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Lomba Pidato Bahasa Jepang di Jawa Timur Ke-39 

1.  Pelaksanaan : 

( 1 ) Penyelengara : Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya 

   The Japan Foundation, Jakarta 

   Persada Jawa Timur 

( 2 ) Didukung :  East Java Japan Club (Perhimpunan Jepang Jawa Timur) 

                                                

2. Waktu penyelenggaraan lomba : Sabtu, 5 Mei 2018, pukul 8:30 - 12:30 (Rencana) 

 

3. Tempat:     Gedung Graha Wiyata lt. 9 

                    Universitas 17 Agustus 1945  

        Jalan Semolowaru No. 45,  Surabaya 

4. Peserta: 14 peserta lomba (Rencana) 

 

5. Hadiah : 

( 1 ) Kepada seluruh peserta lomba diberikan sertifikat. 

( 2 ) Bagi juara 1, 2 dan 3 akan diberikan piagam, piala dan hadiah. 

( 3 ) Bagi juara 1 dan juara 2 akan diberikan hak untuk mengikuti lomba tingkat nasional di Jakarta   

        pada tanggal 14 Juli, 2018.  

 

6. Susunan acara (Rencana) 

8:30  Pembukaan 

8:35         Kata Sambutan 

8:50  Perkenalan dewan juri 

Penjelasan peraturan lomba 

9:00  Lomba pidato ( peserta no.1 - no.7 ) 

10:00  Istirahat ( 15 menit ) 

10:15  Lomba pidato ( peserta no.8 - no.14 ) 

11:15  Rapat dewan juri 

12:00  Pengumuman hasil lomba 

  Penyerahan hadiah 

  Foto bersama 

12:30  Penutupan 

 

7. Cara pendaftaran 

Bagi yang ingin ikut seleksi umum, harus menyerahkan formulir, data rekaman pidato, naskah 

dalam bahasa Jepang maupun Indonesia dan fotokopi sertifikat ujian kemampuan bahasa Jepang 

kepada Sekretariat melalui email. Bagi mereka yang bernaung di bawah lembaga yang memiliki 
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“jatah peserta Universitas” (UNESA, UNITOMO, UNTAG, UB, UNAIR, dan Universitas 

Pesantren Darul Ulum) tidak diperbolehkan ikut seleksi umum. 

Informasi lebih lanjut hubungi : 

Sekretariat lomba Pidato Bahasa Jepang di Jawa Timur Ke-39 

Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya  

Telepon : 031 - 503 – 0008 

Email : konjenjpn_sby@sb.mofa.go.jp 

8. Pendaftaran terakhir penyerahan formulir lomba pada Jumat, 13 April 2018  

9. Persyaratan untuk pendaftaran 

(1) Warga Negara Indonesia yang bahasa ibunya bukan bahasa Jepang. 

(2) Salah seorang atau kedua orang tuanya bukan merupakan keturunan Jepang generasi pertama. 

(3) Pada tanggal 14 Juli 2018 telah berusia 18 tahun atau lebih. 

(4) Bukan siswa SMA 

(5) Belum pernah mengajar bahasa Jepang sebagai guru tetap atau tidak tetap di lembaga manapun  

(kecuali pengalaman sebagai guru les privat). 

(6) Memiliki kemampuan bahasa Jepang setingkat level N4 (level 3 ujian lama) atau lebih Ujian 

Kemampuan Bahasa Jepang. 

(7) Belum pernah tinggal di Jepang selama 6 bulan atau lebih sejak usia 6 tahun. 

(8) Belum pernah menjadi siswa di sekolah Jepang yang ada di luar negeri selama 6 bulan atau lebih. 

(9) Belum pernah pergi ke Jepang sebagai pemenang Lomba Pidato Bahasa Jepang Tingkat Nasional untuk 

Mahasiswa & Umum ini, ataupun sebagai pemenang Lomba Bahasa Jepang lainnya seperti lomba 

pidato untuk siswa. 

(10) Sehat jasmani dan rohani. 

*Pada prinsipnya mahasiswa dari program studi non Sastra Jepang/Bahasa Jepang/Pendidikan Bahasa 

Jepang dapat mengikuti lomba pidato tingkat nasional. 

** Jika terbukti adanya pemalsuan pada data-data, peserta akan didiskualifikasi. 

10. Persyaratan dalam pidato 

(1) Naskah pidato dalam bahasa Jepang merupakan naskah yang dibuat sendiri oleh peserta bersangkutan 

(diperbolehkan mendapat bantuan dari orang lain hanya untuk perbaikan dalam hal penggunaan ungkapan 

gramatikal/tata bahasa, bukan dalam pembuatan naskah). Bila menggunakan kalimat pernyataan orang lain, 

mohon diperjelas bahwa bagian tersebut merupakan kutipan. Jika panitia mengetahui bahwa naskah tersebut 

bukan hasil tulisan sendiri, peserta tersebut akan dikenakan sanksi pengurangan nilai atau didiskualifikasi. 

