
 

 

 

 

 

PANDUAN LOMBA 

IBM BEKASI MENCARI BAKAT 

 
A. Panduan Lomba IBM Bekasi Mencari Bakat 

 

Dalam rangka mengasah kualitas kemampuan berbahasa dan kegiatan keagamaan 

dalam mengembangkan pendidikan, teknologi dan dakwah dikalangan SMA/SMK/MA 

sederajat dan Umum Institut Bisnis Muhammadyah Bekasi menyelenggaraan lomba yang 

terdiri dari lima (5) kategori. Perlombaan ini sekaligus untuk memperkenalkan kampus 

Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, kategori lomba tersebut adalah: 

 

1. Lomba Pidato Bahasa Inggris (putra/putri) 

2. Lomba Pidato Bahasa Arab (putra/putri) 

3. Lomba Pidato Bahasa Indonesia (putra/putri) 

4. Lomba Adzan (putra) 

5. Lomba Qori dan Qori’ah (putra/putri) 

Untuk memudahkan peserta dalam memahami syarat dan ketentuan yang berlaku 

dalam mengikuti lomba ini adalah sebagi berikut:



B. Perjalanan Lomba  

NO Tanggal Kegiatan Informasi 

1 Selasa, 10 Maret 2021 Pendaftaran peserta lomba http://bit.ly/FromPendaftaranMencariBakat 

 2 Jum’at, 31 Maret 2021 Batas akhir pendaftaran  

3 Selasa 10 April 2021– hingga lomba 

berakhir  

Masuk group Telegram http://bit.ly/Telegram_IBMB_MENCARIBAKAT 

4 Kamis – Sabtu, 

1 April – 24 April 2021 

link upload karya akan dibuka 

mulai 01 April – 31 April 2021 

Batas akhir karya lomba, Peserta 

upload karya di instagram dan 

youtube masing2 dengan tagged 

ke ig ibmbekasi_official (ig) dan 

menggunakan hastagh (youtube 

& ig) 

https://lomba.ibm.ac.id/ 

5 Senin - Sabtu,  

26 April – 22 Mei 2021 

Penilaian Hasil team juri lomba 

akan dishare di media sosial 

IBMB dan telegram 

http://bit.ly/Telegram_IBMB_MENCARIBAKAT 

6 Selasa, 25 Mei 2021 Pengumuman Grand Final 

masing-masing katagori 4 juara  

http://bit.ly/Telegram_IBMB_MENCARIBAKAT 

 

7 Rabu, 2 Juni 2021  Undangan grand finalis secara 

offline untuk menentukan juara 

1,2, 3 dan harapan 1 

http://bit.ly/Telegram_IBMB_MENCARIBAKAT 

Offline 

8 Minggu, 6 Juni 2021 Penyerahan hadiah Offline 

*Waktu dapat berubah sewaktu-waktu. 

 

http://bit.ly/FromPendaftaranMencariBakat
http://bit.ly/Telegram_IBMB_MENCARIBAKAT
https://lomba.ibm.ac.id/
http://bit.ly/Telegram_IBMB_MENCARIBAKAT
http://bit.ly/Telegram_IBMB_MENCARIBAKAT
http://bit.ly/Telegram_IBMB_MENCARIBAKAT


C. Ketentuan Peserta  

Ketentuan Peserta Lomba “IBM Bekasi Mencari Bakat” 

 

1. Peserta lomba minimal berusia 17 tahun hingga 25 tahun (putra/putri) 

2. Mengupload foto formal di link pendaftaran. 

3. Mengupload KTP/Kartu Pelajar 

4. Setiap peserta hanya bisa mengikuti 1 kategori lomba.  

5. Peserta lomba telah mendaftar di http://bit.ly/FromPendaftaranMencariBakat 

6. Berwarga negara Indonesia. 

7. Video diupload di media sosial masing-masing: Instagram atau Youtube 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Lomba Adzan 

1) Sebagai opening dari video diwajibkan mencantumkan nama, asal 

sekolah/pekerjaan, logo IBM Bekasi dan Logo Milad IBM Bekasi di cover depan 

video. (untuk logo bisa download di lomba.ibm.ac.id 

2) Video tidak boleh di potong ditengah video atau menggunakan editan tertentu 

sehingga mengurangi kealamian suara. 

