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PEMERINTAH KOTA SALATIGA 

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 
Jalan LMU Adisucipto Nomor 2 Salatiga Kode Pos 50711 Telp. (0298) 3249344 

Faks. (0298) 3249344 Situs www.dispora.salatiga.go.id  

Surat elektronik dispora@salatiga.go.id 
 

 

 
Salatiga, 25 Agustus 2022 

 

Nomor : 427/1080/410  Kepada 

Sifat : Penting Yth. Terlampir 

Lampiran : 1 (satu) bendel  di 

Perihal : Pedoman Lomba Jambore 

Pemuda Kota Salatiga Tahun 

2022 

     Salatiga 

 

Kami beritahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka 

mempersiapkan tim wakil Kota Salatiga pada Jambore Pemuda 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, maka Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga Kota Salatiga akan melaksanakan Jambore Pemuda Kota 

Salatiga Tahun 2022 dalam bentuk lomba Pemuda. 

Bersama surat ini kami lampirkan Pedoman Pelaksanaan 

Lomba- Lomba, Persyaratan Peserta dan Jadwal Kegiatan Jambore 

Pemuda Kota Salatiga Tahun 2022 sebagai acuan pemuda/pemudi 

Salatiga yang berminat berpartisipasi mengikuti lomba tersebut. 

Pertanyaan dan keterangan lebih lanjut dengan narahubung kami : 

-  Adit (08882548264) 

-  Didik (085641203478) 

-  Heru (085800647513) 

Demikian surat kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 

 KEPALA DINAS 
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

KOTA SALATIGA 
 
 
 
 
 
 

Drs. MUH NASIRUDDIN 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19690717 199401 1 002 

 

 
Tembusan disampaikan Kepada Yth. : 

Pj. Wali Kota Salatiga (Sebagai Laporan) 

http://www.dispora.salatiga.go.id/
mailto:dispora@salatiga.go.id
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Lampiran Surat Kepala Dispora Kota Salatiga 

Nomor : 427/1080/410 

Tanggal      : 25 Agustus 2022 

 

 

Kepada Yth.; 

1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga 

2. Camat se-Kota Salatiga 

3. Lurah se-Kota Salatiga 

4. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi se-Kota Salatiga 

5. Kepala SMA/SMK/MA Negeri-Swasta se-Kota Salatiga 

6. Ketua MKKS SMA Kota Salatiga 

7. Ketua MKKS SMK Kota Salatiga 

8. Ketua KNPI Kota Salatiga 

9. Ketua Organisasi Kepemudaan/Organisasi Kemasyarakatan se-Kota Salatiga 

10. Ketua Sanggar Tari/Sanggar Seni se-Kota Salatiga
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PEDOMAN PELAKSANAAN LOMBA-LOMBA, PERSYARATAN PESERTA 
DAN JADWAL KEGIATAN JAMBORE PEMUDA 

KOTA SALATIGA TAHUN 2022 

 
I. PERSYARATAN UMUM 

1. Pelaksanaan Lomba Jambore Pemuda Salatiga pada tanggal 24-25 
September 2022. 

2. Tema besar kegiatan: Peran Pemuda Dalam Menjaga Dan Mempromosikan 
Keunggulan Kota Salatiga. 

3. Pemuda dan pemudi berumur 16 s.d 30 tahun (maksimal pada tanggal  

1 Desember 2022) berdomisili di Kota Salatiga yang dibuktikan dengan: 
a. Berumur 17 sd 30 tahun : Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
b. Berumur 16 tahun : Kartu Identitas Anak (KIA)/ Kartu Keluarga (KK) 

4. Materi yang dipersiapkan oleh peserta tentang Kearifan dan Keunggulan 
Kota Salatiga. 

5. Peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 kategori lomba. 
6.      Sekretariat Panitia di Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan pada Dinas 

Kepemudaan Dan Olahraga Kota Salatiga. Jam kerja, Senin - Kamis : 07.00 
s/d 15.30, Jumat : 07.00 s/d 11.00. 

