
Technical Meeting
Final Round Speech

BULAN BAHASA EZZY

18 November 2020



Agenda TM
Pembukaan dan Doa
Pembahasan Rundown
Acara
Pembahasan Teknis Lomba
Tanya Jawab
Penutup

1.
2.

3.
4.
5.



Through Language to Tourism and
Beyond

Main Theme



Pembahasan
Rundown
Acara



Registrasi Peserta
Peserta melakukan registrasi di Front
Desk
Peserta menyiapkan Kartu Pelajar atau
Surat Keteramgan dari sekolah

08:00 - 09:00 di Front Desk

Pembukaan Acara
09:00 - 09:05 di Ballroom

Pemaparan Protokol Kesehatan
Elizabeth International
09:05 - 09:10 di Ballroom
Penayangan video protokol kesehatan



Pemaparan Teknis Lomba
Pengumuman Tema
09:10 - 09:20 di Ballroom

Case Building
09:20 - 09:50 di Ruang Kelas

Pengundian Peserta
09:55 - 10:00 di Ballroom



Penampilan Peserta

Peserta menampilkan pidato
Durasi 8 menit per peserta
Alokasi 5 menit untuk pertanyaan dari juri

10:00 - 12:00 di Ballroom

Ishoma
12:00 - 12:45 di Ballroom

Penutupan Acara
12:45 - 13:00 di Ballroom
Penayangan video protokol kesehatan
Pembacaan Doa
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Laporan Kegiatan Ketua Panitia
 13:00 - 13:05 di Ballroom

Sambutan Direktur Elizabeth
International

Pemaparan Company Profile
Elizabeth International

 13:05 - 13:10 di Ballroom

 13:10 - 13:15 di Ballroom



Penyematan Star Student of 
the Month Elizabeth International
 13:15 - 13:30 di Ballroom

Pengumuman Pemenang dan
Penyerahan Hadiah

Campus Tour
14:00 - 14:15 di Ezzy Resort & City
Setelah Campus Tour adalah acara bebas
Peserta dipersilakan meninggalkan venue

 13:30 - 14:00 di Ballroom



TEKNIS LOMBA
SPEECH CONTEST



PETUNJUK PELAKSANAAN

Hari, tanggal : Kamis, 26 November 2020
Waktu             : Pukul 08.00 WITA s.d selesai 
Tempat           : Ballroom Ezzy Smart Resort
                            Elizabeth International
                            Jl. Hayam Wuruk No.199, Denpasar



a)      Peserta lomba merupakan siswa-siswi SMA/K sederajat

yang telah lolos babak penyisihan Speech Contest Bulan

Bahasa Ezzy.

b)      Setiap sekolah hanya diperkenankan mendelegasikan 1

(satu) guru pendamping.

c)       Peserta wajib mengenakan atasan kemeja

putih, bawahan celana kain atau rok (non-jeans) saat

penyampaikan pidato. Peserta hanya dipersilakan

mengenakan atribut sekolah saat penyerahan hadiah.

d)      Peserta dan guru pendamping wajib memakai masker

dan menaati protokol kesehatan selama acara berlangsung.

TATA TERTIB



e) Peserta menggunakan face shield saat menyampaikan pidato.

f) Peserta hadir pukul 07:30 WITA di Ballroom Ezzy Smart

Resort, Elizabeth International untuk registrasi dan menunjukkan

Kartu Pelajar atau surat keterangan dari sekolah. 

g) Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara Final Round

Speech Contest Bulan Bahasa Ezzy.

h) Peserta maupun pembimbing dilarang merokok di area

kampus Elizabeth International.

TATA TERTIB



i)      Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh

panitia.

j)      Urutan penampilan lomba ditentukan berdasarkan hasil

undian yang dilaksanakan panitia setelah Case Building.

k)       Peserta wajib mengenakan nomor dada pada saat

menyampaikan pidato.

l)      Peserta yang dipanggil tiga kali, tetapi tidak menampilkan diri

tanpa keterangan yang jelas dianggap gugur.

m)      Seluruh perlombaan dilakukan dengan

menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar.



a)      Peserta dilarang mengunakan bahasa kasar, tidak senonoh

dan atau menyinggung SARA.

b)      Peserta dilarang melakukan tindakan yang dapat

mengganggu konsentrasi peserta lain selama perlombaan.

c)       Pelanggaran terhadap ketentuan di atas mengakibatkan

pengurangan skor.

d)      Setiap peserta berhak mendapat sertifikat. Bagi juara I, II,

dan III akan mendapatkan tropi, sertifikat, uangpembinaan,

beasiswa potongan biaya kuliah di Elizabeth International dan

beasiswa potongan biaya kursus bahasa Inggris Teachcast with

Oxford di Elizabeth International.



SISTEMATIKA
LOMBA



a)  Peserta diberikan waktu 30 (tiga puluh) menit 

 ntuk melakukan penyusunan pidato atau Case

Building setelah dinyatakan mulai oleh panitia.

b) Case Building hanya boleh dilakukan oleh peserta.

Pembina/guru perwakilan sekolah dilarang

memberikan bantuan dalam bentuk apapun.

c) Pada Case Building dan pertandingan, peserta

tidak diperkenankan menggunakan alat elektronik

dan atau membawa printed material.



d) Jangka waktu yang dimiliki peserta dalam

menyampaian pidato adalah 6-8 (enam-delapan) menit:

- Pada saat mulai, time keeper akan memberi kode

berupa bunyi bel 1 (satu) kali.

- Pada menit keenam, time keeper akan memberikan

kode bunyi bel 2 (dua) kali.

- Pada menit kedelapan, time keeper akan memberikan

kode berupa bunyi bel 3 (tiga) kali sebagai tanda

penyampaian pidato telah mencapai 8 (delapan) menit.

e) Sesi tanya jawab oleh juri akan berlangsung setelah

penampilan peserta selama 5 (lima) menit.



PENILAIAN
&
PENJURIAN



Penilaian juri didasarkan pada tiga aspek:

1)      Materi

Kesesuaian dengan tema yang telah ditetapkan.

2)      Penyajian

Pemilihan diksi, kesesuaian isi dengan tema pidato,

sasaran, kelancaran, kejelasan ujaran, keruntutan,

variasi intonasi, kepercayaan diri, ekspresi, dan santun

kinestetika.

3)      Waktu

Alokasi waktu yang digunakan sesuai ketentuan.

PENILAIAN



a) Dewan juri terdiri atas 3 (tiga) orang.

b) Semua penampilan pidato akan dinilai dan diputuskan

oleh dewan juri.

c) Penjurian akan dilakukan dengan menganut 3 (tiga)

aspek, yaitu isi pidato, kebahasaan, dan penampilan.

d) Pemenang didasarkan pada akumulasi keseluruhan

nilai masing-masing peserta dari tiap juri dan keputusan

juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

PENJURIAN



Any questions?



Thank you for
joining us!


