A. PENDAHULUAN
English Festival (EF) 2021 merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh anggota
ESC (English Study Centre) Universitas Muhammadiyah Purworejo. EF merupakan wadah
bagi siswa/i SMA/SMK/MA sederajat untuk unjuk kemampuan/ bakat baik lisan, tulisan
maupun kesenian dalam Bahasa Inggris dengan mengikuti berbagai lomba yang
diselenggarakan dalam EF.
B. TEMA KEGIATAN
English Festival tahun 2021 mengusung tema “Dream High and Go The Extra Mile”.
C. KATEGORI LOMBA
Pada tahun 2021, EF yang kami selenggarakan meliputi beberapa lomba, yaitu lomba
story telling, speech english competition, news anchor, dan english singing competition.
D. TIMELINE KEGIATAN
Kegiatan

Tanggal

Pendaftaran

25 Januari – 26 Februari 2021

Technical Meeting

Senin, 01 Maret 2021

Pelaksanaan Lomba dan Pengumpulan
Karya
Pengumuman Lomba dan Penutupan
Acara

Sabtu, 06 Maret 2021

Rabu, 10 Maret 2021

E. PERSYARATAN DAN KETENTUAN UMUM
1. Peserta lomba adalah siswa/i SMA/MA/SMK sederajat yang berada di wilayah Jawa
Tengah.
2. Perlombaan bersifat individu dan dilaksanakan secara online.
3. Setiap sekolah mengirimkan maksimal 2 peserta.
4. Peserta akan mendapatkan nomor undi pada saat hari H pelaksanaan lomba English
Festival.
5. Peserta wajib mengikuti technical meeting melalui Zoom. Peserta yang tidak dapat
mengikuti technical meeting harap konfirmasi ke panitia penanggung jawab masingmasing lomba melalui WhatsApp dengan syarat memberikan alasan logis dan
berterima.
6. Bagi peserta yang sudah mendaftar, akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp sesuai
jenis lomba yang diikuti.

7. Seluruh peserta dari berbagai kategori lomba wajib mengirimkan video dan
teks/naskah (khusus lomba speech, news anchor, dan story telling) dalam bentuk link
google drive dengan format nama file ”EF2021_Jenis Lomba_Nama Peserta_Asal
Sekolah” ke link http://bit.ly/3VideoSubmissionEF2021.
8. Peserta wajib mem-follow akun instagram @ukmesc.umpwr dan @pmbumpwr
sebagai pusat informasi bagi peserta.
9. Semua peserta wajib mengunggah hasil video perlombaan di instagram masingmasing dengan menandai Instagram @ukmesc.umpwr dan hastag #EF2021
#EnglishFestivalumpwr #ukmesc.umpwr #pmbumpwr setelah mengumpulkan karya
kepada panitia.
10. Peserta harus menaati aturan yang ditentukan oleh panitia.
11. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.
F. ALUR PENDAFTARAN
1. Mengisi formulir pendaftaran yang dapat diunduh di laman:
http://bit.ly/FormulirPendaftaranEF21.
2. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 100.000 untuk semua jenis kategori lomba
melalui transfer ke rekening BRI 6842-01-021678-53-7 (a.n Jeki Nurmitasari).
3. Mengupload formulir pendaftaran dan bukti pembayaran melalui google form melalui
laman http://bit.ly/3PENDAFTARANEnglishFestival2021.
G. TEKNIS PERLOMBAAN
❖ English Singing Competition
1. Pelaksanaan lomba hanya terdiri 1 sesi.
2. Peserta memilih 1 lagu yang telah disediakan oleh panitia
3. Pilihan lagu akan diumumkan saat technical meeting.
4. Peserta boleh mengaransemen lagu tanpa mengubah lirik aslinya.
5. Instrumen yang digunakan bisa berupa iringan lagu melalui midi ataupun akustik.
6. Peserta bisa menggunakan aplikasi di google playstore (Star Marker, We Sing,
Smule, dsb) dengan syarat menggunakan efek suara normal (tidak diedit
dengan efek yang tersedia di aplikasi tersebut).
7. Durasi penampilan video maksimal 7 menit.
8. Peserta wajib menggunakan name tag berupa nomor undi pada saat perekaman
video. Nomor undi peserta harus terlihat dengan jelas.
9. Video hanya diambil dalam satu kali rekaman/one take shoot.