 
II. PERSYARATAN KHUSUS 

 
A. LOMBA TARI DAERAH 

1. Lomba Tari Daerah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 
September 2022, Pukul 09.00 s.d selesai di Pendopo Pakuwon Setda 
Kota Salatiga. 

2. Tema : bebas tradisional 
3. Materi tari : gerak tradisi/kerakyatan 
4. Gerak tari dilakukan perorangan/individu 
5. Durasi sajian tari maksimal 7 menit 
6. Penyajian tari menggunakan iringan musik dengan alat yang disiapkan 

sendiri oleh peserta 
7. Peserta harus menyediakan judul dan diskripsi tari 
8. Memakai rias busana dan kostum tradisi sesuai tema tari 
9. Diperbolehkan memakai property 
10. Kriteria Penilaian 

a. Wiraga: dasar keterampilan gerak 
b. Wirasa: tingkat penghayatan dan penjiwaan 
c. Wirama: harmonisasi, ketepatan gerak dengan musik 
d. Wirupa: tata rias dan busana 
e. Kreativitas: pengusaan tempat, dinamika dan property 

10. Melakukan pendaftaran peserta lomba melalui link: 
https://forms.gle/B2RcoPsnunZjqH1R9 

 
 

B. LOMBA PIDATO BAHASA INGGRIS 
1. Babak Perlombaan 

Lomba akan dilaksanakan dalam dua babak; 
a. Pada babak pertama peserta melakukan pendaftaran dan 

mengumpulkan teks pidato dan video mulai tanggal 24 Agustus 2022 
s/d 21 September 2022 pukul 23.59 pada link berikut: 
https://forms.gle/B2RcoPsnunZjqH1R9. 

b. Judul teks dan video ditulis dengan format : Nama Lengkap_Judul 
c. Finalis 10 besar (5 putra dan 5 putri) yang lolos dari babak pertama 

akan diumumkan pada hari Kamis, 22 September 2022. 
d. Pada babak kedua, 10 finalis akan mendapatkan pembekalan pada 

hari Kamis, 22 September 2022 pukul 09.00, dan mengikuti final lomba 
yang dilaksanakan secara langsung (offline) di Ruang Kalitaman, Lt. 2 

Setda Kota Salatiga pada hari Sabtu, 24 September 2022 mulai pukul 
13.00. 
 

https://forms.gle/B2RcoPsnunZjqH1R9
https://forms.gle/B2RcoPsnunZjqH1R9
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2. Tema Pidato 

Setiap peserta memilih salah satu tema pidato sebagai berikut: 
a. The importance of local wisdom in developing regional, national, 

and global competitiveness; 
b. The youth optimism in promoting regional excellence to support 

regional, national, and global development; 
c. The challenges of preserving regional culture in the information and 

technology era; 
d. The influence of foreign culture on the lives of Indonesian youth. 

3. Ketentuan Naskah Pidato 

Pada babak pertama, setiap peserta harus menyerahkan teks pidato 
dan video dengan ketentuan: 
a. Teks diketik rapi di atas kertas ukuran A4; 
b. Menggunakan huruf tipe Times New Roman 12; 
c. Jarak ketikan 1,5 spasi; 
d. Naskah pidato belum pernah digunakan dalam lomba pidato 

manapun sebelumnya. 
e. Naskah pidato merupakan naskah asli yang dibuat oleh peserta dan 

bukan hasil plagiarisme. 
4. Ketentuan Pengambilan Video 

a. Peserta mengenakan kemeja formal. 
b. Video direkam dalam posisi horizontal/landscape dengan 

memperlihatkan minimal setengah badan, dengan kualitas audio baik 
& minimum background suara, tidak ada yang berlalu-lalang, dan 
dengan pencahayaan yang baik. 

c. Video merupakan one-take video (peserta tidak diperkenankan 
memotong video). 

