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News Reading Contest 
A. DESKRIPSI LOMBA  

News Reading Contest adalah lomba membaca naskah berita dalam bahasa Inggris di hadapan 
dewan juri dalam durasi singkat. Dalam lomba ini peserta diminta untuk membacakan 2 naskah 
berita; satu naskah disediakan panitia dan satu naskah lainnya disiapkan oleh peserta sendiri. 
Penilaian dalam lomba ini didasarkan pada 6 kriteria, yakni accuracy, fluency,bridging, intonation & 
expression, interaction & communication. 
 

B. KETENTUAN UMUM 
1. Perlombaan ini terbuka untuk siswa tingkat SMA atau sederajat se-Jawa Timur. 
2. Peserta lomba adalah perseorangan (tidak kelompok) 
3. Peserta bisa mendaftarkan diri sebagai wakil dari sekolah atau tidak mewakili sekolahnya. 
4. Peserta lomba dibatasi sebanyak 75 peserta. 
5. Pada saat pendaftaran, peserta harus membawa/ melengkapi syarat-syarat pendaftaran sebagai 

berikut: 
1. Formulir pendaftaran yang sudah diisi 
2. Foto kopi kartu pelajar 1 lembar 
3. Pas foto 3x4 berwarna sebanyak 2 lembar 
4. Biaya pendaftaran sebesar Rp. 50.000,- 

6. Pemenang terdiri dari juara I, II dan III. 
7. Peserta/perwakilan wajib melakukan registrasi ulang saat technical meeting. 

B. TEKNIS PELAKSANAAN 
1. Perlombaan terdiri dari 3 babak, yaitu preliminary round dan final round. 
2. Pengambilan nomor peserta dan naskah berita dilakukan saat technical meeting. 
3. Bagi peserta yang tidak bisa menghadiri technical meeting, diwajibkan memberi konfirmasi 

kepada panitia. Peserta yang tidak mengkonfirmasi kehadiran untuk technical meeting akan 
diskualifikasi. 

4. Bagi peserta yang mengkonfirmasi ketidakhadiran pada technical meeting, maka pengambilan 
nomor urut akan diwakilkan oleh panitia. Naskah berita dan nomor urut tampil akan dikirim lewat 
email peserta berdasarkan data yang ada di panitia. 

5. Peserta harus hadir 15 menit sebelum perlombaan dimulai. 
6. Peserta yang telah melakukan registrasi ulang dan mendapat nomor urut harus siap berada di 

tempat yang telah ditentukan. Apabila terlambat, peserta harus memberi tahu panitia terlebih 
dahulu, minimal satu jam sebelum pelaksanaan lomba. 

7. Pada babak preliminary round, peserta dibagi menjadi 3 group. Lima terbaik dari setiap group 
akan melaju ke babak berikutnya. 

8. Peserta membacakan 2 naskah berita. Satu naskah disediakan panitia dan satu naskah lainnya 
disiapkan oleh peserta sendiri. 

9. Peserta tampil berdasarkan nomor urut yang telah diundi pada saat technical meeting. 
10. Peserta yang mendapat giliran akan dipanggil sebanyak tiga kali. 
11. Jika peserta tidak hadir setelah 3 kali panggilan, maka peserta tersebut otomatis akan disimpan di 

nomor urut terakhir dan akan kembali dipanggil sebanyak 3 kali. 
12. Jika peserta tetap tidak hadir tanpa pemberitahuan yang jelas, maka peserta dinyatakan 

didiskualifikasi dan uang pendaftaran tidak dapat diambil kembali. 
13. Durasi tampil adalah 5 menit. Apabila melebihi batas waktu yang ditentukan maka peserta akan 

diberi penambahan waktu dengan konsekuensi pengurangan 50 poin untuk setiap 1 menit 
penambahan waktu. 

14. Setelah Preliminary Round selesai, dilanjutkan ke Final Round dengan ketentuan sebagai berikut: 
a)      Pada babak final peserta akan diminta untuk membawakan laporan kondisi cuaca  (weather 
report). 
b)      Ilustrasi keadaan cuaca akan disiapkan oleh panitia. 
c)      Waktu maksimal membawakan laporan adalah 3 menit. 
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15. Penilaian berdasarkan pada 5 kriteria, yakni accuracy, fluency,bridging, intonation & expression, 
interaction & communication. 

16. Skor maksimal untuk setiap kriteria penilaian adalah 100. 
17. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.  
18. Aba-aba lomba: 

a)      Tanda hijau menandakan dimulainya pembawaan berita; 
b)      Tanda kuning menandakan waktu yang tersisa tinggal 1 menit; 
c)      Tanda merah menandakan waktu telah habis. 

  C. KETENTUAN PERLOMBAAN 

1. Peserta wajib mengenakan tanda dan nomor peserta 
2. Peserta diwajibkan menggunakan pakaian formal (jas/blazer). 
3. Panitia menyediakan LO (Liason Officer) yang bertindak sebagai pembimbing selama perlombaan. 
4. Peserta tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri dari pertandingan. 
5. Pergantian peserta atau perubahan nama peserta hanya dibolehkan pada saat technical meeting. 
6. Ketentuan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 
7. Hal-hal lain yang belum tercantum di atas akan ditentukan kemudian oleh panitia berdasarkan 

kepatutan. 

 

D. TECHNICAL MEETING 

Technical Meeting akan dilaksanakan pada: 

Hari/ Tanggal  : Jum’at, 17 Mei 2013 

Waktu   : 09.00-selesai 

Tempat  : Ruang D Pusat Bahasa FIB UNAIR 

E. BIAYA PENDAFTARAN 

Biaya pendaftaran per peserta Rp. 50.000,-* 
(*Meliputi= snack, makan siang, dan sertifikat peserta) 

 

F. PRIZE AND AWARD 
1. Semua peserta mendapat sertifikat tergantung dari tahap lomba yang diselesaikan. Peserta final 

akan mendapat sertifikat final dan peserta penyisihan mendapat sertifikat penyisihan. 
2. Ada tiga pemenang yaitu Juara I dan Juara II. III 
3. Juara I mendapatkan trophy, sertifikat dan uang Rp. 750.000 
     Juara II mendapatkan trophy, sertifikat dan uang Rp. 500,000 
     Juara III mendapatkan trophy, sertifikat dan uang Rp. 250,000 
4. Juara I, II, III mendapat voucher free English training/ course di Pusat Bahasa Unair.  

 
 
 
Bagi sekolah yang tidak memungkinkan untuk datang langsung dapat mendaftar melalui e-mail 
resmi Pusat Bahasa : pusbafib.unair@yahoo.com atau mengirimkan data-datanya melalui fax 
(031) 5053607. 
Informasi dan formulir pendaftaran dapat diunduh di www.pinlabs.unair.ac.id atau blog: 
festivalpusatbahasaunair.wordpress.com 
 

http://www.pinlabs.unair.ac.id/

