
JUKNIS SELEKSI INTERNAL OASE 2021 UIN SULTHAN 

THAHA SAIFUDDIN JAMBI 

 

Juknis ini dibuat dengan tujuan untuk menjaring mahasiswa-mahasiswi berprestasi 

yang memiliki potensi pada Olimpiade Agama, Sains dan Riset. Para peserta terpilih akan 

mewakili UIN STS Jambi pada ajang OASE PTKIN dan PTKI se Idonesia di UIN Ar- Raniry 

Banda Aceh  pada bulan November 2021. Seleksi Internal OASE UIN STS Jambi memiliki 

tujuh bidang lomba yang dimana teknis seleksi dilakukan secara daring dan luring sesuai 

dengan ketentuan masing-masing lomba. pendaftaran akan dibuka pada tanggal 27 September 

hingga 3 Oktober 2021 Berikut dilampirkan ketentuan dan deskripsi masing-masing lomba.  

A. Ketentuan Umum Seleksi Internal OASE UIN STS Jambi 

 Peserta merupakan mahasiswa/i aktif UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.  

 Setiap peserta hanya boleh mengikuti 1 cabang perlombaan  

 Draft/deskripsi singkat karya ilmiah  masing-masing bidang, orisinal dibuat oleh 

peserta dan dapat dipertanggung jawabkan  

 Karya dapat berupa tugas akhir mahasiswa 

 Seleksi dilakukan bersamaan dengan pembinaan  

 KTM digunakan sebagai persyaratan wajib pendaftaran Seleksi Internal OASE.  Bagi 

mahasiswa yang belum/tidak  memiliki KTM karna satu dan lain hal dapat 

menggunakan surat keterangan aktif kuliah yang ditandatangani oleh Wakil Dekan 3 

di masing-masing fakultas  

 Pembuatan produk/karya yang akan dilombakan akan dilakukan selama proses seleksi 

dan  pembinaan.  

 Keputusan pembina  tidak bisa diganggu gugat 

 Peserta terpilih akan dibina secara intensif oleh dosen ahli yang telah berpengalaman 

sesuai dengan bidang yang ditentukan  

 Apabila terdapat tambahan informasi ataupun perubahan  jadwal, aturan 

dan  ketentuan, akan diinformasikan lebih lanjut oleh panitia melalui website tertera. 

 

 

 

 



B. Deskripsi Lomba  

1. Bidang Sains  

Seleksi olimpiade sains dari setiap bidang akan dipilih 3 orang mahasiswa/i 

terbaik.  seleksi akan dilakukan oleh internal Progam Studi Matematika, Fisika, Kimia dan 

Biologi bertempat di fakultas sains dan teknologi UIN STS Jambi, Proses seleksi akan 

dilakukan bersamaan dangan pembinaan di Fakultas Sains ataupun yang tela disepakati. 

pendaftaran bidang Sains dapat melalui https://forms.gle/bmcd8koJWX4ecEzB8. 

 Lomba bidang sains terdiri dari:  

a. Matematika  

Lomba pada Bidang Matematika akan mengukur kemampuan penguasaan konsep 

keilmuan dan keterampilan kerja bidang ilmu matematika.  

 

b. Fisika  

Lomba pada Bidang Fisika akan mengukur kemampuan kemampuan penguasaan 

konsep keilmuan dan keterampilan kerja bidang ilmu Fisika.  

 

c. Kimia  

Lomba pada Bidang Kimia akan mengukur kemampuan kemampuan penguasaan 

konsep keilmuan dan keterampilan kerja bidang ilmu Kimia. 

d. Biologi  

Lomba pada Bidang Biologi akan mengukur kemampuan kemampuan penguasaan 

konsep keilmuan dan keterampilan kerja bidang ilmu Biologi.  

