
  

 

KETENTUAN LOMBA NEWS ANCHOR  

PEKAN JURNALISTIK 2020  

Kategori: SMA/SMK sederajat se-Indonesia (News Anchor)  

  

A. Tema  

Tema lomba news anchor Pekan Jurnalistik Nasional 2020 “How Society Cope 

with Changes and Adjust Their Lives to New Normal (Bagaimana 

Masyarakat Menghadapi Perubahan dan Menyesuaikan Kehidupan Mereka 

dengan Normal Baru)”  

  

B. Peserta Lomba  

1. Peserta adalah siswa SMA/SMK/sederajat se-Indonesia.  

2. Lomba dilaksanakan secara individu.  

3. Peserta melakukan pendaftaran secara online dengan mengunggah bukti 

transfer atau melunasi biaya pendaftaran pada formulir 

https://bit.ly/FormPendaftaranPesertaPETIK2020.  

  

C. Pendaftaran dan Adminitrasi Pendaftaran  

1. Pendaftaran dan pembayaran biaya pendaftaran dibagi ke dalam 2 gelombang 

yakni:  

Gelombang I  : 28 Agustus – 24 September 2020 sebesar Rp. 80.000. 

Gelombang II  : 25 September – 30 Oktober 2020 sebesar Rp. 90.000.  

2. Pendaftaran dilakukan dengan melakukan transfer biaya pendaftaran terlebih 

dahulu, untuk kemudian bukti transfer diunggah ke Google Form pada saat 

pengisian formulir pendaftaran.  

3. Formulir pada Google Form diisi secara lengkap dengan menggunakan huruf 

kapital, terutama bagian nama siswa agar terbaca secara jelas.  

4. Pendaftaran dan pembayaran biaya pendaftaran dapat dilaksanakan dengan 

cara:  

Pendaftaran Online dan Pembayaran Via Transfer  

Peserta membayar biaya pendaftaran terlebih dahulu melalui transfer ke:  

https://bit.ly/FormPendaftaranPesertaPETIK2020#inbox/_blank
https://bit.ly/FormPendaftaranPesertaPETIK2020#inbox/_blank


  

 

 Bank      : BNI   

No. Rekening  : 0790888414  

Atas nama    : Putu Laksita Velika Laras  

Setelah melakukan transfer biaya pendaftaran, peserta WAJIB mengunggah 

bukti pembayaran sekaligus melengkapi data peserta pada Google Form yang 

telah disediakan oleh panitia. Peserta melakukan konfirmasi maksimal 12 jam 

setelah mengirim bukti transfer dan mengisi formulir pendaftaran dengan 

menghubungi contact person dari masing-masing cabang lomba.  

  

D. Pelaksanaan Kegiatan  

1. Lomba terbagi menjadi 2 (dua) kategori:  

1. Tahap penyisihan: Setiap peserta menyiapkan naskah yang ditulis sesuai 

ketentuan di bagian “Ketentuan Naskah Babak Penyisihan”. Peserta 

juga menyiapkan sebuah video yang berisikan penampilan peserta dalam 

membaca naskah berita yang telah dibuat sesuai ketentuan di bagian 

“Ketentuan Video Tahap Penyisihan”. Setelah naskah berita dan video 

dibuat, peserta menyerahkan kepada panitia untuk kemudian diseleksi.  

2. Tahap final: Finalis dari tahap penyisihan akan melakukan news reading 

secara langsung melalui platform yang disediakan dan dengan naskah berita 

yang disediakan oleh panitia pula. Teknis tahap final akan dijelaskan secara 

lengkap pada saat technical meeting.  

2. Tema yang diangkat pada lomba News Anchor Pekan Jurnalistik 2020 adalah  

“How Society Cope with Changes and Adjust Their Lives to New 

Normal”  

3. Tahap final dilaksanakan pada 8 November 2020.  

4. Sebelum lomba dimulai, peserta WAJIB melakukan registrasi atau absensi yang 

dimulai pukul 08.00 – 09.30 WITA.   

5. Penentuan Juara Favorit:  

a. Juara favorit diperoleh berdasarkan jumlah likes pada video peserta yang 

diunggah di official account Instagram PETIK 2020.  

6. Keputusan dewan juri dan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu 

gugat.  



