Dema Prodi Pendidikan Bahasa Inggris (DepBi-Fest) ke-V 2018

Dema Prodi PBI adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa
Inggris IAIM NU Metro Lampung. Dewan Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris (Dema Prodi PBI)
berguna untuk mengikat mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan segala aktifitasnya diluar
kalender akademik. Organisasi ini merupakan wadah atau sarana bagi mahasiswa prodi Pendidikan
Bahasa Inggris (PBI), untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik ilmu dalam jurusan bahasa Inggris
itu sendiri maupun pengetahuan lainnya. Dewan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris (Dema Prodi PBI)
juga digunakan sebagai wadah untuk menjalin hubungan kekeluargaan diantara setiap mahasiswa/i prodi
Pendidikan Bahasa Inggris.
Untuk meningkatkan kualitas Bahasa Inggris, Dewan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
(DEMA PRODI PBI) akan mengadakan festival yang selalu diadakan setiap tahunnya yaitu Dema Prodi
Pendidikan Bahasa Inggris Festifal (DepBi-Fest) dan kali ini adalah DepBi-Fest yang kelima. DepBi-fest kali
ini melibatkan seluruh mahasiswa pendidikan bahasa inggris, alumnus pendidikan bahasa inggris, dosen
bahasa inggris, dan kampus IAIM NU Metro Lampung.
Adapun kegiatan ini bertemakan : “Show Your Creativity to Join Global Community”. Tunjukkan
Kreatifitasmu untuk Bergabung dengan Masyarakat Global. Dengan menunjukkan seluruh kemampuan
diri dan intelektualitas untuk meraih prestasi, maka akan terlahir generasi yang kreatif, dan mampu
bersaing dengan masyarakat dunia modern.
Tujuan dari diadakannya DepBi-Fest yang ke- V kali ini yaitu untuk memperluas jaringan dan khususnya
untuk memperkenalkan kampus IAIM NU Metro Lampung, Meningkatkan semangat untuk menggapai
masa depan yang lebih baik, Menciptakan generasi muda yang aktif, kreatif, cerdas dan berprestasi,
Meningkatkan kualitas mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris (PBI).
Sasaran dari Depbi-fest ke V yaitu pelajar SMA/SMK/MA Sederajat se-Provinsi Lampung. Untuk
perlombaan DepBi-Fest yang ke-V kali ini ada 5 cabang perlombaan, diantaranya yaitu;
1. Debate
2. Speech
3. Story telling
4. Scrable dan
5. Hijab hunt
Untuk ketentuan pendaftaran, ketentuan umum, dan ketentuan perlombaannya sebagai berikut;

I. KETENTUAN PENDAFTARAN
1. Peserta adalah pelajar SMA/SMK/MA di Provinsi Lampung
2. Setiap sekolah dapat mengirimkan lebih dari1 peserta disetiap lombanya
3. Peserta mendaftar dengan membayar lunas biaya pendaftaran dari setiap cabang lomba.
4. Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung di kesekretariatan atau via-transfer ke No.
Rekening yang sudah tertera.
5. Bagi peserta yang mendaftar secara online, diwajibkan untuk mengirimkan foto bukti transaksi
pembayaran melalui WA yang sudah tertera dan wajib daftar ulang pada saat hari H.
6. Periode pendaftaran
a. Pendaftaran Online tanggal 10-26 Maret 2018 via E-mail:
b. Pendaftaran Langsung:
Hari

: senin-selasa

Tanggal: 26-27 Maret 2018
Waktu

: pukul 12.30-15.00 Wib.

Tempat : di Gedung A kampus IAIM NU Metro-Lampung
c. Technical Meeting:
Hari/tanggal

: selasa/27 Maret 2018

Waktu

: pukul 10.00 Wib

Tempat : di Gedung B lantai 3 kampus IAIM NU Metro-Lampung.
7. Uang pendaftaran yang sudah disetorkan tidak dapat diambil kembali.
Pendaftaran peserta dapat menghubungi Registration Officer
1. Dwi Indah Lestari
WA

: 0858 6987 0961

No. Rek BRI

: 571101009953539

2. Eka Apriliany
WA

: 0856 6980 4310

No. Rek BCA

: 2930229329

II. KETENTUAN UMUM
1. Peserta wajib menghadiri Technical Meeting pada tanggal 27 Maret 2018. Peserta yang tidak
menghadiri Technical Meeting tidak akan di diskualifikasi, namun resiko ditanggung peserta.