10. Peserta lomba tidak boleh memperkenalkan diri secara lisan atau memberi
pengantar/penutup sebelum atau sesudah bernyanyi.
11. Hasil rekaman audio vokal tidak boleh direkayasa ulang melalui proses melody/
autotune maupun proses editing vokal lainnya.
12. Hasil rekaman audio visual harus terdengar dan terlihat jelas. Dengan posisi
kamera/ handphone landscape and full body.
13. Format video rekaman dalam bentuk MP4 dengan qualitas 720.
14. Pembuatan video dilakukan pada saat hari-H perlombaan. Dilarang untuk
membuat video selain di hari H.
15. Peserta yang mengalami kendala pengiriman harap segera menghubungi panitia
penanggung jawab lomba.
16. Penilaian dilakukan oleh dewan juri yang terdiri dari akademisi dan atau praktisi
seni.
17. Peserta yang mengumpulkan video lebih dari waktu yang telah ditentukan tanpa
pemberitahuan yang jelas dinyatakan didiskualifikasi dan tidak ada refund.
18. Keputusan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Kriteria Penilaian terdiri dari:
1. Teknik Vokal (40%)
2. Materi Suara (20%)
3. Penghayatan (20%)
4. Penguasaan lagu (10%)
5. Penampilan (10%)
❖ News Anchor
1. Pelaksanaan lomba hanya terdiri 1 sesi.
2. Peserta wajib membuat naskah News Anchor dalam bahasa Inggris.
3. Topik/tema akan diumumkan saat hari-H.
4. Naskah dilarang menyinggung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, Antar
Golongan).
5. Naskah Lomba yang dibuat bersifat faktual dengan ketentuan apa (WHAT),
dimana (WHERE), siapa (WHO), mengapa (WHY), bagaimana kejadian itu
berlangsung (HOW) dan kapan terjadinya peristiwa (WHEN).

6. Peserta wajib menggunakan name tag berupa nomor undi pada saat perekaman
video. Nomor undi peserta harus terlihat dengan jelas.
7. Setiap peserta wajib menyerahkan soft file naskah kepada panitia (sebelum
pengumpulan video) ke email ukmesc.umpwr@gmail.com dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Di sudut sebelah kanan atas ditulis nomor undi, nama peserta, dan topik/tema
yang telah ditentukan oleh panitia.
b. Teks harus diketik komputer, font 12, spasi 1.5, tipe Times New Roman,
kertas A4;
c. Teks harus diberi judul, font 14;
8. Durasi penampilan video 4-7 menit.
9. Peserta diperbolehkan membawa naskah berita/news saat perekaman video.
10. Lomba News Anchor – 7th ENGLISH FESTIVAL 2021 murni pembacaan berita
tanpa menggunakan slide presentasi/video ataupun media lainnya di luar
ketentuan panitia.
11. Video hanya diambil dalam satu kali rekaman/one take shoot.
12. Video bersifat original dan tidak boleh ada editing, kecuali penambahan
saturasi, kecerahan, dan ketajaman.
13. Pembuatan video dilakukan pada saat hari- H perlombaan. Dilarang untuk
membuat video selain di hari H.
14. Peserta yang mengalami kendala pengiriman harap segera menghubungi panitia
penanggung jawab lomba.
15. Peserta yang mengumpulkan video dan teks news anchor lebih dari waktu yang
telah ditentukan tanpa pemberitahuan yang jelas dinyatakan didiskualifikasi dan
tidak ada refund.
16. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Kriteria Penilaian
1. Penguasaan Topik (Mastery of topic) max 20.
2. Tata Bahasa (Grammatical Point) max 20.
3. Pelafalan/pengucapan (Pronunciation) max 20.
4. Kelancaran/kefasihan (Fluency) max 20.
5. Penampilan (Performance) max 20.