 

2. Karya Inovasi  

Lomba Karya Inovasi akan mengukur kemampuan konsep dan keterampilan 

perancangan terkait produk ilmiah yang dihasilkan (baru atau modifikasi) sebagai solusi atas 

permasalahan dalam masyarakat sesuai bidang ilmu. Seleksi karya inovasi merupakan karya 

kolaborasi mahasiswa yang 1 team berjumlah 2-3 orang yang terdiri dari ketua dan anggota 

tim. mahasiswa diminta untuk mengirimkan  abstrak  atau deskripsi singkat (minimla 300 

kata) ataupun tugas akhir yang telah terkonfirmasi.  Jika karya berupa tugas akhir mahasiswa 

maka harus terjamin orisinalitasnya dan belum pernah dipublikasikan ataupun terdaftar dalam 

lomba karya inovasi lain. Pendaftaran dapat melaui 

https://forms.gle/neaTjMCBuGUzKfWo9. Jika tugas melampirkan video (Youtube, 

https://forms.gle/bmcd8koJWX4ecEzB8
https://forms.gle/neaTjMCBuGUzKfWo9


Instagram  dll), aplikasi ataupun media lainnya maka link dapat dikopikan pada kolum 

formulir yang tersedia. ketentuan penilaian dan template penulisan daakan disampaikan 

selama proses pembinaan.  

 Lomba Karya Inovasi terdiri dari: 

 

a. Literasi dan Inovasi Teknologi  

Karya inovasi yang dihasilkan dapat berupa produk/rancangan literasi dan inovasi 

teknologi untuk pembelajaran, pemberdayaan masyarakat, solusi atas permasalahan bidang 

pendidikan, pemerintahan, industri, dan kemasyarakatan.  

 

b. Nanoteknologi dan Produk Kesehatan  

Karya inovasi yang dihasilkan dapat berupa produk nanoteknologi/kesehatan sebagai 

alternatif material baru untuk pemanfaatan bidang pembelajaran, pemberdayaan masyarakat, 

solusi atas permasalahan bidang pendidikan dan kemasyarakatan.  

 

c. Produk Halal dan Ketahanan Pangan  

Karya inovasi yang dihasilkan dapat berupa produk pangan, obat dan produk 

konsumtif lainnya yang mendukung program ketahanan pangan nasional. 

 

d. Deteksi dan Mitigasi Bencana  

Karya inovasi yang dihasilkan dapat berupa produk dan rancangan produk teknologi 

terkait deteksi dan mitigasi bencana.  

 

e. Iklim, Limbah, Lingkungan dan Sumber Daya Terbarukan  

Karya inovasi yang dihasilkan dapat berupa produk dan rancangan produk teknologi 

yang dapat dimanfaatkan/berdampak kepada ketersediaan sumber energi, pengendalian 

lingkungan dan iklim.  

 

f. Sosial Keagamaan  

Karya inovasi yang dihasilkan dapat berupa produk yang dapat 

dimanfaatkan/berdampak kepada penguatan kehidupan sosial dan keagamaan, penguatan 

etika kebangsaan serta solusi atas permasalahan sosial, keagamaan dan humaniora 

 



g. Media Pembelajaran  

      Keahlian memahami, memilih, dan membuat media pembelajaran harus sudah 

dimiliki oleh para mahasiswa program studi pendidikan sejak mereka duduk di semester 4. 

Apalagi di era 4.0 ini kebutuhan berbagai media yang berbasis mutimedia sudah sangat besar. 

Handphone berbasis android dan smartphone yang lain sudah menjadi kebutuhan utama 

dalam pembelajaran berbasis multimedia. Oleh karena itu melalui lomba ini panitia 

mengharapkan munculnya banyak ide, produk, dan aplikasi dari media yang dihasilkan dari 

para peserta.  Kegiatan ini untuk memperluas pengetahuan para mahasiswa  tentang media 

pembelajaran sehingga mereka  menjadi lebih terpacu dan mantap dalam menjalankan tugas 

dan tanggung jawab bila kelak menjadi guru. 

