

b. Waktu    : 06.30  – 12.00 WIB 

c. Tempat   : MAN 1 Jember 

d. Technical Meeting  : 07.00 – 07.30 WIB. 

e. Lomba dimulai  : 08.00 – 12.00 WIB 

 

Babak Final: 

a. Hari, Tanggal  : Sabtu, 28 Januari 2023 

b. Waktu   : 12.30  – 14.00 WIB 

c. TM dan menyusun teks: 12.30  – 13.00 WIB 

d. Lomba dimulai  : 13.00 – 14.00 WIB  

e. Tempat   : MAN 1 Jember 

 

2. Persyaratan Peserta 

a. Peserta adalah siswa atau siswi SMP/ MTs  se-Indonesia. 

b. Peserta tidak dibedakan peserta putra dan peserta putri. 

c. Peserta harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. 

d. Peserta adalah siswa/ siswi yang telah terdaftar dan tidak boleh diganti. 

e. Setiap sekolah/ madrasah hanya mengirimkan maksimal 2 (dua) peserta. 

  

3. Teknis Lomba 

1) Tahap Penyisihan 

a. Setiap peserta memilih salah satu tema pidato sebagai berikut: 

1) The role of moslem youth in modern society. 

2) How English becomes  important for better future.       

http://www.man1jember.sch.id/
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3) The influence of technology on the development of Islamic religion in the 

world.  

b. Durasi tampil minimal 5 menit dan maksimal 6 menit, tanpa penambahan waktu. 

c. Teknis pelaksanaan lomba sepenuhnya diatur oleh panitia lomba. 

d. Sepuluh (10) orang peserta dengan nilai tertinggi akan dipilih untuk melanjutkan 

ke babak final. 

e. Indikator lampu: 

1) Lampu kuning : persiapan pidato 

2) Lampu hijau : memulai pidato 

3) Lampu kuning : persiapan mengakhiri pidato (menit ke 5) 

4) Lampu merah : mengakhiri pidato (menit ke 6) 

 

2) Tahap Final 

a.   Sepuluh (10) peserta yang masuk sebagai finalis akan  memilih salah satu   dari 

dua tema pidato yang disiapkan oleh Panitia dan tema akan disampaikan saat 

Babak Final. 

b. Setiap peserta/finalis diberi waktu 30 menit untuk menyusun teks pidato yang 

telah dipilih (dari panitia) di dalam ruangan tersendiri dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1) Tanpa pendampingan. 

2) Kertas disediakan oleh panitia. 

3) Teks / rangka teks pidato yang telah disusun dikumpulkan ke panitia.  

c. Durasi tampil minimal 4 menit dan maksimal 5 menit, tanpa perpanjangan waktu. 

d. Teknis pelaksanaan lomba sepenuhnya diatur oleh panitia lomba. 

e. Pemenang lomba akan diambil sebanyak 5 juara: Juara I, II, III, IV, dan V. 

f. Indikator lampu: 

1) Lampu kuning : persiapan pidato 

2) Lampu hijau    : memulai pidato 

3) Lampu kuning : persiapan mengakhiri pidato (menit ke 4) 

4) Lampu merah : mengakhiri pidato (menit ke 5) 

 

4. Penjurian 

a. Kriteria penilaian adalah  

1) Ideas and content. 

2) Accuracy (grammar, pronunciation). 
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3) Performance (fluency, gestures, expression).  

b. Pengumuman pemenang lomba disampaikan setelah lomba selesai, setelah 

dewan juri lomba mengadakan sidang. 

c. Pemenang lomba diambil berdasarkan ranking tertinggi total nilai yang diperoleh.   

d. Dewan juri lomba bersifat independen. 

e. Keputusan dewan juri lomba tidak dapat diganggu gugat. 

 

5. Tata Tertib Lomba  

a. Setiap peserta harus mengikuti technical meeting pada hari Sabtu, 28 Januari 

2023, pukul 07.00 WIB – Selesai 

b. Peserta harus hadir di tempat lomba 30 menit sebelum TM dimulai untuk 

registrasi ulang. 

c. Urutan tampil lomba ditentukan berdasarkan undian pada saat registrasi ulang. 

d. Setiap peserta harus mengenakan ID card dan nomor lomba yang telah 

diberikan. 

e. Setiap peserta harus berpakain muslim/ muslimah, tidak memakai tanda yang 

menunjukkan identitas SMP/ MTs  asal peserta. 

f. Peserta tidak diperkenankan keluar masuk ruang lomba tanpa seizin dewan juri 

lomba/ panitia dan harus tetap di tempat lomba selama perlombaan 

berlangsung. 

g. Setiap peserta akan dipanggil sebanyak 3 kali. Apabila pada panggilan ke-3, 

yang bersangkutan belum hadir, maka peserta tersebut dinyatakan gugur. 

h. Tidak diperkenankan membawa atau membaca teks saat berpidato. 

i. Pendamping tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang lomba. 

          

Panitia Mosaic 2023 