❖ Speech Contest
1. Pelaksanaan lomba hanya terdiri 1 sesi.
2. Peserta memilih 1 speech yang telah disediakan oleh panitia.
3. Topik/tema akan diumumkan saat hari-H.
4. Durasi penampilan video maksimal 7 menit.
5. Setiap peserta wajib menyerahkan soft file naskah kepada panitia (sebelum
pengumpulan video) ke email ukmesc.umpwr@gmail.com dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Di sudut sebelah kanan atas ditulis no. undi, nama peserta, dan topik/ tema
yang telah ditentukan oleh panitia.
b. Teks harus diketik komputer, font 12, spasi 1.5, tipe Times New Roman,
kertas A4;
c. Teks harus diberi judul, font 14;
6. Peserta wajib menggunakan name tag berupa nomor undi pada saat perekaman
video. Nomor undi peserta harus terlihat dengan jelas.
7. Video hanya diambil dalam satu kali rekaman/one take shoot.
8. Video bersifat original dan tidak boleh ada editing, kecuali penambahan
saturasi, kecerahan, dan ketajaman.
9. Pembuatan video dilakukan pada saat hari-H perlombaan. Dilarang untuk
membuat video selain di hari H.
10. Peserta yang mengalami kendala pengiriman harap segera menghubungi panitia
penanggung jawab lomba.
11. Peserta yang mengumpulkan video dan teks speech lebih dari waktu yang telah
ditentukan tanpa pemberitahuan yang jelas dinyatakan didiskualifikasi dan tidak
ada refund.
12. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Kriteria Penilaian
1. Performance (max 20)
2. Content (max 20)
3. Pronunciation (max 20)
4. Grammar (max 20)
5. Fluency (max 20)

❖ Story Telling
1.

Pelaksanaan lomba hanya terdiri atas 1 sesi.

2.

Peserta dianjurkan untuk memakai kostum dan property sesuai dengan cerita yang
akan ditampilkan.

3. Peserta tidak diperkenankan untuk membaca teks pada saat pembuatan video.
4. Topik/tema akan diumumkan saat technical meeting.
5. Peserta wajib memakai name tag nomor undi yang telah didapatkan pada saat
proses pengambilan video. Nomor undi peserta harus terlihat dengan jelas.
6. Setiap peserta wajib menyerahkan soft file naskah kepada panitia (sebelum
pengumpulan video) ke email ukmesc.umpwr@gmail.com dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Di sudut sebelah kanan atas ditulis nomor undi, nama peserta, dan topik/
tema yang telah ditentukan oleh panitia.
b. Teks harus diketik komputer, font 12, spasi 1.5, tipe Times New Roman,
kertas A4; Teks harus diberi judul, font 14;
7. Durasi waktu penampilan story telling 10-15 menit sudah termasuk dengan
persiapan.
8. Video harus menampilkan seluruh pergerakan dari peserta.
9. Video hanya diambil dalam satu kali rekaman/one take shoot.
10. Video bersifat original dan tidak boleh ada editing, kecuali penambahan
saturasi, kecerahan, dan ketajaman.
11. Pembuatan video dilakukan pada saat hari H perlombaan. Dilarang untuk
membuat video selain di hari H.
12. Peserta yang mengalami kendala pengiriman harap segera menghubungi panitia
penanggung jawab lomba.
13. Peserta yang mengumpulkan video dan teks story telling lebih dari waktu yang
telah ditentukan tanpa pemberitahuan yang jelas dinyatakan didiskualifikasi dan
tidak ada refund.
14. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
Kriteria penilaian:
1. Performance: mimic, gesture, intonation, fluency, pronunciation. (max 20)
2. Matter: content, diction, grammar. (max 60)
3. Organization: idea development, time management, organizational structure.
(max 20)

H. FASILITAS
Juara I

: Trophy + Uang Pembinaan + Sertifikat + Beasiswa les dari
Bananaina English Course

Juara II

: Trophy + Uang Pembinaan + Sertifikat + Beasiswa les dari
Bananaina English Course

Juara III

: Trophy + Uang Pembinaan + Sertifikat + Beasiswa les dari
Bananaina English Course

Harapan I

: Trophy + Sertifikat

Harapan II

: Trophy + Sertifikat

Untuk semua peserta lomba akan mendapatkan e-sertifikat.

I. PENUTUP
Hal-hal lain yang kurang jelas dapat ditanyakan kepada panitia.
Contact Person:
1. Ketua Panitia
a.n Amat (0822-4106-4465)
2. Penanggung jawab English Singing Competition
a.n Endah (0878-8288-6571)
3. Penanggung jawab Story Telling
a.n Faiqoh (0838-2140-5308)
4. Penanggung jawab Speech Contest
a.n Aldi (0857-1542-9728)
5. Penanggung jawab News Anchor
a.n Melinia (0857-2620-2932)

