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MEKANISME UMUM  

JAVA ENGLISH COMPETITION (JEC) 2022

A. PROSEDUR PENDAFTARAN 

1. Syarat pendaftaran: 

 Peserta adalah siswa/siswi aktif tingkat SMP dan SMA  

sederajat se-Jawa yang masih aktif belajar. 

 Peserta merupakan siswa/siswi aktif kelas I (satu) 

sampai III (tiga) di masing-masing sekolah. 

 Membayar administrasi pendaftaran. 

 Mengisi formulir online. 

 Peserta wajib mengikuti akun Instagram 

@himaprodipbiuinsa dan @jecuinsa. 

 Peserta wajib mengunggah twibbon di akun Instagram 

pribadi/orang tua/sekolah dengan tag ke akun 

@himaprodipbiuinsa dan @jecuinsa. 

2. Waktu dan Biaya Pendaftaran: 

Batch Tanggal 
Biaya 

Pendaftaran 

Biaya 

Pendaftaran 

(Tingkat 

SMP) 

(Tingkat 

SMA) 

I 23 Mei - 31 Juli 

2022 

50.000,00 50.000,00 

II 1 Agustus - 30 

September 2022 

65.000,00 65.000,00 

3. Pendaftaran dilakukan melalui sistem online 

Bagi pendaftar online, silahkan melakukan langkah-

langkah berikut ini: 

1. Peserta mendaftar di www.himaprodipbisa.com dan 

 mengikuti instruksi yang ada di dalam website. 

2. Peserta melakukan pembayaran via transfer ke 

nomor rekening BCA 7210388286 a/n AISYAH 

dengan biaya sesuai kriteria jenjang pendidikan & 

gelombang yang diikuti. 
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3. Peserta melakukan konfirmasi via sms/WA ke nomor 

telepon AISYAH (+62 822-6094-0242) dengan 

mengirim bukti pembayaran berupa struk ATM, 

bukti internet/sms banking, slip setoran ke nomor 

disertai identitas peserta (sesuai format pendaftaran 

online). 

Konfirmasi Pembayaran 

 SPEECH CONTEST dan STORYTELLING

Nama Lomba yang Diikuti_Individu(I) / Kolektif(K)_Tanggal 

Pengiriman_Nominal Transfer_Nama Yang Tertera di Bukti 

Pembayaran_(Nama Peserta Lomba) 

Contoh : 

- Format Konfirmasi Individu : 

ST/SC_SMP/SMA_I_27Mei2022_65.000_Galuh Ellyna 

Turbinita_ (Retvia Bunga Alventi)              

- Format Konfirmasi Kolektif : 

ST/SC_SMP/SMA_K_27Mei2022_260.000_Galuh Ellyna 

Turbinita _(M. Nizar Zulmi, Aisyah Yasmin, Retvia Bunga 

Alventi, Nanda Lintang) 

 ENGLISH OLYMPIAD

EO_SMP/SMA_Individu(I) / Kolektif(K)_Tanggal 

Pengiriman_Nominal Transfer_Nama Yang Tertera di 

Bukti Pembayaran_(Nama Peserta Lomba) 

Contoh: 

- Format Konfirmasi Individu : 

EO_SMA_I_27Mei2022_50.000_Nafilah Aizah_(M. Fajrul 

Islam Sunarto)  

- Format Konfirmasi Kolektif : 

EO_SMA_K_27Mei2022_250.000_Nafilah Azizah_(M. 

Fajrul Islam Sunarto, Nadifatul Qutsiyah, Niki Lintang 

Pertiwi, Aldianto) 

4. Batas pembayaran tiga hari setelah pengisian form 

online. 

5. Setelah melakukan konfirmasi pemabayaran, peserta 

akan medapatkan SMS atau WhatsApp Chat yang 

berisi link mekanisme perlombaan.
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B. MEKANISME PERLOMBAAN 

1. SPEECH CONTEST (SC) 

a. Ketentuan Umum Speech Contest 

1) Peserta lomba adalah siswa/siswi sekolah tingkat atas 

(SMA/MA/sederajat) se- Jawa. 

2) Peserta merupakan siswa/siswi aktif kelas I (satu) - III 

(tiga) di masing-masing sekolah. 

3) Peserta wajib mengikuti akun Instagram 

@himaprodipbiuinsa dan @jecuinsa. 

4) Peserta wajib mengunggah twibbon di akun Instagram 

pribadi/orang tua/sekolah dengan tag ke akun 

@himaprodipbiuinsa dan @jecuinsa. 

