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DALAM RANGKA HARI ANAK DAN HUT RI 2020

JUTA RUPIAH





20 Juli  : Penutupan pendaftaran

21-31 Juli  : Pengiriman video.

4 Agustus  : Pengumuman 10 terbaik yang akan diunggah ke Youtube

       untuk mencari juara favorit (via like).

5-12 Agustus : 10 finalis mengirim dengan tema yang baru.

14 Agustus : Penutupan like Youtube (22.00WIB).

17 Agustus  : Pengumuman juara 1, 2, 3 dan favorit.

JADWAL

1. Peserta SD, kelas 2 dan 3 (seluruh Indonesia).
2. Peserta wajib mengirimkan: Naskah dan video berita berbahasa Indonesia.

3. Video berita berdurasi 3-4 menit. Tanpa editing.

4. Video dikirim ke link yang diberikan setelah pendaftaran.

5. Naskah berita berupa fakta (5W1H).

6. Setiap sekolah diperbolehkan mengirimkan lebih dari satu tim.

KETENTUAN UMUM

1. Tema berita : NORMAL BARU (versi anak)

2. Alat untuk pengambilan video serta software editing dibebaskan.

3. Naskah dilarang menyinggung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan).

4. Naskah Lomba yang dibuat boleh bersifat semi-fiktif dengan ketentuan apa 

(WHAT), dimana (WHERE), siapa (WHO), mengapa (WHY) dan bagaimana kejadian 

KETENTUAN TEKNIS

itu berlangsung (HOW) adalah fakta. Sedangkan kapan terjadinya peristiwa 

(WHEN) boleh bersifat fiktif.

5. Setiap peserta wajib menyerahkan naskah kepada panitia sebanyak 3 

rangkap (sebelum perlombaan dimulai) dengan ketentuan sebagai berikut:

 - Teks harus diketik di word, font 12, spasi 1.5, tipe Times New Roman, 

     kertas A4

 - Teks harus diberi judul, font 14;

 - Paling atas harap diberi nama peserta, kelas, dan nama sekolah

 - Naskah di upload bersamaan dengan video

6. Peserta diperbolehkan membawa naskah berita saat tampil.

7. Video yang diambil adalah 1 kali take/pengambilan. Tidak boleh ada 

potongan video yang disambung-sambung.

8. Resolusi dan besar video dibebaskan. Asal suara terdengar jelas. 

9. Kostum memakai seragam sekolah.

10. Video dan naskah dikirim ke email : majalahcia@gmail.com

dengan subjek: LOMBA_NEWSANCHOR_(namapeserta)

11. Diperbolehkan mengirim melalui google drive. Link bisa di email sesuai 

ketentuan di atas.



SISTEMATIKA LOMBA
Lomba terdiri atas 2 babak :

- Babak Penyisihan

- Babak Semifinal & final

1. Babak Penyisihan

- Babak penyisihan proses seleksi seluruh video yang masuk.

- 10 video terbaik akan di upload ke Youtube untuk memilih juara favorit.

2. Babak Penyisihan

- 10 video terbaik sebagai finalis diminta untuk mengirimkan video baru dengan 

topik MANFAAT BACA BUKU.

PENILAIAN

1. Kriteria penilaian adalah sebagai berikut:

 - Penguasaan Topik 

 - Tata Bahasa 

 - Kelancaran/ Kefasihan 

 - Pengucapan 

 - Intonasi 

 - Penampilan

 - Ekspresi Wajah 

2. Pemenang terdiri atas juara 1, 2, 3 nilai dari juri. 

     Dan pemenang favorit berdasarkan like di Youtube.

3. Keputusan dewan juri mutlak tidak dapat diganggu gugat.