3) Menggunakan pakai yang sopan dan islami. 

4) Video diupload di YouTube/Instagram  

Instagram: dengan hashtag dan tagged ke Instagram ibmbekasi_official jika 

peserta mengupload karya di instagram:  

Youtube: menggunakan hastagh #ibmbekasi #ibmbmencaribakat #(kategori 

lomba yang kamu ikuti) #miladibmbekasi6th #kampusibmbekasi 

#globalentrepreneurcampus 

5) Peserta wajib memfollow akun media sosial Insitut Bisnis Muhammadiyah 

Bekasi yang terdiri dari: 

Facebook: ibmbekasi | Instagram: ibmbekasi_official | Twitter: ibmbekasioffic1 

| Youtube: IBMB TV OFFICIAL , IBMB TUBE, dan PBHI IBM Bekasi  

6) Peserta wajib me-like salah satu postingan di Instagram ibmbekasi_official dan 

Facebook ibmbekasi serta mentag 3 orang teman. 

http://bit.ly/FromPendaftaranMencariBakat


7) Upload link karya kamu di formulir upload karya yang dapat kamu akses di web 

lomba.ibm.ac.id 

 

b. Lomba Tilawah (Putra/putri) 

1) Sebagai opening dari video diwajibkan mencantumkan nama, asal 

sekolah/pekerjaan dan ayat Al-Qur’an yang dibaca, logo IBM Bekasi dan Logo 

Milad IBM Bekasi di cover depan video. 

2) Video tidak boleh di potong ditengah video atau menggunakan editan tertentu 

sehingga mengurangi kealamian suara. 

3) Menggunakan pakai yang sopan dan islami serta tata karma dalam membaca Al-

Qur’an.  

4) Video diupload di YouTube/Instagram  

Instagram: dengan hashtag dan tagged ke Instagram ibmbekasi_official jika 

peserta mengupload karya di instagram:  

Youtube: menggunakan hastagh #ibmbekasi #ibmbmencaribakat #(kategori 

lomba yang kamu ikuti) #miladibmbekasi6th #kampusibmbekasi 

#globalentrepreneurcampus 

5) Peserta wajib memfollow akun media sosial Insitut Bisnis Muhammadiyah 

Bekasi yang terdiri dari: 

Facebook: ibmbekasi | Instagram: ibmbekasi_official | Twitter: ibmbekasioffic1 

| Youtube: IBMB TV OFFICIAL , IBMB TUBE, dan PBHI IBM Bekasi  

6) Peserta wajib me-like salah satu postingan di Instagram ibmbekasi_official dan 

Facebook ibmbekasi serta mentag 3 orang teman. 

7) Video berdurasi paling lama 7 menit  

8) Upload link karya kamu di formulir upload karya yang dapat kamu akses di web 

lomba.ibm.ac.id 

 

c. Lomba Pidato Bahasa Inggris 

1) Sebagai opening dari video diwajibkan mencantumkan nama, asal 

sekolah/pekerjaan, judul pidato, logo IBM Bekasi dan Logo Milad IBM Bekasi 

di cover depan video. 



2) Video tidak boleh di potong ditengah video atau menggunakan editan tertentu 

sehingga mengurangi kealamian suara. 

3) Menggunakan pakai yang sopan dan santun 

4) Hasil karya tidak boleh berbau SARA atau yang bertentangan dengan hokum 

yang berlaku. 

5) Memilih salah satu tema pidato dibawah ini 

a) The Characters of Young Muslims Millennial to generate better Indonesia 

b) A great Technology to Jack up the Micro, Small and Medium Enterprises 

(MSME) in Indonesia.  

c) Technology and language to Increase Foreign Language Learning.  

6) Durasi pidato paling lama 7 menit.  

a) Sebagai opening dari video diwajibkan mencantumkan nama, asal 

sekolah/pekerjaan, judul pidato, logo IBM Bekasi dan Logo Milad IBM 

Bekasi di cover depan video. 

b) Video tidak boleh di potong ditengah video atau menggunakan editan 

tertentu sehingga mengurangi kealamian suara. 

a) Menggunakan pakai yang sopan dan santun 

b) Hasil karya tidak boleh berbau SARA atau yang bertentangan dengan hokum 

yang berlaku. 