5) Peserta tidak diperbolehkan mengikuti lebih dari 1 

lomba. 

6) Kuota dibatasi 100 peserta. 

7) Setiap peserta wajib:  

a. Menyiapkan 3 (tiga) judul pidato. 1 (satu) judul yang 

akan digunakan pada babak penyisihan. 2 (dua) judul 

untuk masing-masing tema di babak final. 

b. 1 (satu) judul pidato untuk babak penyisihan 

dikirimkan via Whatsapp: 0813-3109-3247 

(Ziyya) dan ditulis di Formulir Pendaftaran yang 

sudah disediakan oleh panitia. 

c. Peserta diberi kesempatan untuk mengganti judul 

pidato untuk babak penyisihan maksimal 2 (dua) kali.  

d. Batas pengumpulan akhir judul pidato untuk babak 

penyisihan tanggal 1 September 2022 pukul 12.00 

WIB. Panitia tidak menerima pergantian judul 

melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.  

8) Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

9) Bersedia mengikuti aturan / tata tertib lomba yang telah 

dibuat oleh panitia lomba. 
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b. Tata Tertib Speech Contest 

1) Peserta bergabung di Google Classroom melalui class 

code yang telah disediakan panitia dengan menggunakan 

email pribadi (nama email harus jelas) contoh: 

retviabungaaa@gmail.com. 

2) Peserta wajib berseragam sekolah rapi (putih abu-abu / 

seragam utama). 

3) Peserta harus memiliki akun Youtube untuk mengupload 

video. 

4) Peserta tidak diperbolehkan membawa dan membaca 

teks pidato atau catatan dalam bentuk apapun baik pada 

babak penyisihan maupun babak final. 

5) Pada babak final, Setiap peserta wajib masuk dalam 

Zoom Meeting Utama JEC 2022, 30 menit sebelum acara 

dimulai. 

6) Bagi peserta yang lolos ke babak final, peserta dilarang 

meninggalkan Zoom Meeting selama berlangsungnya 

babak final, kecuali atas izin panitia. Jika koneksi buruk 

maka harus segera masuk kembali. 

7) Bagi peserta yang lolos ke babak final, diharapkan berada 

di tempat yang memiliki koneksi internet stabil untuk 

menghindari kendala koneksi internet. 

8) Bagi peserta yang lolos ke babak final harus memberikan 

konfirmasi kepada panitia jika mengalami kendala koneksi 

sebelum menampilkan Speech Contest. 

9) Sistem penilaian adalah scoring. 

c. Mekanisme Perlombaan Speech Contest 

1) Pelaksanaan Lomba 

 Babak Penyisihan 

 Peserta akan terbagi menjadi beberapa kelompok, 

peserta akan masuk ke dalam Google Classroom sesuai 
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kelompok masing-masing untuk mengirimkan link video 

perlombaan yang telah diupload di Youtube, kemudian dari 

keseluruhan peserta Speech Contest akan diambil 2 finalis 

tiap kelompok tersebut dengan nilai tertinggi yang kemudian 

akan masuk ke babak final. Untuk pengumuman pembagian 

kelompok, nomor urut peserta, dan class code pada Google 

Classroom dapat dilihat di web www.himaprodipbisa.com 

pada 1 September 2022. Batas pengumpulan link video pada 

Google Classroom adalah 4 Oktober 2022. 

Jika terdapat nilai yang sama antara peserta satu dengan 

lain, maka akan diambil nilai tertinggi dari kriteria yang 

sudah ditentukan oleh juri yakni mengutamakan aspek 

Delivery.  

 Babak Final 

 Para finalis akan tampil membawakan pidato secara 

bergantian di ZOOM yang telah disediakan panitia dan 

selanjutnya juri akan memilih 3 finalis terbaik sebagai Juara 

I, II, dan III. Setelah peserta menyampaikan speech, salah 

satu juri akan memberikan satu pertanyaan kepada peserta 

seputar speech yang telah disampaikan. Peserta memiliki 

waktu selama 3 menit untuk menjawab pertanyaan dari juri. 

Pengumuman peserta yang masuk pada babak final dapat 

dilihat melalui website www.himaprodipbisa.com pada 

tanggal 17 Oktober 2022. 

2) Ketentuan Babak Penyisihan 

a) Ketentuan umum: 

 Peserta mengirimkan video untuk berpidato maksimal 7 

menit 30 detik pada babak penyisihan. 

