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Lomba Pidato Berbahasa Jepang (LPBJ) 
Japanese Speech Contest Pandan College 

 

Sebagai upaya mendorong minat pelajar/masyarakat Indonesia khususnya Bali untuk belajar Bahasa Jepang, 

serta mempererat hubungan Indonesia-Jepang lebih lanjut dalam kerangka peringatan 50 tahun 

Indonesia-Jepang tahun 2008, Pandan College bermaksud menyelenggarakan acara Lomba  

Japanese Speech Contest bagi masyarakat/Pelajar Indonesia khususnya yang berdomisili di Bali. 

 

Waktu dan Tempat: 
Hari/Tanggal : Sabtu, 13 Desember 2008 

Pukul : 10.00 WITA sampai dengan selesai 

Tempat : Hall room Lt. 1 Pandan College 

Jl. Cok Agung Tresna No. 15 Blok. 7 Renon, Denpasar Bali, Indonesia 80235 

Tel.0361-255-225 Fax.0361-8-4242-61 

 

Persyaratan: 
1. Perorangan, Warga Negara Indonesia dan tinggal di Indonesia. 

2. Apabila salah satu atau kedua orangtua peserta, menggunakan bahasa Jepang sebagai ‘bahasa Ibu’ maka 

peserta tidak diperkenankan ikut serta. 

3. Berusia antara 12 tahun sampai dengan 30 tahun, per 31 Desember 2008. 

4. Bukan Pengajar Bahasa Jepang (baik resmi maupun tidak resmi). 

5. Belum pernah tinggal di Jepang (dengan alasan atau maksud apa pun) sedikitnya selama 6 bulan 

(berturut-turut atau sebagian-sebagian sehingga berjumlah 6 bulan). 

6. Belum pernah sebagai pemenang Lomba Pidato Bahasa Jepang (Japanese Speech Contest) di mana pun 

juga. 

7. Sehat Jasmani dan Rohani, tidak pernah terlibat narkoba atau tidak pernah terlibat tindak pidana. 

8. Harus mendaftarkan diri, mengisi FORMULIR yang disediakan Pandan College dan menyerahkan formulir 

selambatnya 30  November 2008 

9. Biaya pendaftaran Rp. 50.000/orang, uang pendaftaran yang telah diterima Pandan College, tidak dapat 

dikembalikan dengan alasan apa pun. 

 

Tema dan Naskah Japanese Speech Contest 
1. Tema yang dibawakan bebas (tidak mengandung unsur SARA dan politik), disarankan menceritakan 

pengalaman pribadi dan atau terkait kebudayaan. 
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2. Naskah ditulis tangan dalam bahasa Jepang, tulisan Hiragana, Katakana dan Kanji, pada kertas A4 dengan 

spasi ganda. 

3. Durasi speech (panjang pidato) antara 5 menit sampai dengan 7 menit. Apabila peserta yang 

membawakan naskahnya kurang dari 5 menit atau lebih dari 7 menit, akan mengurangi penilaian. 

4. Naskah belum pernah digunakan dalam lomba pidato/speech contest di manapun sebelumnya. 

5. Pembuat dan ide naskah harus asli dari peserta sendiri. 

6. Peserta tidak diperkenankan menyebut nama Lembaga Pendidikan yang sedang dimasuki 

7. Peserta tidak diperbolehkan membawa alat peraga saat membawakan pidatonya 

8. Peserta diperkenankan membawa naskah saat berpidato. Namun apabila membacanya, maka akan 

mendapatkan pengurangan nilai. 

9. Dalam keadaan tertentu dan atau darurat, Pihak Pandan College berhak menghentikan Peserta yang 

sedang berpidato dan atau kegiatan Lomba ini dan atau mendadak melarang Peserta dengan segala 

kegiatan yang akan dilakukannya. 

10. Penilaian dewan juri dan Hasil Lomba ini, tidak dapat diganggu-gugat dengan alasan apa pun atau oleh 

siapa pun, kecuali kemudian hari diketahui adanya pelanggaran oleh Peserta. 

11. Pelanggaran yang diketahui belakangan hari oleh Pandan College, khususnya bagi Pemenang, selain 

menggugurkan kedudukan sebagai Pemenang, Pandan College berhak menuntut ganti rugi sedikitnya dua 

kali lipat dari hadiah yang telah diberikan kepada Pemenang. 

 

Kriteria Penilaian 
Dewan juri akan memberikan penilaian sebagai berikut: 

1. Isi pidato : 40% 

(pemilihan tema, susunan kalimat, penyampaian pendapat). 

2. Bahasa Jepang : 20% 

(ketepatan intonasi dan aksentasi, tata bahasa dan pemakaian kata) 

3. Cara penyampaian pidato : 20% 

(sikap berpidato, kefasihan berbicara, volume suara) 

4. Interview : 20% 

(penilaian berdasarkan tingkat pengertian terhadap tema pidato yang dibawakan dan kemampuan 

menjawab pertanyaan : jelas atau tidak) 

5. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

 

Dewan Juri 
Dewan juri terdiri dari 

1. Tenaga ahli bahasa Jepang (native speaker) 

2. Orang Indonesia yang terkait dengan pendidikan bahasa Jepang 
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3. Masyarakat umum yang mengerti pidato bahasa Jepang (kewarganegaraan apa saja) 

 

Pendaftaran dan Pengumpulan Naskah 
Pendaftaran (penyerahan Formulir) selambatnya dilakukan hari Minggu, 30 November 2008 . 

Naskah Pidato dikumpulkan paling lambat hari Minggu, 30 November 2008, hasil penyeleksian akan 

diumumkan pada tanggal 3 Desember 2008 di Pandan College. 

Bagi peserta yang lulus pada tahap seleksi naskah berhak mengikuti Lomba pada hari Sabtu,13 Desember 

2008. 

 

Pengumuman pemenang 
Pengumuman pemenang akan dilakukan beberapa saat setelah acara speech contest selesai 

diselenggarakan pada hari 

itu juga (13 Desember 2008). 

 

Hadiah 
a. Bagi Pemenang (Juara) Pertama akan mendapatkan Tiket Pesawat Terbang Gratis 

Denpasar-Tokyo-Denpasar (Hanya Tiket Saja). Sedangkan akomodasi, asuransi dan keperluan lain 

ditanggung pemenang lomba. Tiket pesawat sepenuhnya ditentukan oleh pihak Pandan College. 

Atau , uang Rp.1,000,000 (satu juta rupiah). 

b. Bagi Pemenang (Juara ke-2)  akan mendapat hadiah belajar gratis di Pandan College Kelas Non Reguler 

sesuai level Pemenang dan kelas yang tersedia selama 3 bulan (termasuk buku pelajaran). Plus uang tunai 

Rp.600.000,-. 

c. Sedangkan Pemenang (Juara ke-3)  akan mendapatkan Hadiah dan bingkisan cantik dari Pandan College. 

Hadiah-hadiah dari para sponsor dimungkinkan.  Plus uang tunai Rp.400.000,-. 

d. Para pemenang sangat diharapkan ikut mempromosikan dan menjaga nama baik Pandan College di 

mana pun berada dan kapan pun juga.  

 

 

Denpasar, 22 Mei 2008 

 

Management 
Pandan College. 
Jl. Cok Agung Tresna No. 15 Blok. 7 Renon, Denpasar Bali, Indonesia 80235 

Tel.0361-255-225 Fax.0361-8-4242-61 

Email: info@sekolah.biz 


