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Latar BelakangLatar BelakangLatar BelakangLatar Belakang    

Sebagai kelanjutan dari Lomba Pidato Bahasa Indonesia pertama pada tahun 

sebelumnya, Universitas Nanzan Fakultas Bahasa Asing dan Persatuan Pelajar Indonesia 

Nagoya saling bekerja sama untuk menyelenggarakan Lomba Pidato Bahasa Indonesia ke-2. 

Kegiatan ini didukung sepenuhnya oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo. 

Penyelenggaraan Lomba Pidato Bahasa Indonesia ini menjadi salah satu usaha untuk 

mengembangkan pembelajaran bahasa Indonesia di Jepang, dan bertujuan untuk memberikan 

konstribusi pada perluasan persahabatan dan saling pengertian antara Indonesia dan Jepang. 

 

PenyelenggaraanPenyelenggaraanPenyelenggaraanPenyelenggaraan    

Waktu : Minggu, 22 Nopember 2009 mulai pukul 13:00 (direncanakan selesai 

19:00) 

Tempat : Universitas Nanzan Kampus Nagoya Ruang DB1 

 

Penyelenggara : Universitas Nanzan Fakultas Bahasa Asing 

  Persatuan Pelajar Indonesia Komisariat Nagoya (PPI Nagoya) 

Pendukung : Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo 

Sponsor : Garuda Indonesia 

 

PersyaratanPersyaratanPersyaratanPersyaratan :  

  Lomba Pidato Bahasa Indonesia ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 

grup 1 dan grup 2. Orang yang berbahasa ibu bahasa indonesia dan 

pemenang pertama pada lomba pidato sebelumnya tidak diperbolehkan 

menjadi peserta lomba. Pendaftaran gratis. Persyaratan 

masing-masing kelompok sebagai berikut. 

  Grup 1 : Peserta lomba tidak boleh pernah tinggal di Indonesia 

total lebih dari tiga bulan. 

  Grup 2 : Tidak dipertanyakan berapa lama pernah tinggal di 

Indonesia. 

 

Tentang LombaTentang LombaTentang LombaTentang Lomba :  

- Isi pidato harus dihapal. Tidak diperbolehkan berpidato sambil 

melihat teks. 

- Urutan pendaftaran kepada panitia menjadi nomor urut ketika 

berpidato. Pidato yang lebih dari 5 menit akan mengurangi nilai. 

- Khusus untuk grup 2, akan ada pertanyaan dari juri yang harus dijawab 

menggunakan bahasa Indonesia setelah pidato selesai. Kalau waktunya 

tidak mencukupi akan ada penyesuaian waktu. 

 

PendaftaranPendaftaranPendaftaranPendaftaran : Dari poin 1-3 berikut, masing-masing ketik dengan komputer pada 

kertas A4, dan kirimkan (bawa) ke tempat pendaftaran yang tertulis 

di bawah.  

 1. Teks Pidato 

  Tema pidato bebas, isi sejajar dengan latar belakang lomba ini. 

Hasil karangan sendiri. Boleh dicek oleh native speaker. Diawal teks 

pidato dicantumkan judul dan nama dengan huruf latin. Nama afiliasi 

dan lainnya tidak perlu dicantumkan. 

 2. Rangkuman Teks Pidato 



  Isi teks pidato bahasa Indonesia (poin 1) dirangkum dalam bahasa 

Jepang kurang lebih 100 huruf. 

 3. Data Peserta 

  Tulislah dengan bahasa Jepang tentang alamat rumah, nama, afiliasi 

(sekolah atau tempat kerja), nomor telepon (boleh HP), dan alamat 

email yang bisa dihubungi. 

 

Tempat PendaftaranTempat PendaftaranTempat PendaftaranTempat Pendaftaran:  Pendaftaran harus sudah diterima oleh panitia paling lambat hari 

Rabu 21 Oktober 2009, dengan alamat sebagai berikut. 

 

  466-8673 Nagoya-shi Showa-ku Yamasato-cho 18 banchi 

  Nanzan Daigaku Gaikokugo Gakubu Ajia Gakka Kodo Kenkyushitsu 

  Telepon 052-832-3111 pesawat 3551 

  Penanggung jawab, 

   Kato  : ckato@nanzan-u.ac.jp 

   Asaoka : fasaoka@nanzan-u.ac.jp 

 

PenjurianPenjurianPenjurianPenjurian :  

- Sebagai seleksi awal, akan dilakukan penjurian berdasarkan teks 

pidato yang masuk. Bagi peserta yang lolos untuk tampil akan 

diumumkan melalui alamat emailnya masing-masing pada akhir Oktober 

2009. 

- Pada hari pelaksanaan lomba akan dilakukan penjurian secara ketat 

mengenai penghafalan, pengungkapan, intonasi, isi pidato, dan total 

waktu. Mohon selesaikan pidato dalam 5 menit. 

- Masing-masing grup akan diambil juara 1, 2, dan 3 untuk mendapatkan 

penghargaan. Khusus untuk grup 1 akan ada penghargaan bagi juara 

harapan 1 dan 2. 

- Untuk pemenang utama akan mendapatkan hadiah tiket PP ke Indonesia 

dari Garuda Indonesia.  

 

LainLainLainLain----lainlainlainlain : 

- Dokumen yang sudah dikirim ke panitia tidak akan dikembalikan. Data 

pribadi akan disimpan rapi oleh panitia. 

- Pada hari pelaksanaan mohon para peserta lomba daftar ulang sampai 

12:30 

- Pertanyaan dan sebagainya silakan tanyakan ke tempat pendaftaran 

di atas. 

- Akses ke tempat lomba silakan lihat di:  

http://www.nanzan-u.ac.jp/Information/access.html 

 

 