 Bagi peserta yang melebihi batas waktu maksimal yang 

telah ditentukan akan dikenakan pengurangan score 

sebesar 5 point. 
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 Peserta mengupload video Speech Contest menggunakan 

akun pribadi di Youtube dengan memilih opsi privacy: 

unlisted (Anyone with the link can view). 

 Peserta tidak diperbolehkan membagikan link video 

Speech Contest kepada orang lain. 

 Urutan aspek penilaian menunjukkan keutamaan atau 

prioritas penilaian. Jika ada nilai akhir peserta yang sama 

dalam babak penyisihan, maka prioritas utama yang akan 

diambil adalah score tertinggi dari aspek Delivery. 

 Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. 

b) Ketentuan video: 

Peserta wajib merekam dan mengumpulkan 1 video 

speech dengan ketentuan: 

 Di awal video, peserta memperlihatkan keadaan sekitar 

tempat dilakukannya speech. 

 Kemudian, kamera langsung diarahkan ke depan peserta 

untuk mulai melakukan speech. 

 Video berdurasi minimal 5 menit 30 detik - 7 menit 30 

detik. (Sudah termasuk adegan awal yang memperlihatkan 

keadaan sekitar sebelum melakukan speech) 

 Harus memastikan video memiliki kualitas suara dan 

visual yang baik dan jelas. 

 Peserta tidak diperbolehkan voice over atau menggunakan 

bantuan suara lain atau memberikan efek pada suara saat 

speech. 

 Peserta tidak diperbolehkan menambahkan green screen. 

 Video harus asli (bukan editing: tidak boleh mengedit teks, 

ukuran, suara, gestur) 

 Video berbentuk landscape. 
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 Video menunjukkan seluruh badan (dari kepala sampai 

setengah paha) atau sepertiga badan (dari kepala hingga 

lutut) 

 Background berupa warna polos (tidak bermotif)  

 Peserta wajib mencantumkan keterangan nama, asal 

sekolah, dan judul speech pada kolom deskripsi Youtube. 

 Pengiriman link video Speech Contest berada di Google 

Classroom yang telah dipersiapkan oleh panitia.  

 Format penyetoran video: SC_Nomor Urut 

Peserta_Nama Peserta_Judul Speech_Asal Sekolah 

Contoh: SC_A01_Retvia Bunga Alventy_Judul 

Speech_SMA Khadijah Surabaya 

3) Ketentuan Babak Final 

a) Tema yang akan dibawakan sebagai bahan speech, akan 

diundi saat pengumuman peserta yang lolos final. 

b) Peserta babak final wajib menyalakan kedua akun Zoom 

selama penyampaian pidato. 

c) Bagi peserta babak final, jika salah satu akun Zoom sejak 

awal perlombaan tidak dinyalakan maka akan di 

diskualifikasi.  

d) Jika saat babak final terdapat kendala seperti internet mati 

namun sudah menggunakan 2 devices, segera 

menghubungi panitia dan ditoleransi hanya 3 menit 

memperbaiki jaringan, jika tidak maka pengurangan 

score sebesar 3 point. 

e) Peserta wajib menggunakan 2 devices/ akun Zoom (ketika 

penyampaian pidato): 1 akun digunakan untuk live Zoom 

speech dan 1 akun lainnya untuk memperlihatkan situasi 

di depan peserta (Kamera diletakkan serong / samping 

belakang peserta dan menghadap ke depan untuk 
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mengetahui bahwa peserta benar-benar melakukan speech 

tanpa adanya bantuan dari pihak lain). 

f) Bagi peserta yang tidak merekam keadaan sekitar pada 

saat babak penyisihan, tidak menggunakan 2 devices dan 

dicurigai melakukan kecurangan saat babak final maka 

akan di diskualifikasi. 

g) Peserta menampilkan Speech Contest sesuai dengan tema 

yang telah diundi sebelumnya dengan durasi 5 menit 30 

detik - 7 menit 30 detik. 

h) Bagi peserta yang melebihi batas waktu maksimal yang 

telah ditentukan akan dikenakan pengurangan score 

sebesar 5 point. 

i) Peserta akan mendapatkan 1 pertanyaan dari salah satu juri 

setelah menyampaikan speech. 

j) Jika terdapat nilai yang sama antara peserta satu dengan 

yang lain maka akan diambil nilai tertinggi dari kriteria 

yang sudah ditentukan oleh juri yakni mengutamakan 

aspek Comprehension. 

k) Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. 

