FREQUENTLY ASK QUESTION (FAQ)
NATIONAL MANDARIN COMPETITION 2019
(NMC 2019)
1. Apa itu NMC?
NMC (National Mandarin Competition) atau dalam bahasa Mandarin 国民汉语比
赛 merupakan kompetisi bahasa Mandarin berskala Nasional yang
diselenggarakan oleh Bina Nusantara Mandarin Club (BNMC), yang merupakan
organisasi nonprofit di bawah naungan BINUS University. Tahun ini NMC
diadakan dengan tema “Traditional Chinese Values in Our Modern Life” dengan
tujuan mengenalkan nilai-nilai tradisional budaya Tiongkok yang masih berkaitan
dengan kehidupan modern saat ini.
NMC terdiri dari berbagai lomba, sebagai berikut :
Main Competition :
- Singing (Junior) : 8-15 tahun
- Singing (Senior) : ≥ 16 tahun
- Storytelling : ≥ 15 tahun
- Speech : ≥ 15 tahun
Mini Contest :
-

Design Poster : umum
Photography : umum

2. Kenapa saya harus ikut NMC? Apa kelebihan NMC?
- NMC adalah lomba Mandarin berskala Nasional dengan kamu mengikuti NMC
kamu telah mendapatkan sertifikat sebagai peserta lomba Mandarin tingkat
Nasional.
- Dengan kamu mengikuti NMC, kamu telah mengasah dan menguji bakat
kamu dengan peserta dari seluruh Indonesia.
3. Apakah syarat untuk mengikuti NMC?
- Warga Negara Indonesia
- Mengikuti lomba sesuai dengan kategori umur yang ditentukan.
4. Bagaimana cara saya mendaftar NMC 2019 ini?
Peserta dapat mendaftar dengan cara mengisi form pendaftaran online pada :

http://tiny.cc/NMC2019
Peserta dapat mengisi data diri secara lengkap sesuai dengan pertanyaan yang
telah disediakan (Pendaftaran paling lambat tanggal 23 September 2019).
5. Apakah saya boleh mendaftar lebih dari satu jenis lomba?
Untuk jenis lomba pada Main Competition (Singing kategori Junior, Singing
kategori Senior, Speech, dan Storytelling), peserta boleh saja mendaftar lebih
dari satu jenis lomba (cth : mendaftar Speech dan Storytelling), akan tetapi,
karena pelaksanaan Babak Final dari Main Competition akan dilakukan
bersamaan, jika hasil lomba tersebut menyatakan keduanya masuk Babak Final
maka peserta diperkenankan untuk memilih mengikuti satu jenis lomba saja
pada Babak Final.
Untuk Mini Contest, satu peserta boleh mengirimkan maksimal dua karya dalam
dua kali pembayaran.
Jika ingin mendaftar dua jenis lomba : satu jenis pada Main Competition dan satu
jenis Mini Contest diperbolehkan.
6. Bagaimana cara melakukan pembayaran?
Pembayaran dapat dilakukan via transfer ke rekening BCA (Bank Central Asia)
dengan nomor 5271-692-651 a/n Angelina Silvia Jaya Salim.
7. Jika sudah melakukan pembayaran, apa yang harus saya lakukan?
Setelah melakukan pembayaran, peserta harus mengonfirmasi pembayaran
melalui
email
dengan
melampirkan
bukti
transfer
ke
email
nationalmandarin.comp@gmail.com dengan format sebagai berikut :
Subjek email : PEMBAYARAN_NAMA LOMBA YANG DIIKUTI (KATEGORI)_NAMA
PESERTA
Body email : Pembayaran dilakukan melalui rekening atas nama : (isi dengan
nama pemilik rekening)
Contoh :
Subjek email : PEMBAYARAN_SINGING (JUNIOR) _CASANDRA