  

 

  
E. Ketentuan  Teknis  Tahap  Final  News  Anchor  (kategori 

SMA/SMK/sederajat)  

1. Tahap final dilaksanakan melalui Google Meet.  

2. Waktu pembacaan naskah berita ialah maksimal 4 (empat) menit.  

3. Perhitungan waktu dimulai saat peserta mengucapkan kata pertama.  

4. Panitia akan menghentikan peserta jika waktu sudah mencapai 4 menit.  

5. Pembacaan artikel berita dilakukan secara langsung di depan juri melalui media 

yang telah disiapkan.  

6. Pembacaan artikel berita dilakukan tanpa menggunakan media presentasi, 

video, dan media lainnya. Peserta hanya membawa naskah saat giliran tampil.  

7. Juri melakukan pembacaan evaluasi di akhir babak final.  

8. Peserta mengenakan pakaian kemeja batik atau endek berkerah.  

9. Peserta diharapkan dapat menjaga ketenangan pada saat mengikuti perlombaan 

atau mematikan microphone sebelum dipersilakan untuk menyalakan.  

10. Saat melakukan pembacaan berita, peserta tidak diperbolehkan meminta 

bantuan dalam bentuk apapun kepada peserta lain maupun penonton.  

11. Keputusan dewan juri dan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu 

gugat.  

  

Ketentuan Naskah  

1. Peserta diwajibkan untuk menyiapkan satu naskah berita berbahasa Indonesia 

dengan tata bahasa yang baik dan benar, serta berpedoman pada EYD.  

2. Naskah berita diketik dalam kertas ukuran A4.  

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

justify, dan line spacing 1,5.  

4. Judul dari naskah berita di-bold menggunakan font Times New Roman ukuran 

14, center.  

5. Di bawah judul berisi identitas peserta yakni nama lengkap, asal sekolah, dan 

nomor urut (dikosongkan atau diberi tanda titik-titik). Identitas peserta diketik 

menggunakan font Times New Roman, ukuran 12, center.  

Contoh:  



  

 

Muhammad Anjar  

SMAN 1 Bangli  

No. Urut … 

7. Penulisan naskah berita menggunakan margin dengan ketentuan sebagai berikut:  

1. Atas: 4 cm  

2. Bawah: 3 cm  

3. Kiri: 3 cm  

4. Kanan: 3 cm  

8. Peserta diperbolehkan mengembangkan ide dari tema yang sudah ditentukan, 

selama tidak menyimpang dari tema tersebut.  

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

peserta harus tetap di bawah 4 menit.  

10. Naskah berita harus bersifat orisinil. Apabila isi naskah berita merupakan hasil 

suntingan, maka peserta wajib mencantumkan sumber naskah.  

11. Semua naskah berita WAJIB diketik dan dikirimkan dalam bentuk pdf dan doc 

kemudian digabungkan (compressed) menjadi file zip atau rar.  

12. Peserta mengirimkan softcopy naskah berita bersama dengan video penampilan 

news anchor dan biodata peserta sesuai cabang lomba yang dapat diakses melalui 

https://bit.ly/BiodataPesertaPETIK2020 dikirim ke e-mail petikfkunud@gmail.com 

dalam kurun waktu setelah konfirmasi pendaftaran hingga paling lambat tanggal 

1 November 2020 pukul 13.00 WITA.  

13. Format pengiriman e-mail:  

Subjek e-mail: Berkas News Anchor_Nama Sekolah_Nama Peserta  

Nama file: Berkas News Anchor_Nama Sekolah_Nama Peserta  

14. Peserta WAJIB memberikan konfirmasi dengan menghubungi contact person 

setelah mengirimkan naskah via e-mail.  

15. Isi naskah berita menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta tidak 

mengandung unsur SARA, pornografi, diskriminasi, dan tidak boleh menyinggung 

pihak manapun.  

16. Peserta wajib follow akun Instagram @pcycofkunud dan @pekanjurnalistikfkunud.  

  



  

 

Ketentuan Video Tahap Penyisihan  

1. Peserta diwajibkan untuk menyiapkan sebuah video yang berisi penampilan 

peserta dalam membacakan naskah berita yang dibuat.  

2. Durasi video adalah minimal 2 menit dan maksimal 4 (empat) menit sesuai 

dengan ketentuan pembacaan naskah berita pada tahap final.  