2. Setiap peserta diharuskan hadir ditempat kegiatan selambat-lambatnya 15 menit sebelum
acara dimulai.
3. Selama perlombaan berlangsung, peserta harus berpakaian rapi, sopan, serta menjaga
kebersihan dan ketertiban.
4. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
5. Pengumpulan berkas-berkas yang belum diserahkan saat Technical Meeting, dapat dilakukan
saat daftar ulang pada hari H.

III. PERATURAN PERLOMBAAN
1. DEBATE COMPETITION
Registrasi ( 85k )/ Tim ( Free Snack / Participants )
Tata tertib :
1. Peserta diwajibkan untuk mematikan segala macam alat komunikasi yang dibawa.
2. Peserta diberikan waktu 15 menit untuk melakukan diskusi dengan anggota tim (case
building) khususnya pada babak final.
3. Pada saat case building, peserta tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan pelatih,
pendamping ataupun pihak lain mengenai motion yang akan dibahas.
4. Pada saat debate berlangsung, peserta tidak diperkenankan lagi mencari informasi di
internet melalui media elektronik. Dan dilarang keras berkomunikasi dengan sesama
anggota tim ataupun penonton.
5. Peserta dan pendamping diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang rapi Peserta
diwajibkan untuk memakai baju seragam sekolah.
6. Pelanggaran terhadap tata tertib khususnya peraturan nomer 3, 4 dan 5 akan dikenakan
sangsi pemotongan poin dari akumulasi jumlah point (VP) atau bahkan di diskualifikasi.

Peraturan :
Satu tim terdiri dari 3 anggota debate yang terdiri dari pembicara (speaker) 1, 2

1.
dan tiga.
2.

Masing-masing pembicara diberikan waktu 7 (tujuh) menit dengan tambahan 20
detik untuk menyampaikan argumennya.

Kesempatan pertama diberikan kepada speaker pertama tim pro, kemudian

3.

speaker pertama tim contra, dan seterusnya hingga speaker ke 3.
Tanggapan langsung (objection/Point of Interruption/Point of Information)

4.

diperbolehkan saat pembicara lawan berbicara setelah menit pertama dengan ditandai satu
ketukan meja dan berakhir setelah menit ke 6 dengan ditandai satu ketukan meja oleh
moderator.
Tim pemenang adalah tim yang memiliki content argumen, style, dan strategi

5.
terbaik.

Keputusan dewan juri tidak bisa diganggu gugat.

6.

2. STORY TELLING CONTEST
Registrasi ( 75k ) / Individu ( Free Snack / Participants )
Tata tertib dan Peraturan :
1.

Perlombaan dibagi kedalam satu babak.

2.

Peserta adalah siswa/i SMA / SMK / MA / Sederajat, yang merupakan

perwakilan sekolahnya masing-masing.
3.

Setiap peserta mempunyai waktu maksimal 7-10 menit untuk bercerita.

4.

Panitia lomba akan memberikan petunjuk kepada peserta tentang waktu

peserta untuk memulai dan mengakhiri cerita.
5.

Peserta tidak di perkenankan untuk membawa teks cerita.

6.

Judul cerita yang akan dilombakan “Cerita rakyat dan legenda.”

7.

Peserta wajib menyerahkan text yang akan diceritakan empat rangkap

saat technical meeting.
8.

Peserta di wajibkan membawa properti dan menggunakan kostum yang

sesuai dengan cerita.
9.

Penilaian ditentukan oleh juri yang dipilih dengan kriteria penilaian

sebagai berikut:Fluency,Intonation, Expression, Costumes, Properties, and Improvisation.
10.

Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.

11.

Setiap peserta diharuskan hadir di tempat kegiatan selambat-lambatnya

30 menit sebelum acara dimulai.

12.

Apabila ada peserta yang berhalangan hadir, maka tidak diperbolehkan

untuk digantikan.
13.

Peserta dan pendamping diharuskan menjaga kebersihan dan ketertiban.

14.

Peserta di perkenankan untuk berimprovisasi.

15.

Panitia tidak membatasi peserta dari masing-masing sekolah.