Body email : Pembayaran dilakukan melalui rekening atas nama : Silvia
Bagi peserta yang MENDAFTAR LEBIH DARI SATU LOMBA, peserta WAJIB
melakukan pembayaran secara terpisah dan WAJIB memberikan konfirmasi
pembayaran untuk masing-masing lomba secara TERPISAH dengan subjek email
yang telah ditentukan.
Apabaila tidak mengonfirmasi pembayaran, maka belum dianggap sebagai
peserta lomba NMC 2019 dan tidak dapat mengikuti lomba.
8. Jika sudah mengirimkan bukti pembayaran, apa yang harus saya lakukan?
Peserta yang telah mengirimkan bukti pembayaran, dapat mengirimkan link
video atau hasil karya paling lambat Rabu, 2 Oktober 2019 jam 23:59 melalui
email nationalmandarin.comp@gmail.com dengan subjek email dan nama file :
NMC 2019_NAMA LOMBA (KATEGORI)_JUDUL_NAMA PESERTA
(cth : NMC 2019_SINGING (JUNIOR)_GOLDEN DUCK_CASANDRA).
Untuk Singing Competition, karena terdapat dua kategori, maka pencantuman
kategori diwajibkan, untuk lomba lainnya tidak perlu mencantumkan kategori.
Bagi peserta yang mendaftar lebih dari satu lomba, peserta melakukan
pengiriman berkas secara terpisah sesuai dengan subjek dan nama file yang telah
ditentukan.
9. Bagaimana cara penilaian lomba?
Untuk Main Competition (Singing kategori Junior, Singing kategori Senior,
Speech, dan Storytelling) terdiri dari 2 babak, yaitu Babak Penyisihan secara
online, yaitu juri menilai dari video penampilan peserta, peserta yang lolos akan
bertanding pada Babak Final di Jakarta untuk menentukan Juara 1, Juara II, dan
Juara III. Sedangkan untuk Mini Contest (Photography dan Design Poster)
dilakukan secara online, dimana peserta mengirimkan hasil karyanya kepada
panitia.
10. Kapan Babak Final akan dilaksanakan?
Timeline lomba adalah sebagai berikut :
Pendaftaran dan Pembayaran : Paling lambat pada 23 September 2019
Pengumpulan video dan hasil karya : 25 September 2019 – 2 Oktober 2019
Pengumuman Hasil Penyisihan : 8 Oktober 2019
Babak Final dan Pengumuman : 19 Oktober 2019
11. Untuk peserta di luar Jakarta dan Pulau Jawa apakah disediakan akomodasi?

Pihak panitia akan membantu mencari rekomendasi akomodasi dan transportasi
namun biaya akomodasi dan transportasi tersebut ditanggung oleh peserta, hal
ini berlaku untuk semua peserta.
12. Untuk peserta di luar Pulau Jawa, apakah panitia akan datang untuk
menjemput ?
Panitia akan menjemput peserta yang berasal dari luar Pulau Jawa di bandara
dengan jam yang telah ditetapkan.
13. Kalau tiba-tiba ketika hari H mengalami masalah yang tidak terduga, apakah ada
pengembalian dana ?
Apabila telah melakukan pembayaran / transaksi, uang tidak dapat dikembalikan
dengan alasan apapun.
14. Jika ada pertanyaan, dapat menghubungi ke siapa?
Dapat menghubungi Contact Person di bawah ini :
a. Tiffany
ID Line : tiffanyyhuang
No telepon : 089506119144
b.

Callista
ID Line : callista_7
No telepon : 082275074761

Email : nationalmandarin.comp@gmail.com
Official instagram NMC : @nationalmandarincompetition
Official Instagram BNMC : @bnmcbinus
Official Facebook BNMC : BNMC - Bina Nusantara Mandarin Club

Tahap-Tahap Registrasi
1. Pendaftaran dan pembayaran paling lambat pada tanggal 23 September 2019.
2. Peserta wajib mengisi formulir online terlebih dahulu pada tiny.cc/NMC2019 dan
melakukan pembayaran serta melakukan konfirmasi pembayaran kepada panitia.
3. Biaya pendaftaran adalah sebesar :
•

Rp 180.000 untuk Singing kategori Junior

•

Rp 225.000 untuk Singing kategori Senior, Storytelling, dan Speech.