d. Peserta tidak diperkenankan mengedit video dengan menambahkan 
efek audio maupun visual. 

e. Durasi pidato adalah 5-7 menit. 
f. Peserta tidak diperkenankan membawa catatan atau membaca teks 

dalam bentuk apapun. 
5. Ketentuan Pengumpulan Naskah & Video 

a. Naskah pidato dan video diserahkan kepada panitia melalui 
Dropbox/Gdrive 
selambat-lambatnya pada hari Rabu, 21 September 2022, pukul 23.59. 

b. Teks pidato dan video dikumpulkan dengan format:  
Nama Lengkap Peserta_Topik Pidato (A/B/C/D)  
Contoh : Sekar Indah Ayuwati_A 

6. Babak Final 

a. Tema pidato akan diberikan pada hari H pelaksanaan final. 
b. 10 finalis akan diberikan waktu 45 menit untuk brainstorming 

(membuat naskah pidato) dan 15 menit untuk berlatih menyampaikan 
pidato di dalam ruangan lomba. 

c. Setiap peserta hanya diperbolehkan membawa alat tulis ke dalam 
ruangan lomba dan tidak diperkenankan menggunakan gawai untuk 
mencari informasi tentang topik final. 

d. Durasi pidato adalah 3-5 menit. 
e. Finalis menyampaikan pidato di hadapan juri dan diperkenankan 

membawa catatan brainstorming. 
7. Komponen Penilaian 

a. Penyampaian (delivery) 
b. Ketepatan dan kelancaran (accuracy and fluency) 
c. Kesesuaian isi dengan tema pidato (content) 
d. Keruntutan gagasan (organized ideas) 
e. Pengumuman pemenang pidato juara 1, 2 dan 3 akan dilaksanakan 

sejam setelah final selesai untuk memberi waktu Juri dalam melakukan 
tabulasi nilai. 
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f. Pemenang Juara 1, 2 dan 3 Putra/Putri berhak mendapatkan pelatihan 
pidato Bahasa Inggris untuk dapat mematangkan kemampuan dalam 
berlomba tingkat Jawa Tengah yang akan dilaksanakan pada bulan 
November 2022 (Juara 2 & 3 akan menjadi cadangan jika pada hari H 
Lomba tingkat Jawa Tengah Juara 1 berhalangan mengikuti lomba 
tsb). 

g. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat karena dalam 
pengumuman Juara Lomba Pidato akan diberikan Evaluasi Detil 
terkait hasil penampilan tiap finalis. 

 

C. LOMBA KARYA ILMIAH PEMUDA 

1. Tema lomba: “Peran Pemuda Dalam Pengembangan Potensi dan 
Keunggulan Lokal bagi Kemajuan Daerah”. 

2. Tidak diperkenankan mengajukan lebih dari satu judul karya tulis ilmiah. 

3. Karya tulis ilmiah merupakan karya orisinil, tidak plagiat, dan sesuai 
dengan tema lomba. 

4. Karya tulis ilmiah merupakan karya yang belum pernah dipublikasikan 
dan tidak pemah atau sedang diikutsertakan dalam perlombaan sejenis. 

5. Karya tulis yang dikirimkan kepada panitia menjadi hak milik Panitia dan 
dapat dipublikasi dengan menyertakan nama penulis. 

6. Juri akan memilih 5 besar putra dan 5 besar putri untuk kemudian 
mengikuti sesi presentasi dan wawancara . 

7. Bagi peserta yang masuk kualifikasi 10 besar (5 putra & 5 putri) wajib 
menyusun PowerPoint Slide Show (maksimal 8 slide) untuk diserahkan 

kepada panitia sebelum presentasi dan wawancara. 
8. Babak Final Lomba Karya Ilmiah Pemuda akan dilaksanakan pada hari 

Sabtu, tanggal 24 September 2022, Pukul 09.00 Ss.d selsai di Ruang 
Plumpungan Lt. IV Gedung Setda Kota Salatiga. 

