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SYARAT DAN KETENTUAN  

LOMBA AKADEMIK TINGKAT SMA  

JPC (Japan Pop Culture) UNESA 2020 

 

1. BENRON TAIKAI  

CP  : 0822 4512 5681 – Bambang (WA) 

  0813 5976 8307 – Alfi (WA)  

Syarat & Ketentuan: 

1. Peserta merupakan pelajar SMA/Sederajat yang dapat dibuktikan dengan kartu tanda 

pelajar yang masih berlaku sampai akhir tahun 2020 atau scan identitas di rapor terbaru. 

Peserta wajib melampirkan foto diri terbaru dalam formulir perlombaan. 

2. Merupakan Warga Negara Indonesia yang bahasa ibunya bukan bahasa Jepang. 

3. Belum pernah mendapatkan pendidikan wajib di Jepang atau bersekolah di sekolah 

Jepang yang ada di luar Jepang dimana sekolah tersebut menerapkan sistem wajib 

belajar pendidikan Jepang selama lebih dari 6 bulan. 

4. Bagi yang mempunyai orang tua baik salah satu maupun keduanya merupakan 

keturunan Jepang generasi pertama tidak diperkenankan untuk mengikuti lomba, 

dibuktikan dengan melampirkan scan kartu keluarga. 

5. Belum pernah tinggal di Jepang selama lebih dari 6 bulan sejak usia 6 tahun. 

6. Peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 (satu) jenis lomba. 

7. Jika terbukti adanya pemalsuan pada data-data, peserta akan didiskualifikasi. 

8. Pendaftaran dibuka mulai tanggal  1 s/d 17 November 2020. 

9. Kuota maksimal 50 peserta dan akan diseleksi melalui rekaman sehingga akhirnya akan 

ada 17 peserta yang masuk ke babak final. 

10. Biaya pendaftaran: Rp. (25.000,-)/Individu. 

11. Untuk pembayaran dapat dilakukan dengan menghubungi CP yang bersangkutan 

terlebih dahulu untuk proses lebih lanjut mengenai nomor rekening pembayaran. 

12. Formulir Pendaftaran dapat diunduh pada website www.jpcunesa.weebly.com 

13. Untuk Proses pendaftaran, peserta diwajibkan untuk mengirim berkas-berkas berikut: 

a. Scan/foto formulir pendaftaran 

b. Scan/foto bukti pembayaran 

http://www.jpcunesa.weebly.com/
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c. Scan/foto Kartu Tanda Pelajar 

d. Pas foto diri terbaru 

Berkas-berkas tersebut dikirimkan melalui email lombaakademikjpc@gmail.com 

dengan format subjek  Benron Taikai_Nama Sekolah_Nama Peserta 

14. Setelah menyelesaikan pendaftaran, peserta diwajibkan untuk mengonfirmasi kepada 

panitia melalui CP yang tersedia untuk ditindaklanjuti. 

15. Setiap sekolah berhak mengirimkan maksimal 5 peserta. 

16. Calon peserta wajib menyerahkan rekaman audio dan teks pidato (Bahasa Jepang dan 

Bahasa Indonesia) paling lambat pada tanggal 22 November 2020 kepada panitia. 

karena tidak ada revisi untuk naskah maka peserta diharapkan untuk mengecek naskah 

pidato dengan teliti sebelum dikirimkan kepada panitia. untuk melalui proses seleksi, 

berkas-berkas tersebut dapat dikirimkan melalui email: 

lombaakademikjpc@gmail.com dengan format Benron_Nama Sekolah_Nama 

Peserta_Judul.  

17. Tema Benron Taikai JPC 2020 adalah “Chiisai Yume” (Mimpi Kecil). Tema pidato 

berkaitan dengan keberhasilan dan/atau kegagalan dalam menggapai mimpi. 

18. Isi pidato maupun naskah belum pernah digunakan dalam lomba pidato manapun, 

dibuktikan dengan mengisi lembar pernyataan keaslian teks pidato bermaterai yang 

dapat didownload di laman www.jpcunesa.weebly.com 

19. Daftar peserta yang lolos tahap seleksi rekaman akan diposting pada laman media sosial 

JPC Unesa 2020.  

BABAK FINAL 

20. Peserta yang lolos babak final diwajibkan untuk membuat video berpidato dengan 

durasi selama 3 – 5 menit dengan format MP4 dan resolusi minimal 480p, serta full 

body. Apabila durasi video melebihi batas waktu tersebut, peserta tetap diperbolehkan 

meneruskan hingga selesai dengan konsekuensi pengurangan nilai dari juri. 

21. Ketika membuat video, Peserta wajib mengenakan pakaian bebas, sopan, rapi dan 

bersepatu. 