16.

Juri akan memilih juara I, II, dan III.

3. SCRABBLE COMPETITION
Registrasi ( 80k ) / Individu ( Free Snack / Participants )
Tata tertib dan Peraturan :
Peserta harus hadir pada Technical Meeting dan melakukan

1.

pengambilan nomor urut peserta.
2.

Hadir 10 menit sebelum acara dimulai.

3.

Dilarang berdiskusi dan membuka kamus.

4.

Peserta tidak diwajibkan membawa papan scrabble sendiri.

5.

Peraturan ditentukan oleh panitia dan tidak dapat diganggu gugat,
dan disetujui oleh peserta pada saat Technical Meeting.

6.

Pendamping dilarang memasuki area pertandingan.

7.

Peserta diwajibkan memakai pakaian seragam sekolah.

8.

Kamus yang menjadi acuan adalah App Scrabble Checker dan
Kamus Wespa.

4. SPEECH CONTEST
Registrasi ( 75k ) / Individu ( Free Snack / Participants )
Tata tertib dan Peraturan :
1. Perlombaan dibagi kedalam satu babak.
2. Peserta memilih satu dari tiga tema yang disediakan panitia, diantaranya: Drug, Social
Media, Disaster ( Bencana Alam).
3. Pemilihan tema dilakukan pada saat pendaftaran dan quota peserta untuk setiap tema
terbatas.

4. Naskah speech diketik dengan font "Times New Roman" ukuran 12 dengan spasi 1,5 serta
dicetak menggunakan kertas HVS A4. Naskah pidato wajib dibuat menjadi 4 rangkap dan
diserahkan kepada panitia pada saat lomba.
5. Setiap peserta diharuskan hadir diruang tunggu peserta selambat-lambatnya 15 menit
sebelum perlombaan dimulai. Peserta yang tidak hadir setelah 3 kali dipanggil maka
dinyatakan gugur.
6. Peserta akan diberi nomor urut penampilan secara acak dan wajib menggunakan tanda
nomor urut peserta selama perlombaan berlangsung.
7. Peserta akan dipanggil sesuai nomor urut yang telah diberikan.
8. Durasi penyampaian pidato yaitu maksimal 7 menit. Penghitungan waktu akan dimulai ketika
peserta mulai berbicara.
9. Jika penampilan peserta melebihi batas waktu, maka penilaian akan dikurangi.
10. Time Keeper akan memberikan time signal berupa: Ketukan 1x sebagai tanda peserta mulai
menyampaikan pidato, Ketukan 2x sebagai tanda waktu tersisa 2 menit, Ketukan 3 sebagai
tanda waktu telah habis.
11. Peserta tidak diperkenankan membawa naskah pidato saat menyampaikan pidato.
12. Juri akan memilih juara I, II, dan III.

5. HIJAB HUNT
Registrasi ( 75k ) / Individu ( Free Snack / Participants )
Tata tertib dan Peraturan :
1. Peserta adalah siswi SMA / SMK / MA Sederajat, yang merupakan perwakilan
sekolahnya masing-masing.
2. Peserta harus hadir pada Technical Meeting dan melakukan pengambilan nomor
urut peserta.
3. Peserta akan dipanggil sesuai nomor urut yang telah diberikan.
4. Hadir 10 menit sebelum acara dimulai.
5. Peserta Berpenampilan Menarik.
6. Peserta menjaga Kesopanan dalam berpenampilan.
7. Peserta memiliki pengetahuan Intelektual.

8. Peserta akan tampil di panggung dan akan diberikan sesi tanya jawab mengenai
hijab hunt.
9. Juri akan memilih juara I, II, dan III.
NB :



Keputusan juri tidak bisa di ganggu gugat.



Info lebih lanjut hubungi :

085273857603 (Ahmad Irfani S. )

Atau juga dapat menghubungi setiap coordinator dibawah ini:
1. Story Telling Cp

: 0812 7916 6974 (Asri Rahma Wati)

2. Debate Cp

: 0857 8931 3254 (Sarah Yulia Ulfa)

3. Scrabble Cp

: 0857 6982 8381 (Supendi)

4. Hijab Hunt Cp

: 0857 6685 1590 ( Marlena )

5. Speech Cp

: 0857 6864 2569 (A. Zainuri)