d. Sistem Penilaian Speech Contest 

Sistem penilaian berdasarkan:  

 Delivery 

 Tone, Speed, and Voice Volume (Intonasi, kecepatan, 

dan volume suara) 

 Stage Performance (Body Language/Gesture) 

 Pronunciation (Ketepatan Pelafalan) 

 Fluency (Kelancaran dan Kefasihan saat Speech) 

 Accuracy (Keakuratan Penyampaian Isi dalam Speech) 

 Content 

 Title (Judul) 

 Organization of the Speech (Struktur atau Susunan 

Runtut Isi Speech) 
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 Grammatical Analysis (Analisis Ketepatan Grammar) 

 Vocabulary (Penggunaan Kata) 

 Clarity of the Purpose (Kejelasan maksud dari Isi 

Speech)  

 Time 

 Narrating the speech as long as the appointed time 

(Durasi waktu 5 menit 30 detik sampai 7 menit 30 detik) 

 Untuk babak final akan ada penilaian tambahan 

berupa: 

1. Question and Answer Session 

2. Comprehension (Pemahaman Isi dan 

Kemampuan Menjawab Pertanyaan) 

e. Tema Speech Contest 

1) Babak penyisihan  

 The Contribution of Youth for Advancing a Nation in 

Various Aspects 

2) Babak final (undian)  

 The Role of Young Generations in Creating Brilliant 

Innovation in 4.0 Era for a Brighter Nation 

 The Role of Youth in Providing New Innovation to 

Develop Education in Digital Era 
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2. STORYTELLING (ST) 

a. Ketentuan Umum Storytelling 

1) Peserta lomba adalah siswa/siswi sekolah tingkat dasar 

(SMP/MTs/se-derajat) se- Jawa.  

2) Peserta merupakan siswa/siswi aktif kelas VII (tujuh) - IX 

(sembilan) di masing-masing sekolah.  

3) Peserta wajib mengikuti akun Instagram 

@himaprodipbiuinsa dan @jecuinsa. 

4) Peserta wajib mengunggah twibbon di akun Instagram 

pribadi/orang tua/sekolah dengan tag ke akun 

@himaprodipbiuinsa dan @jecuinsa. 

5) Peserta tidak diperbolehkan mengikuti lebih dari 1 (satu) 

lomba.  

6) Kuota dibatasi 160 peserta.  

7) Peserta membuat satu teks cerita berdasarkan tema yang 

telah ditentukan. Konsep isi cerita berjenis fable story. 

8) Peserta membuat naskah sesuai kreativitas masing-

masing, hanya saja masih dalam tema yang sudah 

ditentukan panitia. 

9) Peserta diperbolehkan mengambil referensi dari cerita 

fabel yang ada di dalam maupun luar negeri (nama tokoh 

atau alur, bukan cerita lengkap). 

10) Pada babak penyisihan, peserta wajib mengirimkan video 

storytelling dengan durasi maksimal 5 (lima) menit. 

11) Apabila peserta tidak mengumpulkan video sampai 

tenggat waktu yang telah ditentukan, maka peserta 

otomatis akan tidak diperbolehkan untuk berlomba 

(diskualifikasi).  

12) Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.  

13) Bersedia mengikuti aturan / tata tertib lomba yang telah 

dibuat oleh panitia lomba. 
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b. Tata Tertib Storytelling 

1) Peserta bergabung di Google Classroom melalui class code 

yang telah disediakan panitia dengan menggunakan email 

pribadi (nama email harus jelas). 

Contoh: Aisyasminazizah@gmail.com. 

2) Peserta dianjurkan memakai kostum dan properti sesuai 

cerita yang akan ditampilkan.  

3) Peserta tidak diperbolehkan membawa teks cerita atau 

catatan apapun dalam bentuk apapun baik pada babak 

penyisihan maupun babak final.  

4) Bagi peserta yang lolos ke babak final, peserta harus masuk 

dalam Zoom Meeting Utama JEC 2022 30 menit sebelum 

acara dimulai.  

5) Bagi peserta yang lolos ke babak final, peserta dilarang 

meninggalkan Zoom Meeting selama berlangsungnya 

babak final, kecuali atas izin panitia.  

6) Bagi peserta yang lolos ke babak final, diharapkan berada 

di tempat yang memiliki koneksi internet stabil untuk 

menghindari kendala koneksi internet.  

7) Apabila final dilakukan secara online dan peserta 

mengalami gangguan koneksi, maka peserta memiliki satu 

kesempatan untuk mengulang penampilannya setelah 

seluruh peserta dengan nomor urut terakhir selesai tampil. 