Selain itu, peserta yang diketahui dan dipastikan oleh Panitia Pelaksana menggunakan seluruh atau sebagian 

dari naskah yang pernah dibawakan oleh peserta bersangkutan atau oleh orang lain pada lomba sebelumnya 

yang dilaksanakan oleh The Japan Foundation, Jakarta atau lembaga lain, tidak diperkenankan untuk tampil 

sebagai peserta pada lomba pidato ini. Jika pelanggaran tersebut diketahui setelah lomba, akan tetap 

didiskualifikasi meskipun peserta tersebut telah menjadi juara. 

(2) Di dalam naskah pidatonya, peserta tidak diperbolehkan menyebut nama lembaga yang diwakili. 

(3) Peserta tidak diperbolehkan menggunakan alat peraga pada saat membawakan pidato, termasuk pakaian 

dan barang lainnya yang dikenakan oleh peserta. 
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(4) Peserta boleh membawa naskah pidato ke podium, namun akan dikenakan pengurangan nilai bila 

menyampaikan pidato dengan membaca naskah. 

11. Tema : Bebas dan ditulis dalam bahasa Jepang maupun bahasa Indonesia 

12. Durasi : 5 - 7 menit 

Pidato yang berdurasi kurang dari 5 menit atau lebih dari 7 menit akan dikenakan pengurangan nilai. 
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FORMULIR PESERTA LOMBA PIDATO BAHASA JEPANG 

TINGKAT DAERAH JAWA TIMUR 

TAHUN 2018 

 

N a m a   : (huruf Romaji)...................................................................….  

    (huruf Katakana)……………………………………………... 

Jenis Kelamin   : ..........................................................................................……. 

Tempat/Tanggal Lahir   : ...........................................................................................…… 

Alamat Rumah   : ...........................................................................................…… 

    ...........................................................................................…… 

  Telp.:.........................…......…....HP.: ....................................... 

Alamat E-mail  : .........................................................…….................................. 

Pekerjaan   : .........................................................…….................................. 

Lembaga Yang diwakili   : ...................................................................................……........ 

    ...................................……...... Telp.: ....................................... 

Riwayat Pendidikan   : ............................................……............................................... 

Bahasa Jepang    .............................................................................…….............. 

    ......................................................................................……..... 

    .......................................................................................…….... 

Jumlah Jam Belajar   : ......................................................................................……..... 

Sertifikat JLPT Level                      :     ......................................................................................……..... 

Judul Pidato (huruf Jepang)  : …………................................................................…….... 

    ..........................................................................................……. 
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Pertanyaan yang berkaitan dengan status peserta lomba. 

(Beri tanda V pada kotak jawaban yang Saudara pilih)  

 

① Warga Negara Indonesia yang bahasa ibunya bahasa Jepang  (□Ya  □Tidak) 

② Salah seorang atau kedua orang tuanya merupakan keturunan Jepang generasi pertama  (□Ya  □Tidak) 

③ Pada tanggal 14 Juli 2018 belum berusia 18 tahun atau lebih  (□Ya  □Tidak) 

④ Siswa SMA   (□Ya  □Tidak) 

⑤ Pernah mengajar bahasa Jepang sebagai guru tetap atau tidak tetap di lembaga manapun (kecuali 

pengalaman sebagai guru les privat) (□Ya  □Tidak) 

⑥ Memiliki kemampuan bahasa Jepang setingkat level N4 (level 3 ujian lama) atau lebih Ujian 

Kemampuan Bahasa Jepang  (□Ya  □Tidak) 

⑦  Pernah tinggal di Jepang selama 6 bulan atau lebih sejak usia 6 tahun (□Ya  □Tidak) 

⑧ Pernah menjadi siswa di sekolah Jepang yang ada di luar negeri selama 6 bulan atau lebih 

(□Ya  □Tidak) 

⑨ Pernah pergi ke Jepang sebagai pemenang Lomba Pidato Bahasa Jepang Tingkat Nasional untuk 

Mahasiswa & Umum ini, ataupun sebagai pemenang Lomba Bahasa Jepang lainnya seperti lomba 

pidato untuk siswa  (□Ya  □Tidak) 

 

 

                  

                    

  

Foto                                                                          .................., ......................................... 2018 

                          

                           

                                                                                                                                                                                     

 ( ............................................... ) 

 

 


