FUTURE LEADER COMPETITION
Lomba Olimpiade Bahasa Inggris
Tingkat SMP Se-Jawa Timur
I. PETUNJUK PELAKSAANAAN
Waktu Pelaksanaan
1. Pendaftaraan dan pengumpulan form : 2 April – 7 Mei 2016
2. Pelaksanaan : 14 Mei 2016
Tempat Pelaksanaan
Area sekolah SMAN 10 Malang (Leadership Academy)
Pelaksana
Panitia Olimpiade Bahasa Inggris FLC 2016 :
Nur Sayid Rahmat Tio, Shafira Effa Hamidi, dan Khalda Luqyana Imtinan Leviansyah.
Penanggung Jawab
Khalda Luqyana Imtinan Leviansyah
II. PETUNJUK TEKNIS
A. Bentuk Kegiatan
Kegiatan ini berbentuk Lomba Olimpiade Bahasa Inggris dengan 3
babak, yaitu :
1. Babak penyisihan
2. Babak final
B. Peserta Kompetisi
1. Peserta Olimpiade Bahasa Inggris FLC adalah siswa/siswi SMP se-Jawa Timur mulai dari kelas
VII, VIII, dan IX.
2. Peserta yang telah mengikuti FLC 2K16 cabang Olimpiade Bahasa Inggris tidak diperbolehkan
mengikuti cabang perlombaan FLC 2K16 yang lainnya
3. Tidak dibatasi pengiriman peserta setiap sekolahnya

C. Syarat Pendaftaran
1. Mengumpulkan pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar berwarna
2. Mengumpulkan formulir pendaftaran
3. Mengumpulkan fotocopy KTP orang tua dan kartu keluarga untuk keperluan freepass bantuan
pendidikan ( Khusus peserta domisili kota malang )
4. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp.100.000
5. Mengumpulkan fotocopy kartu pelajar/surat keterangan dari sekolah
6. Menyertakan scan fotocopy bukti pembayaran
D. Sistem Pembayaran
Uang Pendaftaran sebesar Rp 100.000 dapat dikirim ke bank BCA dengan nomer rekening
768 0381156 atas nama Erisa Candra W paling lambat 7 Mei 2016. Setelah melakukan
pembayaran peserta dapat melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti
pembayaran ke email : 2k16.flc@gmail.com atau mengirimkan hasil foto bukti pembayaran melalui
WA ke 085736785865 (Desta) atau melalui line dengan ID : destasari
E. Sistem Pendaftaran
Peserta Olimpiade Bahasa Inggris mendaftarkan diri secara langsung dengan mengisi
formulir

pendaftaran

yang

telah

disediakan

panitia

dan

dapat

diunduh

di

www.sman10malang.sch.id . Peserta Olimpiade Bahasa Inggris mengirimkan formulir pendaftaran
yang telah diisi ke email : 2k16.flc@gmail.com dengan format subject : PendaftaranOENG_[Asal
Sekolah]_[Nama Siswa]
F. Ketentuan Kompetisi
1. Peserta wajib mengenakan seragam dan bersepatu.
2. Peserta diwajibkan membawa pensil 2B, penghapus, dan meja dada bila diperlukan.
3. Peserta wajib menggunakan kartu peserta.
4. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum kegiatan lomba berlangsung.
5. Peserta diwajibkan mematuhi tata tertib selama di area lomba.
6. Olimpiade Bahasa Inggris terdiri dari dua babak, yakni Babak Penyisihan dan Babak Final
7. Babak penyisihan berupa soal pilihan ganda dengan jumlah soal 100 soal dan dikerjakan dalam
waktu 120 menit dengan perincian 50 soal Reading, 30 soal Grammar dan 20 soal Vocabulary.

8. Apabila ada beberapa nilai peserta yang sama, maka akan dilihat bobot soal yang benar.
Urutan soal dari bobot terberat hingga teringan adalah Reading, Grammar dan Vocabulary.
9. Babak final diikuti oleh 5 peserta pemegang nilai tertinggi dari babak penyisihan. Pada tahap
ini, peserta akan dikumpulkan dalam sebuah ruangan dan akan diberikan sebuah artikel yang
berbeda tiap anaknya. Peserta diminta untuk menyampaikan opini mereka berkaitan dengan
artikel yang diberikan. Selanjutnya akan diadakan undian untuk menentukan urutan peserta
yang akan menyampaikan opini mereka di hadapan juri. Setelah penyampaian opini, peserta
akan diberikan pertanyaan oleh dewan juri. Yang dinilai dari babak ini adalah kemampuan
analisa peserta mengenai sebuah artikel, kekritisan berpikir peserta, kelancaran penyampaian,
pelafalan dan keterkaitan opini dengan artikel.
G. Sistem Kompetisi
1. Babak Penyisihan


Soal sebanyak 100 soal dengan waktu 120 menit. Bentuk soal berupa pilihan ganda.



Bobot nilai +3 jika benar, 0 jika salah dan jika tidak diisi. Prioritas soal dari yang
tertinggi hingga terendah adalah reading, grammar dan vocabulary.



Hanya boleh dikerjakan pada lembar yang telah disediakan oleh panitia.



Peserta pada babak ini hanya diizinkan menggunakan pensil 2B dan penghapus



Tidak diperbolehkan menggunakan kamus dan alat komunikasi.



Peserta yang dapat lanjut ke babak semifinal diambil dari 5 peserta dengan nilai
teratas.



Jika terdapat dua atau lebih peserta dengan nilai yang sama pada batas 5 peserta,
maka akan dipilih peserta dengan perolehan nilai lebih banyak pada soal dengan bobot
lebih tinggi.

2. Babak Final


Babak Semifinal diikuti oleh peserta dengan perolehan nilai tertinggi pada babak
penyisihan



Tersedia lima artikel berbeda yang kemudian akan dibagikan secara acak kepada
peserta.



Para finalis akan diberi waktu untuk membaca, memahami dan mencatat poin-poin
penting yang bisa membantu mereka dalam menyampaikan opini di hadapan dewan
juri.



Setelah itu, artikel akan ditarik kembali oleh panitia dan peserta dipersilahkan keluar
dari ruang karantina dan menuju ruang di mana para finalis akan menyampaikan opini
mereka di hadapan dewan juri



Peserta akan dipanggil satu persatu untuk menyampaikan opini mereka di hadapan para
dewan juri selama maksimal 10 menit



Setelah penyampaian opini, dewan juri dapat mengajukan masing-masing satu
pertanyaan. Finalis diberi 5 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.



Selama salah seorang finalis menyampaikan opininya dan menjawab pertanyaan,
peserta lain tetap berada di ruangan yang sama untuk ikut mendengarkan opini dan
jawabannya.



Kriteria penilaian pada babak ini adalah kemampuan analisa peserta mengenai sebuah
artikel, kekritisan berpikir peserta, kelancaran penyampaian, pelafalan dan keterkaitan
opini dengan artikel.



Dari akumulasi poin pada dua babak yakni babak penyisihan dan babak final akan
diambil juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, dan harapan 2.

H. PUSAT INFORMASI
Pusat

Informasi

Future Leader

Competition

(FLC)

dapat

dilihat

pada

website

www.sman10malang.sch.id by search : FLC 2k16. Apabila ada informasi yang tidak dimengerti
silahkan mengirim pertanyaan ke email 2k16.flc@gmail.com atau melalui Twitter : @flc_2k16.
Atau dapat langsung menghubungi panitia Olimpiade Bahasa Inggris : 085732119790 (Khalda
Luqyana)