8) Bagi peserta yang lolos ke babak final harus memberikan 

konfirmasi kepada panitia jika mengalami kendala koneksi 

sebelum menampilkan storytelling. 

9) Bagi peserta yang lolos ke babak final diharapkan 

didampingi oleh 1 (satu) orang yang akan berkomunikasi 

dengan panitia untuk mengingatkan durasi saat 

menampilkan storytelling. 
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c. Mekanisme Perlombaan Storytelling 

1) Pelaksanaan Lomba 

 Babak Penyisihan 

  Peserta dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, 

kemudian peserta akan masuk ke dalam Google 

Classroom sesuai dengan kelompok masing-masing 

untuk mengirimkan naskah dan link video perlombaan 

yang diupload di Youtube, kemudian dari keseluruhan 

peserta storytelling akan diambil 2 kontestan dengan 

nilai tertinggi di setiap kelompok tersebut yang 

kemudian akan masuk ke babak final. Untuk 

pengumuman pembagian batch, kelompok, nomor urut 

peserta, dan class code pada Google Classroom dapat 

dilihat di website www.himaprodipbisa.com pada 1 

September 2022. Pengumpulan terakhir naskah dan link 

video perlombaan pada tanggal 5 Oktober 2022 dan 

untuk penilaian babak penyisihan pada tanggal 6 

sampai 17 Oktober 2022. 

 Babak final 

 Para finalis akan tampil membawakan cerita secara 

bergantian di Zoom yang telah disediakan panitia dan 

selanjutnya juri akan memilih 3 finalis terbaik sebagai 

Juara I, II, dan III. Pengumuman peserta yang masuk pada 

babak final dapat dilihat melalui Google Classroom atau 

website www.himaprodipbisa.com pada tanggal 20 

Oktober 2022. Pelaksanaan Final akan dilaksanakan pada 

tanggal 22 Oktober 2022. 

2) Ketentuan Babak Penyisihan 

a) Ketentuan umum:  

 Peserta dianjurkan memakai kostum dan properti sesuai 

cerita yang akan ditampilkan.  
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 Peserta tidak diperbolehkan membawa teks cerita atau 

catatan apapun dan dalam bentuk apapun saat 

storytelling. 

 Peserta tidak diperbolehkan membagikan link video 

storytelling kepada orang lain.  

 Urutan aspek penilaian menunjukkan keutamaan atau 

prioritas penilaian. Jika ada nilai akhir peserta yang 

sama dalam babak penyisihan, maka prioritas utama 

yang akan diambil adalah score tertinggi dari manner 

(performance).  

 Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. 

b) Ketentuan video:  

 Peserta mengunggah video storytelling menggunakan 

akun pribadi di Youtube dengan memilih opsi privacy: 

unlisted (Anyone with the link can view). 

 Video berdurasi minimal 3 menit dan maksimal 5 menit; 

 Video berbentuk landscape; 

 Video menunjukkan seluruh badan (dari kepala hingga 

kaki) atau sepertiga badan (dari kepala hingga lutut); 

 Background diperbolehkan polos maupun bergambar 

sesuai cerita; 

 Peserta tidak diperbolehkan menambahkan green 

screen. 

 Peserta diperbolehkan menggunakan backsound saat 

storytelling; 

 Peserta diperbolehkan menambahkan backsound 

(bukan menyunting untuk menambahkan backsound).  

 Peserta tidak diperbolehkan voice over atau 

menggunakan bantuan suara lain atau memberikan efek 

pada suara peserta saat storytelling.  
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 Diusahakan seluruh peserta menggunakan clip-on 

tambahan agar audio dapat didengarkan secara 

maksimal. 

 Format penamaan video: ST_Nomor Urut 

Peserta_Nama Peserta_Judul cerita_Asal Sekolah  

 Contoh: ST_22_Faruh Alfatih _Si Kancil Anak Baik_ 

SMP Taruni Surabaya  

3) Ketentuan Babak Final 

a) Peserta menampilkan storytelling yang sama seperti 

pada babak penyisihan dengan durasi 3 – 5 menit.  

b) Peserta diwajibkan menggunakan clip-on agar audio 

yang dihasilkan lebih maksimal. 

c) Peserta sudah menggunakan kostum dan property yang 

dibutuhkan sebelum menampilkan storytelling.  

d) Peserta menyiapkan dan mengatur sendiri jika 

menggunakan backsound pada saat menampilkan 

storytelling. 

e) Peserta akan mendapatkan 1 (satu) pertanyaan dari 

salah satu juri setelah menyampaikan ceritanya. 

