
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NEWS ANCHOR COMPETITION TINGKAT SMA/SMK 

 

A. Tema News Anchor Competition 

  “Education which is touching the heart” 

 

B. Syarat dan Ketentuan News Anchor Competition  

a. Bahasa yang digunakan wajib menggunakan Bahasa Inggris. 

b. Perlombaan ini merupakan perlombaan individu. 

c. Setiap peserta lomba hanya diperbolehkan mengirim 1 video. 

d. Setiap sekolah diperbolehkan mengirim lebih dari 1 peserta lomba. 

e. Peserta lomba tidak berlaku untuk penutur bahasa asli. 

f. Peserta lomba wajib mengirimkan video berdurasi  3-5 menit. 

g. Peserta wajib mengirimkan video News Anchor Competition sesuai dengan 

durasi waktu yang telah ditentukan tanpa adanya proses editing video pada 

suara (cutting, voice over) hanya dilakukan dalam one take dan tidak 

mengandung unsur SARA. Kreativitas tampilan berita diberikan kebebasan 

kepada peserta (greenscreen/bluescreen).  

h. Peserta lomba wajib menambahkan logo HUT Sekolah Methodist 2 di dalam 

video. 

Link google drive untuk logo HUT Sekolah Methodist 2 sebagai berikut: 

https://drive.google.com/drive/folders/16zqgqOovUd3D98TmxTRpFHMHrc4

GveIw?usp=sharing 

i. Peserta lomba menggunakan kostum sesuai news anchor.  

j. Peserta lomba perlu memperhatikan kualitas suara dari video dan teknik 

pengambilan gambar. 

k. Peserta mengirimkan naskah berita bersama dengan video News Anchor 

Competition  dikumpulkan melalui link google form dengan format landscape 

dan resolusi gambar minimal 720p dan maksimal ukuran video adalah 500MB. 

l. Penamaan naskah berita dan video dapat dicermati sebagai berikut:  

     News Anchor_Nama Siswa_Asal Sekolah_Judul Berita 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16zqgqOovUd3D98TmxTRpFHMHrc4GveIw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16zqgqOovUd3D98TmxTRpFHMHrc4GveIw?usp=sharing


m. Link pendaftaran dan pengumpulan video News Anchor Competition sebagai 

berikut: https://forms.gle/HhU2mk12WM7XXgio7 

n. Lomba terdiri dari 2 babak, babak penyisihan dan babak final. Dari babak 

penyisihan akan dipilih 10 orang untuk lanjut ke babak final yang akan 

dilaksanakan secara daring (live). 

o. Peserta 10 besar yang terpilih ke babak final akan memperebutkan juara 1,2,3. 

p. Peserta final yang terpilih wajib mengikuti technical meeting secara daring. 

q. Seluruh video yang dikirimkan akan menjadi hak milik panitia. 

r. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

s. Peserta yang berhasil masuk 10 besar wajib mengikuti acara puncak HUT 

Sekolah Methodist 2 Palembang yang dilaksanakan secara daring. 

 

C. Ketentuan Naskah Berita 

a. Peserta diwajibkan untuk menyiapkan satu naskah berita menggunakan 

Bahasa Inggris dengan tata bahasa yang baik dan benar serta tidak 

mengandung unsur SARA, pornografi, diskriminasi, dan tidak boleh 

menyinggung pihak manapun. 

b. Naskah berita berupa fakta (5W1H) dan diketik dalam kertas ukuran A4. 

c. Naskah berita diketik menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 12, 

justify, dan line spacing 1,5. Penulisan naskah berita menggunakan margin 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

Atas  : 4 cm 

Bawah  : 3 cm 

Kiri : 3 cm 

Kanan  : 3 cm 

d. Judul dari naskah berita di Bold menggunakan huruf kapital, font Times New 

Roman ukuran 14, center.  

e. Di bawah judul berita berisi identitas peserta yakni nama lengkap dan asal 

sekolah. Identitas peserta diketik menggunakan font Times New Roman, 

ukuran 12, center.  

f. Naskah berita tidak memiliki ketentuan jumlah kata, namun saat dibacakan 

     durasi tetap 3–5 menit. 

g. Naskah berita harus bersifat orisinil. 

h. Semua naskah berita wajib diketik dan dikirimkan dalam bentuk pdf. 

 

https://forms.gle/HhU2mk12WM7XXgio7


D. Kriteria Penilaian News Anchor Competition 

a. Naskah 

No Kriteria Penilaian Bobot Penilaian 

1 Orisinalitas 35% 

2 Kesesuaian naskah dengan tema 35% 

3 Kesesuaian naskah dengan format 30% 

b. Video 

No Kriteria Penilaian Bobot Penilaian 

1 Artikulasi 25% 

2 Intonasi 25% 

3 Ketepatan pemenggalan kata 20% 

4 Ekspresi 10% 

5 Kesopanan penampilan 10% 

6. Kreativitas  10% 

 

E. Waktu Pelaksanaan 

a. Pendaftaran dan pengumpulan video  : 29 Maret-31 Mei 2022 

b. Tahap penjurian menuju 10 besar   : 1-10 Juni 2022 

c. Pengumuman finalis 10 besar   : 13 Juni 2022 

d. Technical meeting     : 17 Juni 2022  

(Pukul 13.00-selesai) 

e. Babak final     : 20 Juni 2022 

f. Pengumuman 3 besar dan pemenang lomba : 2 Juli 2022 

 

F. Biaya Pendaftaran 

a. News Anchor Competition tingkat SMA/SMK sebesar Rp25.000,00/orang. 

b. Pembayaran via transfer dan untuk No. Rekening telah tertera di link 

google form pendaftaran. 

 

 

 

 

 



 

G. Hadiah Lomba 

a.   Juara 1 : e-sertifikat dan uang pembinaan Rp700.000,00 

b.   Juara 2   : e-sertifikat dan uang pembinaan Rp500.000,00 

c.   Juara 3  : e-sertifikat dan uang pembinaan Rp300.000,00 

d. Peserta yang masuk 10 besar dan guru pendamping akan menerima  

      e–sertifikat. 

 

Contact Person  

Katarina (0857-6921-0337)  

Dewi (0821-8019-7393) 

 

                                     

 