9. Peserta berpakaian bebas dan rapi saat tampil dan menyematkan nomor 
undian (disediakan oleh panitia) di baju bagian atas (terlihat oleh juri). 

10. Peserta harus hadir di tempat lomba 30 menit sebelum perlombaan 
dimulai dan harus tetap berada di ruang tunggu yang disediakan oleh 
panitia selama lomba berlangsung. 

11. Panitia akan memanggil peserta sesuai nomor urut undian terkecil untuk 
masuk ruang lomba. 

12. Setelah peserta yang tampil menyelesaikan presentasinya, langsung 
dilanjutkan dengan peserta nomor undi berikutnya untuk tampil di podium. 
Peserta yang telah menyelesaikan presentasinya meninggalkan tempat 
lomba, dan panitia akan memanggil peserta nomor undi selanjutnya dari 
ruang tunggu untuk masuk ke ruang lomba dan duduk di kursi yang telah 
disediakan. Demikian terus sampai semua peserta menyelesaikan lomba. 

13. Setiap peserta akan dipanggil sebanyak 3 kali dengan jarak waktu antara 
panggilan 1, 2 dan 3 sebanyak 2 menit untuk memasuki ruang lomba. 
Apabila panggilan ke-3 yang bersangkutan belum hadir, makan peserta 
tersebut dinyatakan gugur. 

14. Peserta tidak diperkenankan membawa atau membaca teks saat tampil 

15. Durasi presentasi : 6 menit dan wawancara : 4 menit 

16. Subtansi karya ilmiah : 

a. Gagasan cerdas atau gagasan terapan yang terkait dengan 
pengembangan potensi unggulan dan daya saing daerah; 

b. Gagasan-gagasan yang ditulis dapat berupa diskripsi, analisis, atau 
sintesis fenomena-fenomena lain dan sosial yang diangkat secara 
ilmiah; 

c. Gagasan ditulis menggunakan metodologi deskriptif analitis, tanpa 
penggunaan analisis statistik, sehingga seluruh tulisan merupakan 
suatu rangkaian analisis terhadap suatu gagasan yang sedang 
berkembang. 
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17. Setiap peserta harus menyerahkan naskah karya ilmiah,dengan ketentuan : 

a. Naskah diketik rapi diatas kertas ukuran A4 

b. Menggunakan huruf tipe Times New Roman 12 

c. Jarak ketikan 1,5 spasi 

d. Margin: setting normal 

e. Jumlah halaman: 8 – 10 halaman di luar halaman judul, abstrak dan 
daftar pustaka 

f. Urutan naskah karya ilmiah: 

• Cover (1 halaman) 

• Abstrak (1 halaman) 

• Isi Karya Ilmiah (8-10 halaman) 

• Daftar Pustaka (jumlah halaman menyesuaikan) 

g. Naskah karya ilmiah dibuat rangkap 2 

18. Naskah karya ilmiah diserahkan kepada panitia selambat-lambatnya 
pada hari Rabu, 21 September 2022, maksimal pukul 23.59 WIB. 

19. Kriteria penilaian : 

a. Penulisan naskah: 

• Format karya ilmiah 

• Kreativitas Gagasan 

• Kemanfaatan dan Kontribusi 

• Data dan Sumber Informasi 

• Pembahasan, Simpulan dan transfer gagasan 

b. Presentasi dan Wawancara: 

• Kualitas presentasi; 

• Kualitas wawancara 

20.  Melakukan pendaftaran peserta lomba melalui link: 

https://forms.gle/B2RcoPsnunZjqH1R9 
 

D. LOMBA VIDEO INOVASI PEMUDA 

1. Lomba dibagi dalam dua kategori, yaitu kategori perorangan pemuda 
(putra) dan kategori perorangan pemudi (putri). 

2. peserta lomba akan dipilih 10 besar (5 putra dan 5 putri) untuk mengikuti 
penjurian final 

3. Babak Final Lomba Video Inovasi Pemuda akan dilaksanakan pada hari 
Sabtu, tanggal 24 September 2022, Pukul 09.00 s.d selesai di Mini 
Theater Bung Karno DPRD Kota Salatiga. 