Apabila peserta final mengalami gangguan koneksi, 

maka peserta memiliki satu kesempatan untuk 

mengulang penampilannya setelah seluruh peserta 

dengan nomor urut terakhir selesai tampil. 

f) Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. 

d. Sistem Penilaian Storytelling 

Sistem penilaian berdasarkan:  

 Manner  

 Appearing comfortable with audience (Penguasaan 

panggung).  
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 Speaking clearly with appropriate vocabulary and 

information (Pemilihan kata/diksi).  

 Using tone, speed, and volume as tools 

(Intonasi/kecepatan & volume suara).  

 Demonstrating of body language/gesture as the real 

story (Bahasa tubuh).  

 Showing the costume, properties and media (Media dan 

kostum).  

 Method  

 Creativity of the story (Kreativitas cerita) . 

 Stating the title (Judul).  

 Organizing the content of the story (Alur cerita).  

 Aaccuracy of pronounciation (Ketepatan pelafalan).  

 Ilustrate the value of the story (Nilai-nilai dalam cerita). 

 Time 

 Narrating the story as long as the the appointed time 

(Durasi waktu 3-5 menit). 

e. Tema Storytelling 

  Building an Interest of Innovative Educational Era from 

Youth’s Perspective. 

1) Peserta wajib membawakan cerita yang berjenis Fable 

Story.  

2) Peserta dapat menyampaikan global issue yang tersirat 

dalam cerita yang dibawakan serta mengambil pelajaran 

(moral value) dari cerita tersebut.  

3) Peserta membuat cerita sesuai kreativitas masing-masing 

dengan menyesuaikan tema yang ada. 
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3. ENGLISH OLYMPIAD (EO) SMP/SMA SEDERAJAT 

a. Ketentuan Umum English Olympiad 

1) Peserta lomba adalah siswa/siswi sekolah tingkat 

SMP/MTs dan SMA/MA/ se-derajat. 

2) Peserta merupakan siswa/siswi aktif di kelas 1 sampai 3 di 

masing-masing sekolah.  

3) Peserta wajib mengikuti akun Instagram 

@himaprodipbiuinsa dan @jecuinsa. 

4) Peserta wajib mengunggah twibbon di akun Instagram 

pribadi/orang tua/sekolah dengan tag ke akun 

@himaprodipbiuinsa dan @jecuinsa. 

5) Peserta tidak diperbolehkan mengikuti lebih dari 1 (satu) 

lomba.  

6) Peserta mengisi formulir yang telah disediakan oleh 

panitia JEC (Java English Competition) melalui website: 

www.himaprodipbisa.com dengan mengikuti instruksi 

yang ada. 

7) Peserta wajib mengerjakan soal dengan jumlah untuk SMP 

40 soal dan SMA 50 soal pada babak kualifikasi atau 

penyisihan. 

8) Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.  

9) Bersedia mengikuti aturan / tata tertib lomba yang telah 

dibuat oleh panitia lomba. 

b. Tata Tertib English Olympiad 

1) Peserta wajib memasuki group chat (WhatsApp) melalui 

link yang akan diberikan setelah peserta melakukan 

konfirmasi pembayaran. 
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2) Peserta diwajibkan memasuki ruang Zoom dengan format 

nama: 

EO_JHS/SHS_Nama Peserta 

SMP: EO_JHS_Muhammad Fajrul 

SMA: EO_SHS_Muhammad Fajrul 

3) Peserta diwajibkan menyalakan kamera di hari babak 

kualifikasi dan babak semi-final dengan menunjukkan 

setengah badan yang memperlihatkan peserta sedang 

dalam proses pengerjaan Essay. 

4) Peserta dilarang bersama orang lain ketika perlombaan 

sedang berlangsung. 

5) Peserta dilarang membuka tab lain untuk mencari jawaban 

ketika perlombaan berlangsung.  

6) Jika peserta diketahui melanggar maka akan diberlakukan 

pengurangan point oleh panitia. 

7) Segala bentuk kecurangan atau plagiarism akan ditindak 

tegas oleh panitia. 

8) Peserta wajib menyediakan dua perangkat/device yang 

berbeda ketika babak kualifikasi dan babak semi-final. 

Satu device digunakan untuk pengerjaan dan device yang 

lain digunakan untuk join Zoom. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari segala kecurangan yang kemungkinan 

terjadi.  