22. Peserta tidak diperkenankan menggunakan fitur virtual background dan background 

peserta adalah dinding. 

23. Peserta tidak diperbolehkan membawa alat peraga apapun pada saat berpidato. 

mailto:lombaakademikjpc@gmail.com
mailto:lombaakademikjpc@gmail.com
http://www.jpcunesa.weebly.com/
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24. Peserta diperbolehkan membawa naskah pidato saat merekam video, namun akan 

dikenakan pengurangan nilai apabila menyampaikan pidato dengan cara membaca 

terus-menerus. 

25. Video tidak diperbolehkan untuk diedit, diberi efek animasi dalam bentuk apapun, 

maupun dipotong. apabila ditemukan bahwa peserta melakukan kecurangan, peserta 

akan langsung didiskualifikasi. 

26. Peserta yang lolos ke babak final WAJIB melakukan registrasi ulang melalui Gform 

yang akan diberikan oleh panitia setelah pengumuman seleksi rekaman. peserta 

menyerahkan :  

a. Soft file naskah berbahasa Jepang dan Indonesia tanpa revisi ( jadikan 1 file) 

b. Scan/foto lembar pernyataan keaslian teks pidato bermaterai 

c. Video ketika berpidato 

File diatas harap dijadikan satu file berupa RAR/ZIP dan diunggah ke dalam Gdrive 

terlebih dahulu, didalam Gform peserta diharap melampirkan link Gdrive yang berisi 

file di atas.  

27. Setelah mengumpulkan file-file pada poin 24 di atas, peserta yang lolos ke babak final 

akan melakukan sesi tanya jawab bersama dewan juri via aplikasi Zoom meeting. 

panitia akan menginformasikan kepada peserta mengenai sesi tanya jawab ini. 

28. Sebelum memasuki hari tanya jawab, peserta wajib memastikan terlebih dahulu bahwa 

koneksi internetnya dalam keadaan stabil (tidak sedang mengalami gangguan sinyal). 

29. Sebelum memasuki ruang Zoom, finalis akan diberi link untuk masuk ke ruang tunggu. 

30. Peserta akan masuk satu persatu kedalam link zoom dan peserta pertama wajib 

memasuki room Zoom pada pukul 09.00 WIB. Keterlambatan Peserta maksimal 10 

menit dan wajib menghubungi CP yang bersangkutan terlebih dahulu.  

31. Peserta tidak diperkenankan menggunakan fitur virtual background dan background 

peserta adalah dinding. 

32. Peserta masing-masing akan diberikan 2 pertanyaan oleh dewan juri. 

33. Waktu yang diberikan untuk mendengar dan menjawab pertanyaan adalah 2 menit. 

34. Ketentuan penilaian terdiri dari  

a. Kelancaran saat berpidato  

b. Kemenarikan isi pidato  
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c. Delivery (cara berpidato)   

d. Kemampuan pemahaman isi pidato (tanya jawab).  

35. Peserta tidak diperkenankan menerima bantuan dari pihak lain ketika menjawab 

pertanyaan dari juri.  

36. Selain peserta, panitia, dan dewan juri, room Zoom tidak boleh dimasuki oleh orang 

yang tidak berkepentingan. 

37. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan fitur chat zoom. 

38. Masing-masing sekolah hanya mendapat 1 sertifikat bagi guru pembimbing.  

39. Penentuan juara adalah murni berdasarkan penilaian yang diberikan juri. 

40. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

41. Pemenang lomba: 

 Juara 1  : Sertifikat + Uang Tunai 

 Juara 2  : Sertifikat + Uang Tunai 

42. Pemenang lomba Benron Taikai akan diumumkan pada tanggal 27 Desember 2020 

pada saat live streaming  Japan Pop Culture Unesa 2020 berlangsung. 

 

2. KAMISHIBAI 

CP : 0895609880896 – Rizki (WA) 

Syarat & Ketentuan: 

1. Peserta merupakan pelajar SMA/sederajat yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda 

Pelajar yang berlaku hingga akhir 2020. 

2. Peserta tampil secara individu. 

3. Kuota peserta lomba kamishibai maksimal 40 orang. Jika kuota telah terpenuhi sebelum 

batas akhir pendaftaran, maka pendaftaran dapat ditutup sewaktu-waktu. 

4. Peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 (satu) jenis lomba. 

5. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengirim scan/foto formulir pendaftaran, 

bukti pembayaran, kartu tanda pelajar, dan surat keterangan pelajar aktif dari pihak 

sekolah melalui email : lombaakademikjpc@gmail.com dengan subjek: 

kamishibai_(nama sekolah)_(nama peserta). Formulir pendaftaran dapat diunduh 

melalui website: www.jpcunesa.weebly.com  

mailto:lombaakademikjpc@gmail.com
http://www.jpcunesa.weebly.com/
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6. Biaya pendaftaran sebesar Rp 25.000,-/individu. Peserta dapat menghubungi CP 

terlebih dahulu untuk mendapatkan penjelasan mengenai pembayaran. 

7. Peserta yang telah melakukan pendaftaran harap melakukan konfirmasi ke CP untuk 

mendapatkan nomor urut peserta beserta cerita yang akan dibawakan.  

8. Pendaftaran dan pengumpulan karya dapat dilakukan mulai tanggal 1-22 November 

2020. 

9. Kriteria Video:  

a. Peserta menceritakan cerita rakyat Jepang berdasarkan tema “Ueta Mono o 

Shuukaku Suru” (Memanen Apa yang Telah Ditanam) dalam bahasa jepang 

secara lisan melalui video. Cerita yang akan dilombakan adalah: 

 Shitakiri Suzume 

 Kobutori Jiisan 

 Hanasaka Jiisan 

 Kachi-Kachi Yama 

 Inaba no Shiro Usagi 

Cerita yang akan dibawakan oleh peserta ditentukan secara acak oleh panitia 

JPC 2020. 

b. Selama bercerita, peserta tidak diperbolehkan membaca teks ataupun 

dubbing/lipsync. Peserta yang terbukti melakukan kecurangan akan 

didiskualifikasi. 

c. Peserta diperbolehkan menggunakan alat pendukung atau kostum semenarik 

mungkin untuk menambah penilaian. 

d. Video harus berdurasi minimal 5 menit dan maksimal 7 menit (sudah termasuk 

jikoshoukai/perkenalan diri peserta). 

e. Video berformat mp4 dengan resolusi minimal 480p. 

f. Peserta dapat menggunakan kamera handphone, kamera saku, kamera 

profesional, atau jenis kamera lainnya, akan tetapi kualitas video tidak akan 

dijadikan sebagai indikator penilaian.  

g. Peserta tidak diperkenankan menambahkan efek animasi dalam bentuk apapun. 
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h. Video diunggah pada akun google drive masing-masing peserta, kemudian link 

dapat dikirim melaui email: lombaakademikjpc@gmail.com disertai teks 

berbahasa Jepang dari cerita yang dibawakan (format pdf). Subjek email: 

kamishibai_(nama sekolah)_(nama peserta). 

i. Peserta tidak diperbolehkan mengirimkan ulang karyanya. Karya yang dinilai 

oleh dewan juri merupakan karya yang pertama kali dikirimkan oleh peserta. 

10. Tiap sekolah hanya mendapat 1 sertifikat untuk guru pembimbing. Jika terdapat lebih 

dari 1 guru pembimbing, maka sertifikat tetap diperuntukkan untuk 1 orang guru 

pembimbing saja. 

11. Penilaian didasarkan pada: 

a. Pelafalan  

b. Ketepatan  tata bahasa  

c. Media dan Kostum 

d. Ekspresi dan gestur 

e. Keakuratan cerita  

f. Kelancaran  

g. Intonasi  

12. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

13. Pemenang lomba : 

 Juara 1  : Sertifikat + Uang Tunai 

 Juara 2  : Sertifikat + Uang Tunai. 

14. Pemenang lomba Kamishibai akan diumumkan pada tanggal 27 Desember 2020 pada 

saat live streaming  Japan Pop Culture Unesa 2020 berlangsung.  

 

3. SHODOU 

CP  : 082132068352 - Meyshela (WA) 

Syarat & Ketentuan: 

1. Peserta merupakan pelajar SMA/sederajat yang dapat dibuktikan dengan scan Kartu 

Tanda Pelajar yang masih berlaku sampai akhir tahun 2020. Dikirimkan di email 

bersamaan dengan formulir pendaftaran dan hasil karya. 

mailto:lombaakademikjpc@gmail.com
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2. Peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 (satu) jenis lomba. 

3. Kuota tidak terbatas untuk babak penyisihan. 

4. Biaya pendaftaran Rp 20.000,-/individu. 

5. Peserta wajib memakai seragam sekolah sebagai identitas pada foto dan video yang 

dikirim. 

6. Formulir pendaftaran dapat diunduh pada website www.jpcunesa.weebly.com 

7. Untuk babak penyisihan, peserta menuliskan kanji 高 diatas kertas HVS putih yang  

ditulis menggunakan peralatan shodou (kuas dan tinta shodou) beserta urutan penulisan. 

8. Urutan penulisan ditulis dengan menggunakan spidol kecil warna hitam berjarak 5cm 

dari kertas paling bawah.  