7) Video diupload di YouTube/Instagram  

Instagram: dengan hashtag dan tagged ke Instagram ibmbekasi_official jika 

peserta mengupload karya di instagram:  

Youtube: menggunakan hastagh #ibmbekasi #ibmbmencaribakat #(kategori 

lomba yang kamu ikuti) #miladibmbekasi6th #kampusibmbekasi 

#globalentrepreneurcampus 

8) Peserta wajib memfollow akun media sosial Insitut Bisnis Muhammadiyah 

Bekasi yang terdiri dari: 

Facebook: ibmbekasi | Instagram: ibmbekasi_official | Twitter: ibmbekasioffic1 

| Youtube: IBMB TV OFFICIAL , IBMB TUBE, dan PBHI IBM Bekasi  

9) Peserta wajib me-like salah satu postingan di Instagram ibmbekasi_official 

danFacebook ibmbekasi serta mentag 3 orang teman. 



10) Upload link karya kamu di formulir upload karya yang dapat kamu akses di web 

lomba.ibm.ac.id 

 

d. Lomba Pidato Bahasa Indonesia  

1) Sebagai opening dari video diwajibkan mencantumkan nama, asal 

sekolah/pekerjaan, judul pidato, logo IBM Bekasi dan Logo Milad IBM Bekasi 

di cover depan video. 

2) Video tidak boleh di potong ditengah video atau menggunakan editan tertentu 

sehingga mengurangi kealamian suara. 

3) Menggunakan pakai yang sopan dan santun 

4) Hasil karya tidak boleh berbau SARA atau yang bertentangan dengan hukum 

yang berlaku. 

5) Video berdurasi paling lama 7 menit. 

6) Memilih salah satu tema pidato dibawah ini 

11) Memilih salah satu tema pidato dibawah ini 

a) Bank Syariah diantara Bank Konvensional. 

b) Pentingnya Manajemen Waktu 

c) Keterbukaan Informasi di Era Globalisasi 

d) Ekonomi Pembangunan Indonesia dalam Menyambut Persaingan Global. 

7) Video diupload di YouTube/Instagram  

Instagram: dengan hashtag dan tagged ke Instagram ibmbekasi_official jika 

peserta mengupload karya di instagram:  

Youtube: menggunakan hastagh #ibmbekasi #ibmbmencaribakat #(kategori 

lomba yang kamu ikuti) #miladibmbekasi6th #kampusibmbekasi 

#globalentrepreneurcampus 

8) Peserta wajib memfollow akun media sosial Insitut Bisnis Muhammadiyah 

Bekasi yang terdiri dari: 

Facebook: ibmbekasi | Instagram: ibmbekasi_official | Twitter: ibmbekasioffic1 

| Youtube: IBMB TV OFFICIAL , IBMB TUBE, dan PBHI IBM Bekasi  

9) Peserta wajib me-like salah satu postingan di Instagram ibmbekasi_official dan 

Facebook ibmbekasi serta mentag 3 orang teman. 



10) Upload link karya kamu di formulir upload karya yang dapat kamu akses di web 

lomba.ibm.ac.id 

 

e. Lomba Pidato Bahasa Arab 

1) Sebagai opening dari video diwajibkan mencantumkan nama, asal 

sekolah/pekerjaan, judul pidato, logo IBM Bekasi dan Logo Milad IBM Bekasi 

di cover depan video. 

2) Video tidak boleh di potong ditengah video atau menggunakan editan tertentu 

sehingga mengurangi kealamian suara. 

3) Menggunakan pakai yang sopan dan santun 

4) Hasil karya tidak boleh berbau SARA atau yang bertentangan dengan hukum 

yang berlaku. 

5) Video berdurasi paling lama 7 menit. 