9) Peserta diharapkan memiliki koneksi internet atau 

jaringan yang kuat untuk memperlancar jalannya 

perlombaan.  

10) Peserta wajib melakukan absensi melalui Google Form 

yang akan dikirimkan melalui group chat setelah 

perlombaan dimulai. 

c. Mekanisme Perlombaan English Olympiad 

1) Pelaksanaan Lomba 
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 Babak Penyisihan 

  Peserta mengerjakan soal English Olympiad dengan 

server CBT yang telah disediakan. Peserta mengerjakan 

soal (40 soal untuk tingkat SMP & 50 soal untuk tingkat 

SMA) yang terdiri dari 3 aspek yaitu Vocabulary, 

Reading, dan Grammar selama 90 menit. Babak 

kualifikasi akan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 

2022. 

 Babak Semi-final dan Final 

 Peserta yang lolos pada babak kualifikasi berhak 

maju ke babak semi-final. Peserta diminta untuk 

membuat Essay dalam bahasa Inggris dengan waktu 

60 menit mengenai study case yang akan dibacakan 

oleh panitia melalui Zoom. 

 Peserta pada babak final adalah 10 peserta SMA dan 

10 peserta SMP yang lolos dari seleksi semi-final. 

Babak Final dilakukan secara langsung melalui video 

conference. Detail informasi akan disampaikan oleh 

panitia melalui group chat WhatsApp yang akan 

dibuat mendatang. 

 Babak Semi-final dan Final akan dilaksanakan pada 

tanggal 22 Oktober 2022. 

2) Ketentuan Babak Penyisihan 

a) Peserta wajib mempersiapkan diri 15 menit sebelum babak 

kualifikasi dimulai. 

b) Peserta wajib memasuki room Zoom melalui link yang akan 

dibagikan oleh panitia melalui group chat WhatsApp dan 

diwajibkan untuk mengakifkan kamera dan menonaktifkan 

suara (mute). 

c) Peserta melakukan LOGIN ke system CBT yang telah 

ditentukan dengan username dan password yang akan 

dikirimkan menyusul sebelum hari H pelaksanaan. 
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d) Peserta wajib melakukan absen setelah pengerjaan  CBT. 

e) Peserta yang berhak maju ke babak semi-final akan 

diumumkan melalui website kami 

www.himaprodipbisa.com maksimal 3 x 24 jam setelah 

dilaksanakannya babak kualifikasi. 

f) Dari babak kualifikasi akan diambil 40 peserta SMA dan 

40 peserta SMP yang akan lolos ke babak semi-final.  

g) Pada babak kualifikasi tidak menggunakan sistem 

rayonisasi, sehingga perankingan nilai terbaik diurutkan 

dari seluruh peserta, bukan dari setiap rayon atau wilayah. 

3) Ketentuan Babak Semi-final dan Final  

 SEMI-FINAL 

a) Peserta diminta untuk membuat Essay dalam bahasa 

Inggris dengan waktu 60 menit mengenai study case 

yang akan dibacakan oleh panitia melalui Zoom. Study 

case yang disajikan berhubungan dengan tema yang 

ditentukan. Study case akan dibacakan kepada 

masing-masing peserta melalui Zoom oleh panitia. 

Tema utama Java English Competition 2022 : Youth 

Innovation in Heralding New Era of Education 

b) Sub Tema SMA dan SMP : Promoting youth spirit In 

Adapting a New Era of Hybrid Learning  

c) Essay untuk SMP/MTsN/MTs sebanyak 150–250 kata, 

sedangkan untuk SMA/MAN/MA sebanyak 200-350 

kata.  

d) Peserta wajib menyediakan dua perangkat/device yang 

berbeda. 

e) Peserta wajib memasuki room Zoom melalui link yang 

akan dibagikan oleh panitia melalui group chat whatsapp 

dan diwajibkan untuk mengaktifkan kamera dan 

menonaktifkan suara. (device 1) 
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f) Peserta wajib mempersiapkan diri 15 menit sebelum 

babak semi final dimulai. 

g) Pengerjaan essay dimulai serentak atau bersama dengan 

waktu start atau mulai yang akan diumumkan oleh 

panitia. (device 2) 

h) Pengerjaan essay diketik melalui Microsoft Word.  

i) File yang dikirimkan berbentuk document dan 

dikirimkan melalui Google Form yang akan disediakan 

panitia. 

j) Format nama file adalah sebagai berikut: 

EO_JHS/SHS_Nama Peserta 

SMP: EO_JHS_Muhammad Fajrul 

SMA: EO_SHS_Muhammad Fajrul 

k) Format file harap diperhatikan dan dicek kembali karena 

akan menentukan terkumpul atau tidaknya file ke panitia. 

l) Dari sejumlah peserta yang maju ke babak semi-final, 

akan diambil 10 orang SMA dan 10 orang SMP yang 

akan maju ke babak final. 