9. Penulisan identitas peserta di pojok kiri atas dengan format: Nama Peserta_Nama 

Sekolah 

10. Seleksi babak penyisihan melalui foto diri beserta hasil karya yang dikirim melalui 

email jpcshodounesa@gmail.com Foto diri yang dikirim memperlihatkan peserta 

membawa hasil karyanya dan difoto setengah badan. Masing-masing file maksimal 

ukuran 5MB dengan format JPG. Peserta dapat melihat contoh foto pada website 

www.jpcunesa.weebly.com 

11. Pendaftaran dilakukan secara online. Formulir pendaftaran dikirimkan bersamaan 

dengan hasil karya dan foto diri. Format subjek email dan nama file untuk babak 

penyisihan yaitu: Shodou_Nama Sekolah_Nama Peserta 

12. Pendaftaran dan pengumpulan hasil karya peserta dilakukan pada tanggal 1-22 

November 2020. 

13. Untuk pembayaran dapat dilakukan dengan menghubungi CP yang bersangkutan untuk 

proses lebih lanjut mengenai nomor rekening pembayaran. 

14. Melalui penilaian juri, akan diambil 25 peserta dengan karya terbaik untuk mengikuti 

babak final.  Peserta yang lolos tahap penyisihan, akan diposting pada laman media 

sosial JPC Unesa 2020. 

BABAK FINAL 

15. Peserta yang masuk babak final mengirimkan video berdurasi maksimal 5 menit. 

http://www.jpcunesa.weebly.com/
mailto:jpcshodounesa@gmail.com
http://www.jpcunesa.weebly.com/
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16. Video berisi peserta yang sedang menulis kanji. Dalam video tersebut, peserta 

menuliskan 1 kanji yang dipilih pada 2 kertas HVS beserta urutan penulisan. 

17. Urutan penulisan ditulis dengan menggunakan spidol kecil warna hitam berjarak 5cm 

dari kertas paling bawah. 

18. Penulisan identitas peserta di pojok kiri atas dengan format: Nomor Peserta_Nama 

Peserta_Nama Sekolah 

19. Format nama file untuk babak final yaitu: Final Shodou_Nomor Peserta_Nama  

Sekolah_Nama Peserta 

20. Nomor peserta akan di posting bersamaan dengan peserta yang lolos tahap penyisihan 

pada laman media sosial JPC Unesa 2020. 

21. Seleksi babak final melalui foto diri, foto hasil karya, dan video yang dikirim melalui 

Link Google Form https://s.id/FinalShodoJPCunesa2020  

22. Foto diri yang dikirim memperlihatkan peserta dengan membawa 1 hasil karya terbaik 

lalu difoto setengah badan.  

23. Foto hasil karya memperlihatkan 1 hasil karya terbaik yang dibawa saat foto diri.   

24. File foto maksimal ukuran 5MB dengan format JPG. Sedangkan file video dikirimkan 

dengan format MP4. 

25. Peserta dapat melihat contoh foto maupun video pada website 

www.jpcunesa.weebly.com 

26. Ketentuan penilaian:  

a. Kerapian,  

b. Kebersihan,  

c. Keserasian huruf,  

d. Tebal tipis tulisan,  

e. Urutan pencoretan, dan  

f. Keindahan tulisan. 

27. Tidak diperkenankan merevisi hasil karya yang sudah dikirimkan. 

28. Foto dan video tidak diperkenankan melalui proses editing.  

29. Huruf kanji hanya ditulis satu kali, tidak boleh ditulis berulang kali (ditindas/dipertebal) 

https://s.id/FinalShodoJPCunesa2020
http://www.jpcunesa.weebly.com/
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30. Masing-masing sekolah hanya mendapat satu sertifikat bagi guru pembimbing. Jika 

guru pembimbing lebih dari satu, maka sertifikat tetap diperuntukkan bagi satu orang 

guru pembimbing. 

31. Peserta diharapkan memiliki kontak yang bisa dihubungi.  

32. Peserta diharapkan selalu mengecek laman media sosial JPC Unesa 2020 agar tidak 

tertinggal informasi. 

33. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.  

34. Pemenang lomba : 

 Juara 1  : Sertifikat + Uang Tunai 

 Juara 2  : Sertifikat + Uang Tunai 

35. Pemenang lomba Shodou akan diumumkan pada tanggal 27 Desember 2020 pada saat 

live streaming  Japan Pop Culture Unesa 2020 berlangsung.  
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Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada official account: 

 

Japan Pop Culture UNESA 

 

@jpcunesa_ 

 

@jpcunesa 

  

https://jpcunesa.weebly.com/ 


