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PERATURAN BIOFARMA ENGLISH SPEECH CONTEST 2013 

 

PESERTA: 
Perlombaan terbuka bagi siswa-siswi SMA di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta 

 

 

KETENTUAN UMUM: 
1. Peserta diminta mengisi form pendaftaran (berupa isian biodata) dan mengirimkan naskah 

pidato sebanyak 1 (satu) halaman (200-300 kata) dalam Bahasa Inggris melalui alamat 

email panitia: speech-contest@biofarma.co.id. 

2. Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran (GRATIS). 

3. Panitia akan menyeleksi tulisan untuk memilih peserta yang dapat melanjutkan ke tahapan 

lomba berikutnya yaitu speech contest, yang akan diadakan di PT. Bio Farma (Persero), Jl. 

Pasteur No. 28 Bandung, pada hari Sabtu, 24 Agustus 2013. 

4. Peserta yang lolos seleksi tulisan dan diundang untuk hadir mengikuti speech contest pada 

tanggal 24 Agustus 2013, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut di hari lomba: 

a. Melakukan registrasi ulang di meja panitia (07.30) 

b. Peserta wajib hadir paling lambat 30 menit sebelum kegiatan dimulai. 

c. Mengikuti technical meeting untuk pengambilan nomor urut peserta  

d. bagi peserta yang tidak hadir dan sudah mengkonfirmasi kepada panitia, nomor urut 

akan ditentukan oleh panitia. 

e. Peserta yang telah melakukan registrasi ulang dan mendapat nomor urut harus siap 

berada di tempat lomba dan mengikut seluruh rangkaian acara. 

f. Peserta wajib mengenakan tanda dan nomor peserta. 

g. Peserta tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri dari perlombaan. 

h. Pemenang terdiri dari Juara I, Juara II dan Juara III. 

i. Ketentuan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

j. Pakaian yang harus dipakai peserta adalah seragam sekolah. 

k. Hal-hal lain yang belum tercantum di atas akan ditentukan kemudian oleh panitia. 
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TEKNIS PELAKSANAAN: 
 

1. Perlombaan terdiri dari 3 babak, yaitu Tahap I: preliminary round, Tahap II: semifinal 

round dan Tahap III: final round. 

2. Perlombaan tahap I (preliminary round) merupakan tahap awal untuk menyeleksi kemampuan 

peserta dalam membuat tulisan dalam bahasa Inggris. Untuk itu, peserta wajib menyerahkan 

naskah tulisan dalam Bahasa Inggris kepada panitia dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Teks harus diketik komputer, font 12, spasi 1.5, tipe Arial, kertas A4; 

b. Teks harus diberi judul, font 14; 

c. Di sudut sebelah kanan ditulis nama peserta, asal SMA peserta, dan topik; 

d. Topik umum dari naskah tulisan yang dibuat adalah peran biofarma bagi kesehatan 

masyarakat (biofarma, dedicated to public health) 

e. Naskah terdiri dari 200-300 kata. 

f. Naskah dikirimkan melalui alamat email: speech-contest@biofarma.co.id 

g. Naskah dikirimkan bersamaan dengan formulir registrasi peserta berupa biodata, 

sesuai form terlampir. 

h. Naskah dan biodata dapat dikirimkan mulai 26 Juni  hingga 16  Agustus 2013. 

i. Panitia akan menyeleksi tulisan untuk memilih peserta terbaik yang dapat lanjut ke 

tahapan lomba berikutnya yaitu Tahap II: semifinal  

j. Pengumuman akan diinformasikan melalui email kepada seluruh peserta sesuai 

dengan alamat email sekolah/email peserta yang tercantum dalam biodata. 

3. Perlombaan tahap II (semifinal) merupakan tahapan seleksi kemampuan speech. Peserta akan 

menyampaikan pidato sesuai dengan topik yang ditentukan panitiadengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Peserta akan diberikan beberapa pilihan topik 

b. Peserta diberikan durasi tampil sebanyak 4 (empat) menit.  

c. Apabila melebihi batas waktu yang ditentukan maka peserta akan diberi 

penambahan waktu dengan konsekuensi pengurangan poin untuk setiap penambahan 

waktu. 

d. Peserta yang mendapat giliran akan dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali. 

e. Jika peserta tidak hadir setelah 3 (tiga) kali panggilan, maka peserta tersebut 

otomatis akan disimpan di nomor urut terakhir dan akan kembali dipanggil sebanyak 

3 (tiga) kali. 

f. Jika peserta tetap tidak hadir tanpa pemberitahuan yang jelas, maka peserta 

dinyatakan didiskualifikasi. 

g. Pengumuman pemenang akan langsung diumumkan setelah seluruh peserta selesai 

speech. 
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h. Pemenang dalam tahap ini akan melanjutkan kompetisi ke tahap akhir dari lomba, 

yaitu tahap III (Final) 

4. Perlombaan tahap III (Final) merupakan tahap akhir dari lomba speech. Peserta akan diminta 

untuk menyampaikan pidato baru sesuai dengan topik yang ditentukan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Durasi tampil adalah 6 (enam) menit. 

b. Ketentuan lainnya sama dengan ketentuan pada tahap II sebelumnya.  

5. Aba-aba lomba: 

 Tanda hijau menandakan dimulainya pembawaan pidato; 

 Tanda kuning menandakan waktu yang tersisa tinggal 1(satu) menit; 

 Tanda merah menandakan waktu telah habis. 

6. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

WAKTU DAN TEMPAT: 
 

No. Kegiatan Waktu Keterangan 

1 Pendaftaran 26 Juni  – 16  Agustus 2013 

Melalui: 

speech-contest@biofarma.co.id 

dengan mengirimkan biodata 

dan tulisan sesuai tema 

menggunakan form terlampir  

 

2 Pengumuman 

Tulisan terbaik 

Senin, 19 Agustus 2013 

Melalui: 

Email sekolah /email peserta 

Peserta yang lolos seleksi tulisan 

akan diundang untuk mengikuti 

Speech Contest sebagai tahapan 

selanjutnya dari lomba  

3 Speech 

Contest 

Sabtu, 24 Agustus 2013 

Di : 

PT. Biofarma (Persero),  

Jalan Pasteur No. 28, Bandung 

Kegiatan terdiri dari: 

a. Registrasi ulang dan technical 

meeting (07.30 – 08.30) 

b. Public speaking workshop 

(08.30 – 09.15) 

c. Speech Contest tahap I             

(09.15 – 15.00) 

d. Speech Contest tahap II 

(15.00 – 17.00) 

 

 



 
BIOFARMA | ENGLISH SPEECH CONTEST AND PUBLIC SPEAKING WORKSHOP 
2013 

 
 

 

Bio Farma, Jl. Pasteur No. 28, Bandung 40161 Tel. 022-2033755, www.biofarma.co.id 

HADIAH: 
 

Juara 1    :  Piagam dan Uang Tunai Rp. 7.000.000,- 

Juara 2    :  Piagam dan Uang Tunai Rp. 5.000.000,- 

Juara 3    :  Piagam dan Uang Tunai Rp. 3.000.000,- 

Peringkat 4 – 10 : Sertifikat dan Hadiah Hiburan Rp. 1.000.000,- 

*Tersedia Doorprize menarik untuk peserta maupun pembimbing yang hadir. 

 

 

CONTACT PERSON: 
 

Aep Saefuddin  : 0813 2146 6771 

Budi Rahmat Santosa : 0858 7121 1215 

Twitter   : @ESCBiofarma 

Email   : speech-contest@biofarma.co.id 