 

h. Astronomi/Ilmu Falak   

Karya Astronomi/ilmu falak terkait dengan eksplorasi alam semesta, fenomena langit 

dan fenomena bumi, modifikasi, inovasi, atau aplikasi dari ilmu pengetahunan alam untuk 

memenuhi kebutuhan/keinginan manusia.  

 

i. Robotik dan Programming  

Teknologi robot dan programming diharapkan dapat membantu menyelesaikan isu-isu 

penting dunia,. Misinya adalah menerapkan teknologi robot untuk menjawab tantangan yang 

terkait dengan trend ataupun isu saat ini, baik itu di bidang Kesehatan, Sosial, Ekonomi, dan 

Ketahanan hidup 

j. Karya Tulis Al-Qur’an 

Musabaqah Karya Tulis Al-Qur’an (MKTQ) merupakan cabang perlombaan menulis 

karya ilmiah yang bertujuan untuk mengeksplorasi isi kandungan Al-Qur’an yang kemudian 

dikontekstualisasikan dengan isu-isu sesuai tema yang diangkat.  

 

3. Business Plan  

Peserta bersifat individual/perorangan, 1 orang putra/putri. peserta  dapat 

melampirkan deskripsi singkat ataupun abstrak terkait rancangan proposal. jika ada, karya 

dapat berupa tugas akhir yang terjamin keasliannya/belum pernah dipublikasikan, belum 

pernah menjadi juara pada suatu event sebelumnya, serta belum pernah dan tidak sedang 

diikutkan dalam event yang lainnya. rancanagan proposal berkaitan dengan Edu socio-



entrepreneurship .  Peserta mempunyai visi dan keinginan berwirausaha yang dibuktikan 

dengan proposal business plan. Proposal rancangan business plan dapat ddikirimkan melalui 

https://forms.gle/c5vHaq4ZEcicvdVc9 . 

Isi proposal, meliputi; 

1) Orisinalitas gagasan dan proposal 

2) Business Plan yang diajukan harus sesuai dengan tema, yaitu bisnis yang memberikan 

benefit secara individu dan juga solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat 

3) Inovatif dan kreatif 

4) Kelayakan implementasi di lapangan 

5) Produk yang dihasilkan 

4. Lomba Debat Ilmiah 

a. Bahasa Arab 

Lomba ini adalah kompetisi berbasis tim. Seleksi internal diadakan dikampus UIN 

STS Jambi. Setiap individu, dari program studi manapun berhak mendaftar dalam lomba 

debat bahasa arab. Seleksi akan dilaksanakan bersamaan dengan pembinaan di Fakultas 

ADAB. Penilaian mutlak berdasarkan kehadiran dan kemampuan individu. Ketentuan dan 

aturan debat akan dibahas selama seleksi.  Akan dipilih 2 peserta terbaik untuk mewakili 

UIN STS Jambi pada ajang OASE 2021. Pendaftaran dapat melalui link 

berikut  https://forms.gle/NaMFgPwphqvDyBF96   

b. Bahasa Inggris 

Lomba ini adalah kompetisi berbasis tim. Seleksi internal diadakan di kampus UIN 

STS Jambi. Setiap individu, dari program studi manapun berhak mendaftar dalam lomba 

debat Bahasa Inggris. Seleksi akan dilaksanakan bersamaan dengan pembinaan.  Penilaian 

mutlak berdasarkan kehadiran dan kemampuan individu. Sistem yang digunakan adalah 

Parlemen Britania (British Parliamentary/BP) Ketentuan dan aturan debat lebih lanjut 

akan dibahas selama seleksi. dan  bertempat di Fakultas ADAB.  Akan dipilih 2 peserta 

terbaik untuk mewakili UIN STS Jambi pada ajang OASE 2021. Pendaftaran dapat melalui 

link berikut  https://forms.gle/NaMFgPwphqvDyBF96     

 

