
 
FUTURE LEADER COMPETITION 

Speech Contest 

Tingkat SMP Se- Jawa Timur 

 

I. PETUNJUK PELAKSAANAAN    

  Waktu Pelaksanaan    

1. Pendaftaran dan pengumpulan form  :  2 April – 7 Mei 2016 

2. Pelaksanaan : 14 Mei 2016 

 Tempat Pelaksanaan   

 Aula Mercusuar (SMAN 10 Malang Leadership Academy)    

 Pelaksana     

Panitia Speech Contest FLC 2016 yaitu Anjar Asmarani WN, Ni Made Savitri D, Salsabila Sofia, dan 

Aisha Nur Shafira 

Penanggung Jawab    

Anjar Asmarani Widya Nabilah 

II. PETUNJUK TEKNIS  

A.  Bentuk Kegiatan   

1. Speech contest merupakan lomba berpidato bahasa inggris se-Jawa Timur yang merupakan 

salah satu cabang perlombaan dari Future Leader Competition 2k16 

2. Perlombaan hanya terdiri dari satu babak 

3. Peserta berpidato di ruangan yang telah disediakan dan ditonton oleh seluruh peserta sekaligus 

dewan juri 

4. Pidato diwajibkan menggunakan bahasa inggris formal 

5. Tema pidato adalah “The Leader In Me” 

6. Peserta mengenakan seragam sekolah 

7. Selama speech peserta tidak diperbolehkan membawa teks pidato , kecuali catatan kecil berisi 

pin point dan teks pendukung pidato (seperti: bukti berupa grafik, foto dan lain sebagainya) 

  



 
 

B. Peserta Kompetisi  

1. Peserta merupakan pelajar SMP/MTs/sederajat se-Jawa Timur dan duduk di bangku kelas 7-9 

2. Peserta yang telah mengikuti FLC 2K16 cabang Speech contest tidak diperbolehkan mengikuti 

cabang perlombaan FLC 2K16 yang lainnya 

3. Tidak dibatasi pengiriman peserta setiap sekolahnya 

C. Syarat Pendaftaran  

1. Mengumpulkan pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar berwarna 

2. Mengumpulkan formulir pendaftaran 

3. Mengumpulkan fotocopy KTP orang tua dan kartu keluarga untuk keperluan freepass bantuan 

pendidikan ( Khusus peserta domisili kota malang ) 

4. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp.75.000 

5. Mengumpulkan fotocopy kartu pelajar/surat keterangan dari sekolah 

6. Menyertakan scan fotocopy bukti pembayaran 

7. Mengumpulkan teks pidato melalui email 

 

D. Ketentuan naskah 

1. Naskah pidato diketik di kertas A4, font Times New Roman , ukuran Font 12, spasi 1,5  

2. Naskah tidak pernah digunakan dan dipublikasikan sebelumnya 

3. Naskah merupakan hasil karya sendiri , bukan hasil plagiarism 

4. Naskah diupload ke email : 2k16.flc@gmail.com , disertai nama terang dan sekolah asal  

 

E. Sistem Pembayaran  

Uang Pendaftaran sebesar Rp 75.000 dapat dikirim ke bank BCA dengan nomer rekening 

768 0381156 atas nama Erisa Candra W paling lambat 7 Mei 2016. Setelah melakukan 

pembayaran peserta dapat melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti 

pembayaran ke email : 2k16.flc@gmail.com atau mengirimkan hasil foto bukti pembayaran melalui 

WA ke 085736785865 (Desta) atau melalui line dengan ID : destasari 
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F. Sistem Pendaftaran  

Peserta Speech Contest mendaftarkan diri secara langsung dengan mengisi formulir 

pendaftaran  yang telah disediakan panitia dan dapat diunduh di (alamat website). Peserta 

Olimpiade Matematika mengirimkan formulir pendaftaran yang telah diisi ke email : 

2k16.flc@gmail.com dengan format subject : PendaftaranSPEECH_[Asal Sekolah]_[Nama Siswa] 

 

G. Sistem Kompetisi  

1. Pidato berdurasikan 5-7 menit 

2. Urutan penampilan akan diundi ketika peserta mengikuti Technical Meeting 

3. Apabila peserta tidak memasuki area penampilan setelah tiga kali pemanggilan, dianggap 

mengundurkan diri 

4. Selama penampilan berlangsung, panitia akan mengankat tiga bendera dengan warna berbeda 

dengan keterangan sebagai berikut. 

a. Bendera hijau : waktu telah berjalan 2 menit 

b. Bendera kuning : waktu telah berjalan 5 menit 

c. Bendera merah : waktu telah habis 

5. Apabila terjadi kelebihan waktu, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap akumulasi poin 

setiap peserta 

6. Setelah penampilan selesai, peserta akan mendapatkan satu pertanyaan dari dewan juri yang 

menyangkut pidato yang telah ditampilkan. Peserta wajib menjawab pertanyaan tersebut 

dalam waktu 2 menit dan akan diberi kesempatan berpikir sebelumnya selama 30 detik. 

7. Setelah peserta selesai menjawab pertanyaan, peserta dapat meninggalkan area penampilan 

 

H.  Ketentuan Penilaian 

1. Bobot isi pidato   

2. Pronouncation 

3. Kesopanan 

4. Grammar 

5. Gesture 

6. Kemenarikan 

7. Kelantangan 
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I. PUSAT INFORMASI  

  Pusat  Informasi  Future Leader  Competition  (FLC)  dapat  dilihat  pada  website 

www.sman10malang.sch.id by search : FLC 2k16. Apabila  ada  informasi yang  tidak dimengerti 

silahkan mengirim pertanyaan ke email 2k16.flc@gmail.com atau melalui  Twitter : @flc_2k16. 

Atau dapat langsung menghubungi panitia Speech Contest : 085785140215 (Anjar Asmarani) 
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