4. Tema Video” Inovasi Pemuda Lestarikan Potensi Daerah Salatiga” 
5. Spesifikasi Video: 

a. Video dapat berupa film pendek, vlog, video musik, dokomenter, 
ataupun jenis video yang lain, 

b. Format mp4; 
c. Resolusi HD minimal 1280x720 pixel; 
d. Durasi maksimal 3 menit (sudah termasuk credit title) 
e. Mencantumkan link gdrive 
f. Video tidak mengandung SARA dan tidak melanggar hukum/aturan 

yang berlaku. 
g. elemen yang digunakan dalam video harus bebas hak cipta /copyright 
h. Tidak menyebutkan dan atau menampilkan brand produk tertentu 

secara spesifik / tidak menitikberatkan satu produk 
6. Video diterima panitia paling lambat tanggal 22 September 2022 

maksimal pukul 12.00 WIB, dengan menyertakan data peserta, nomor HP 
yang bisa dihubungi, serta judul dan sinopsis video. 

7. Video yang dikirimkan merupakan karya asli pribadi, belum pemah 
dipublikasikan ataupun diikutsertakan pada lomba di tingkat 
daerah/nasional 

8. Peserta bertanggung jawab penuh terhadap karya yang dikirimkan. 
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9. Video yang dikirimkan menjadi milik panitia dan dapat digunakan 
secara bebas dengan tetap memberikan hak ciptanya pada kreator. 

10. Penggunaan Elemen yang digunakan dalam video harus bebas hak cipta 
11. Panitia berhak mendiskualifikasi karya jika: 

a. Karya terbukti tidak orisinil atau menjiplak; 
b. Sedang dalam sengketa; 
c. Mendapatkan klaim dari pihak lain; 

12. Peserta dianggap telah menyetujui semua persyaratan yang ditetapkan 
atas karya video yang dikirim 

13. Kriteria Penilaian : 
a. Kesesuaian dengan persyaratan bentuk video yang dipilih (film 

pendek, vlog, dokumenter,dll) 
b. Kesesuaian spesifikasi video 
c. Kesesuaian substansi / isi video dengan tema 
d. Pesan yang disampaikan 
e. Pengambilan angle, momen, pencahayaan 
d. Kreativitas dan originalitas 

14. Peserta wajib membawa file video asli pada saat wawancara (khusus 10 
besar) 

15. Video diunggah pada Google Drive dan menyampaikan melalui link 
pendaftaran peserta lomba : https://forms.gle/B2RcoPsnunZjqH1R9 
Judul video ditulis dengan format : Nama Lengkap_Judul Video 

 

E. LOMBA FOTOGRAFI 
1. Lomba dibagi dalam dua kategori, yaitu kategori perorangan pemuda 

(putra) dan kategori perorangan pemudi (putri). 
2. Peserta lomba akan dipilih 10 besar (5 putra dan 5 putri) untuk mengikuti 

penjurian final. 
3. Babak Final Lomba Fotografi akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 

24 September 2022, jam 09.00 s.d 11.00 di Ruang Kalitaman, Lt. IV 
Gedung Setda Kota Salatiga. 

4. Tema Fotografi : “Pesona Salatiga" 

5. Obyek foto adalah semua aktifitas di Salatiga yang menjadi unggulannya, 
contohnya : tempat wisata, kerajinan warga lokal serta UMKM yang di 
miliki tiap-tiap daerah 

6. Obyek foto bisa kategori Human Interest, Profil maupun Candid. 
7. Menggunakan kamera DSLR/Mirrorless/Pocket Digital/Smartphone. 
8. Peserta mengirimkan maksimal 2 lembar foto dalam bentuk cetak ukuran 

10 R (20 cm x 30 cm) tanpa frame cetak color doff. Tanpa watermark dan 
atau simbol-simbol tertentu. Selain itu juga berkewajiban mengirim 
softcopy File asli (.jpeg), dengan resolusi minimal 3200 x 2400 pixel, 
lewat link Gdrive. 
Di balik cetakan foto ditempel kertas dengan tulisan : Judul, Nama & 
identitas pengirim. 