6) Memilih salah satu tema pidato dibawah ini 

a) Peran milenial dalam syiar Agama di era 4.0 

b) Halal - Haramnya dalam berteknologi 

7) Video diupload di YouTube/Instagram  

Instagram: dengan hashtag dan tagged ke Instagram ibmbekasi_official jika 

peserta mengupload karya di instagram:  

Youtube: menggunakan hastagh #ibmbekasi #ibmbmencaribakat #(kategori 

lomba yang kamu ikuti) #miladibmbekasi6th #kampusibmbekasi 

#globalentrepreneurcampus 

8) Peserta wajib memfollow akun media sosial Insitut Bisnis Muhammadiyah 

Bekasi yang terdiri dari: 

Facebook: ibmbekasi | Instagram: ibmbekasi_official | Twitter: ibmbekasioffic1 

| Youtube: IBMB TV OFFICIAL , IBMB TUBE, dan PBHI IBM Bekasi  

9) Peserta wajib me-like salah satu postingan di Instagram ibmbekasi_official 

danFacebook ibmbekasi serta mentag 3 orang teman. 

10)  Upload link karya kamu di formulir upload karya yang dapat kamu akses di web 

lomba.ibm.ac.id 

 



D. Teknis Pelaksanaan 

1. Pelaksanaan lomba terdiri dari dua babak, babak pertama adalah upload hasil karya 

secara online formulir upload karya dapat diakses di lomba.ibm.ac.id (lihat jadwal) 

Pengumuman Grand Finalis akan diumumkan di media sosial  dan website IBM Bekasi. 

Selanjutnya bagi Grand Finalis akan diundang di Kampus IBM Bekasi untuk 

melaksanakan lomba secara offline datang langsung kekampus kami (lihat jadwal) 

dalam merebutkan juara 1,2,3,dan harapan 1, (transport dll tidak ditanggung panitia 

lomba) 

2. Peserta lomba yang telah dinyatakan menjadi pemenang akan diundang secara offline 

di Kampus IBM Bekasi untuk penyerahan hadiah (transport dll tidak ditanggung panitia 

lomba). 

3. Pertanyaan tentang ketentuan lomba akan dilayani di telegram group (lihat jadwal). 

 

E. Kriteria Penilaian  

Berikut ini adalah penilain dari setiap katagori lomba: 

1. Lomba Adzan  

ASPEK PENILAIAN NILAI MINIMAL NILAI MAXIMAL 

Makhraj dan Tajwid 10 35 

Irama dan Suara 10 35 

Penjiwaan dan Penghayatan 5 15 

Adab dan Kerapian 5 15 

TOTAL 20 100 

 

2. Lomba Tilawah  

ASPEK PENILAIAN NILAI MINIMAL NILAI MAXIMAL 

Adab 5 15 

Tawjid 10 35 

Lagu 5 35 

Suara 5 15 

TOTAL 25 100 

 



 

3. Lomba Pidato Bahasa Indonesia 

ASPEK PENILAIAN NILAI MINIMAL NILAI MAXIMAL 

Kesesuaian Tema, Judul Dan Isi 

Pidato 

5 15 

Sistematika Penyampaian Pidato  

( Pembuka, Isi, Penutup) 

10 30 

Vokal/ Artikulasi/ Intonasi 5 35 

Substansi 0 15 

Ketepatan Waktu 0 5 

TOTAL 20 100 

 

4. Lomba Pidato Bahasa Inggris 

ASPEK PENILAIAN NILAI MINIMAL NILAI MAXIMAL 

Appereance 5 10 

Pronounciation 10 25 

Fluency 10 30 

Content 5 30 

Time accuracy 0 5 

TOTAL 30 100 

 

5. Lomba Pidato Bahasa Arab 

ASPEK PENILAIAN NILAI MINIMAL NILAI MAXIMAL 

Isi & Bahasa 5 35 

Dalil Qur’an Hadist 10 35 

Retorika dan Metode Penyampaian 5 20 

Ketepatan waktu 0 10 

TOTAL 20 100 

 

 

 



6. Penjurian 

a. Pengumuman pemenang lomba disampaikan setelah lomba selesai, setelah dewan 

juri lomba mengadakan sidang. 

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

c. Dewan Juri Lomba bersifat independen. 

d. Keputusan dewan Juri Lomba tidak dapat diganggu gugat. 

Pemenang pidato berjumlah masing-masing 4 pemenang (juara 1, 2, 3 dan harapan 

1) hadiah  diserahkan langsung di Kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. 

2) Untuk hadiah berupa Beasiswa full kuliah di IBM Bekasi tidak dapat diuangkan 

namun bisa dialihkan. 

 

 