 

https://forms.gle/c5vHaq4ZEcicvdVc9
https://forms.gle/NaMFgPwphqvDyBF96
https://forms.gle/NaMFgPwphqvDyBF96


c. Konstitusi 

Lomba ini adalah kompetisi berbasis tim. Seleksi internal diadakan di kampus UIN 

STS Jambi. Setiap individu, dari program studi manapun berhak mendaftar dalam lomba 

debat Konstitusi. Ketentuan dan aturan debat lebih lanjut akan dibahas selama seleksi 

dan  dan pembinaan bertempat di Fakultas Syari’ah. Penilaian mutlak berdasarkan 

kehadiran dan kemampuan individu. Ketentuan dan aturan debat lebih lanjut akan dibahas 

selama seleksi.  Akan dipilih 3 peserta terbaik untuk mewakili UIN STS Jambi pada ajang 

OASE 2021. Pendaftaran dapat melalui link 

berikut  https://forms.gle/NaMFgPwphqvDyBF96       

 

5. Lomba Qiraatul Kutub 

Musabaqoh Qiroatul Kutub (MQK) merupakan sebuah perlombaan yang melihat 

sejauh mana kemampuan dalam membaca, memahami, dan memaknai sebuah Kitab. Baik 

berupa kitab kuning maupun kitab-kitab kontemporer. Dalam pembacaan Kitab tidak hanya 

fokus pada kemampuan membaca semata, akan tetapi memahami sejauh mana hal-hal yang 

berkaitan dengan kitab yang dibaca, khususnya dalam tema atau Bab tertentu. Serta 

memahami sejauh mana tata bahasa yang terkandung dalam bacaan atau kitab tersebut. 

Seleksi  bersifat perorangan, dalam dua kategori: MQK Putra dan MQK Putri. Proses 

penilaian berdasarkan kompetensi individu. Proses seleksi dan pembinaan akan dilakukan 

secara luring oleh dosen ahli yang bertempat di Fakultas Dakwah. Pendaftaran dapat melalui 

link berikut https://forms.gle/xiwFFU2tcKWRcDb87  

 

6. Lomba Fahmil Al-Qur’an 

Pada lomba Musabaqah Fahmil Qur'an peserta lomba diharapkan  memahami atau 

mendalami  Al- Qur'an dengan penekanan pada pengungkapan ilmu Al-Qur'an dan 

pemahaman kandungan ayat. Proses seleksi dan pembinaan dilakukan secara luring 

bertempat di Fakultas  Ushuludin Akan dipilih 3 peserta terbaik untuk mewakili UIN STS 

Jambi pada ajang OASE 2021. Pendaftaran dapat melalui link 

https://forms.gle/cgTiegLoghNpZyBD7   

 

https://forms.gle/NaMFgPwphqvDyBF96
https://forms.gle/xiwFFU2tcKWRcDb87
https://forms.gle/cgTiegLoghNpZyBD7


7. Lomba Story Telling 

Dalam proses seleksi dan pembinaan peserta akan menyiapkan satu cerita dan 

membuat video mengenai salah satu cerita rakyat. Video dan Teks cerita dibuat dalam Bahasa 

Inggris. peserta seleksi diperbolehkan menggunakan perangkat tambahan ataupun kostum 

dalam pembuatan video.  Video dapat diupload melalui Youtube ataupun media lainnya, 

ketentuan lebih lanjut akan diumumkan pada saat pembinaan dan seleksi. pendaftaran 

melalui   https://forms.gle/krAiFsQVPfqhnLUP9   

 

8. Lomba Dai Mahasiswa  

Pada saat pembinaan dan seleksi peserta akan menyiapkan video dakwah sesuai 

dengan arahan pembina dan Juknis OASE. Peserta dapat mendaftar pada link 

https://forms.gle/LmRE5437bHPHDc3t9 . Dari seluruh peserta akan terpilih 2 orang (dai 

putra/dai putri) untuk mewakili UIN STS Jambi di ajang olimpiade oase 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/krAiFsQVPfqhnLUP9
https://forms.gle/LmRE5437bHPHDc3t9