9. Olah digital yang diperbolehkan hanya cropping, serta pengaturan 
brightness dan contrast 

10. Elemen yang digunakan dalam foto harus bebas hak cipta /copyright 
11. Foto tidak diperbolehkan mengandung SARA atau merendahkan 

martabat manusia dan berpotensi mencemarkan nama baik. 
12. Foto diterima panitia paling lambat tanggal 22 September 2022, 

maksimal Pukul 12.00 WIB. 
13. Kriteria penilaian : 

a. Keselarasan dan kedalaman visualisasi foto terhadap unsur tema 
b. Besarnya potensi afeksi orang lain yang dapat ditimbulkan oleh foto 

(inspiring) 
c. Komposisi foto 
d. Pengambilan angle, momen dan pencahayaan 
e. Kreativitas dan orisinalitas. 
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14. Softcopy foto diunggah pada Google Drive dan menyampaikan 
melalui link pendaftaran peserta lomba: 
https://forms.gle/B2RcoPsnunZjqH1R9 
Judul Foto ditulis dengan format : Nama Lengkap_Judul Foto 

 

F. LOMBA KALIGRAFI 

1. Lomba Kaligrafi akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 September 
2022, jam 

08.00 s.d selesai di Ruang Kaloka, Lt. IV Gedung Setda Kota Salatiga. 

2. Tema lomba : Kaligrafi Hiasan Mushaf. 

3. Karya kaligrafi yang dilombakan merupakan karya hiasan mushaf yaitu 

karya dengan hiasan tepi atau iluminasi dan omamen harus 

menggambarkan halaman pertama mushaf al-Qur an sebagaimana 

tergambar pada halaman surat Al-Fatihah dan halaman Awal surat Al- 

Baqarah. 

4. Jenis khot yang digunakan adalah khot naskhi. 

5. Materi kaligrafi akan dibagi pada saat lomba. 

6. Teks ayat antara 4-5 baris ukuran mushaf al-Qur’an. 

7. Karya yang dilombakan menggunakan kertas ukuran 80 x 60 cm yang  
disediakan 

oleh panitia, sedangkan peralatan lain yang diperlukan disediakan oleh 

peserta. Peserta boleh membawa mal (pola hiasan). Dan dikerjakan 

selama 420 menit (7 jam) termasuk istirahat. 

8. Alat yang digunakan adalah spidol, cat basah, pensil dan ATK lainnya 

9. Kriteria Penilaian : 

a. Kaidah dan kebenaran tulisan 

b. Kreatifitas dan Keindahan karya 

c. Kebersihan 

10. Melakukan pendaftaran peserta lomba melalui link: 

https://forms.gle/B2RcoPsnunZjqH1R9 

 

III. PENILAIAN / PENJURIAN 

1. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. 

2. Penilaian diberikan kepada semua peserta dan masing-masing lomba untuk 

menentukan juara 1, 2 dan 3. 

3. Pemenang Juara 1 Putra & Putri pada masing-masing lomba akan menjadi 

anggota tim Kota Salatiga pada Jambore Pemuda Jawa Tengah Provinsi 

Jawa Tengah yang akan dilaksanakan pada bulan November 2022. 

 
 KEPALA DINAS 

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 
KOTA SALATIGA 

 
 
 
 
 
 

Drs. MUH NASIRUDDIN 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19690717 199401 1 002 

 