3. Video dibuat dalam bentuk landscape dengan rasio 1,91 : 1.  

4. Video dibuat dengan menampilkan wajah dan suara peserta secara jelas agar 

dapat dinilai secara objektif.  

5. Peserta dapat menyesuaikan kondisi dalam video layaknya sedang 

membawakan sebuah berita pada umumnya.  

6. Peserta mengenakan pakaian kemeja batik atau endek berkerah.  

7. Video peserta WAJIB disimpan dalam Google Drive yang telah dibuat oleh 

peserta untuk kemudian link Google Drive tersebut dicantumkan dalam email 

yang dikirimkan bersama dengan naskah berita kepada panitia.  

8. Peserta mengirimkan softcopy naskah berita bersama dengan video 

penampilan news anchor ke e-mail petikfkunud@gmail.com dalam kurun waktu 

setelah konfirmasi pendaftaran hingga paling lambat tanggal 1 November 2020 

pukul 13.00 WITA.  

9. Format pengiriman e-mail:  

Subjek e-mail: Berkas News Anchor_Nama Sekolah_Nama Peserta  

Nama file: Berkas News Anchor_Nama Sekolah_Nama Peserta  

10. Peserta WAJIB memberikan konfirmasi dengan menghubungi contact person 

setelah mengirimkan naskah via e-mail.  

  

F. Kriteria Penilaian  

1. Penyisihan  

Penilaian babak penyisihan meliputi isi dari naskah berita yang dibuat dan 

teknik membaca dalam video peserta, seperti susunan bahasa, kesesuaian 

dengan tema, orisinalitas, artikulasi, kelancaran/kefasihan, pengucapan, 

intonasi, dan pembacaan tanda baca.  

2. Final  



  

 

Penilaian babak final meliputi teknik membaca, seperti artikulasi, 

kelancaran/kefasihan, pengucapan, intonasi, dan pembacaan tanda baca.  

  

  
G. Ketentuan Diskualifikasi  

Apabila naskah yang dikirimkan peserta untuk penyisihan memiliki kandungan 

plagiarisme sebesar 75% hingga 100% maka peserta tersebut akan didiskualifikasi. H. 

Ketentuan Juara  

Pemenang berdasarkan kategori akan diumumkan secara langsung pada akhir 

acara.  

 Juara I   : Medali + e-sertifikat + Rp 700.000,00  

 Juara II    : Medali + e-sertifikat +Rp 500.000,00  

 Juara III    : Medali + e-sertifikat + Rp 300.000,00  

 Juara Favorit   : e-sertifikat + Rp 150.000,00  

  

I. Technical Meeting  

1. Technical Meeting wajib dihadiri oleh peserta.  

2. Technical Meeting akan dilaksanakan pada:  

Hari, tanggal    : Kamis, 5 November 2020  

Waktu      : 16.00 WITA – selesai.  

 Tempat     : Google Meet.  

3. Sebelum Technical Meeting berlangsung, peserta wajib melakukan registrasi 

dengan menunjukkan kartu pelajar dan bukti pembayaran uang pendaftaran 

kepada panitia pada tempat yang telah disediakan. (Line Group)  

4. Peserta yang mengikuti Technical Meeting akan mendapatkan bukti kuitansi 

atau tanda telah mengikuti Technical Meeting untuk kemudian digunakan pada 

registrasi sebelum perlombaan dimulai.  

5. Peraturan yang berlaku adalah yang terlampir dalam surat ini. Jika terdapat 

kekurangan atau informasi lebih lanjut, akan dibahas dan/atau diberitahukan 

pada saat Technical Meeting.  

6. Hasil keputusan Technical Meeting merupakan keputusan terakhir (final) 

mengenai peraturan lomba dan tidak dapat diganggu gugat.  



  

 

  

Ketentuan teknis ini disusun sedemikian rupa guna mempermudah peserta, dewan 

juri, dan pendukung dalam mengikuti jalannya perlombaan. Hal-hal yang belum 

diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian oleh panitia pelaksana.  

  

Contact Person:  

Muhammad Anjar Gagahriyanto (082214825416 | LINE: mag459)  

Fitria Rahmawati (085779554919 | LINE: fitriaxr)  

  