 FINAL 

a) Babak final dilakukan secara langsung melalui video 

conference. Detail informasi akan disampaikan oleh 

panitia melalui group chat WhatsApp yang akan dibuat 

mendatang. 

b) Peserta mempresentasikan Essay yang telah ditulis pada 

babak semi-final selama 5-7 menit. 

c) Peserta diwajibkan menyalakan kamera serta 

menunjukkan setidaknya setengah badan peserta.  

d) Panitia atau time keeper akan menggunakan tanda atau 

aba-aba melalui Zoom untuk mengisyaratkan waktu 

perlombaan. 

 Aba-aba Juri/MC : Mulai. 
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 Bel Pertama  : Siap-siap untuk berhenti. 

 Bel Kedua  : Waktu habis. 

e) Peserta harap memperhatikan waktu yang ditentukan 

dengan memperhatikan time keeper. 

f) Jika peserta menyampaikan presentasi melebihi batas 

maksimal yang ditetapkan maka akan dilakukan 

pengurangan nilai oleh juri.  

g) Juri akan memberikan dua pertanyaan seputar essay yang 

dipresentasikan. 

h) Dari sejumlah peserta yang maju ke babak final, akan 

diambil juara 1, 2, dan 3. 

d. Sistem Penilaian English Olympiad 

a) Untuk babak kualifikasi, penilaian benar: (+4), salah:  

(-1), tidak dijawab: (0) 

b) Untuk babak semi-final, penilaian didasarkan pada Essay  

yang telah dibuat peserta. Dalam hal ini hanya akan 

diambil 10 peserta yang lolos ke babak final. 

c) Untuk babak final, penilaian berdasarkan Essay yang 

dipresentasikan di depan juri dan juri akan memberikan 

pertanyaan seputar essay yang dipresentasikan.  

d) Apabila skor akhir dari peserta kualifikasi sama, maka 

akan diurutkan berdasarkan dengan waktu pengumpulan. 

e) Untuk pengambilan skor Semi-final meliputi Focus & 

Detail, Organization, Vocabulary Usage, Sentence 

Structure, Grammar & Spelling, dan Length. 

f) Sedangkan untuk pengambilan skor Final meliputi Task 

Completion, Comprehensionsbility, Fluency, 

Pronounciation, Vocabulary Usage, dan Time. Dan 

penilaian juga berdasarkan Essay dan tanya jawab 

dengan juri yang dilakukan saat presentasi. 
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e. Tema English Olympiad 

 Tema utama Java English Competition 2022: Youth 

Innovation in Heralding New Era of Educationn  

 Tema SMA dan SMP: Promoting youth spirit in 

Adapting a New Era of Hybrid Learning 
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C. HADIAH PERLOMBAAN 

 Juara Pertama  

 Rp 1.000.000,00 + Trophy + Piagam 

Penghargaan.  

 Juara Kedua  

 Rp 750.000,00 + Trophy + Piagam 

Penghargaan.  

 Juara Ketiga  

 Rp 500.000,00 + Trophy + Piagam 

Penghargaan. 

 

 Find us: 

Website   : www.himaprodipbisa.com 

Fanpage Facebook : Java English Competition Uinsa 

Twitter   : @himapbiuinsa 

Line   : @505tteqw 

Email   : hmjpbi@gmail.com  

      javaenglishcompetition@gmail.com 

Instagram  : @himaprodipbiuinsa 

      @jecuinsa 

 Contact Person  

  Sekretariat :Nanda Lintang             (Nanda) 0857-8536-2131 

  Aisyah (Aisyah) 0822-6094-0242 

 Aldianto (Aldi) 0857-4691-3012 

English Olympiad   :Nafilah Azizah (Nafila) 0853-3806-9833 

  Salsabila Malihah (Caca) 0823-3489-3763 

Speech Contest   :M. Nizar Zulmi (Zulmi) 0881-5077-591 

Storytelling   :Aisyah Yasmin (Yasmin) 0895-4137-72111 
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