•

Rp 50.000 untuk Poster Design dan Photography.

4. Pembayaran dapat dilakukan via transfer ke rekening 5271-692-651 atas nama
Angelina Silvia Jaya Salim.
5. Setelah melakukan pembayaran, peserta harus mengonfirmasi pembayaran
melalui
email
dengan
melampirkan
bukti
transfer
ke
email
nationalmandarin.comp@gmail.com dengan format sebagai berikut :
Subjek email : PEMBAYARAN_NAMA LOMBA YANG DIIKUTI (KATEGORI)_NAMA
PESERTA
Body email : Pembayaran dilakukan melalui rekening atas nama : (isi dengan
nama pemilik rekening)
Untuk Singing Competition, karena terdapat dua kategori, maka pencantuman
kategori diwajibkan, untuk lomba lainnya tidak perlu mencantumkan kategori.
Contoh :
Subjek email : PEMBAYARAN_SINGING (JUNIOR) _CASANDRA
Body email : Pembayaran dilakukan melalui rekening atas nama : Silvia
Bagi peserta yang MENDAFTAR LEBIH DARI SATU LOMBA, peserta WAJIB
melakukan pembayaran secara terpisah dan WAJIB memberikan konfirmasi
pembayaran untuk masing-masing lomba secara TERPISAH dengan subjek email
yang telah ditentukan.
Apabaila tidak mengonfirmasi pembayaran, maka belum dianggap sebagai
peserta lomba NMC 2019 dan tidak dapat mengikuti lomba.
6. Setelah tahap registrasi selesai, peserta dapat mengirimkan video atau hasil
karya kepada panitia sesuai dengan subjek dan format nama file yang telah
ditentukan :

NMC 2019_NAMA LOMBA (KATEGORI)_JUDUL_NAMA PESERTA
(cth : NMC 2019_SINGING (JUNIOR)_GOLDEN DUCK_CASANDRA).
Untuk Singing Competition, karena terdapat dua kategori, maka pencantuman
kategori diwajibkan, untuk lomba lainnya tidak perlu mencantumkan kategori.
Bagi peserta yang mendaftar lebih dari satu lomba, peserta melakukan
pengiriman berkas secara terpisah sesuai dengan subjek dan nama file yang telah
ditentukan.

SINGING COMPETITION (汉语歌唱比赛)
Kategori Lomba :
(1) Junior, 8-15 tahun
(2) Senior, ≥ 16 tahun
Kriteria Penilaian :
• Teknik Vokal (30%)
• Pelafalan (30%)
• Body language (15%)
• Penghayatan (25%)
Ketentuan Babak Penyisihan :
1. Babak penyisihan merupakan tahap seleksi secara online.
2. Membuat video bernyanyi dengan durasi 60-90 detik (dihitung dari intro lagu).
3. Video disimpan ke Google Drive masing-masing dengan format nama file :
NMC 2019_NAMA LOMBA (KATEGORI)_JUDUL_NAMA PESERTA
(cth : NMC 2019_SINGING (JUNIOR)_GOLDEN DUCK_CASANDRA).
4. Kirimkan link video paling lambat Rabu, 2 Oktober 2019 jam 23:59 melalui email
nationalmandarin.comp@gmail.com dengan subjek email :
NMC 2019_NAMA LOMBA (KATEGORI)_JUDUL_NAMA PESERTA
(cth : NMC 2019_SINGING (JUNIOR)_GOLDEN DUCK_CASANDRA).
5. Apabila peserta melanggar peraturan, tidak mengumpulkan video atau terlambat
mengumpulkan video, maka peserta akan mendapat pengurangan poin.
6. Video akan dianggap valid apabila peserta telah mendaftar dan melakukan
pembayaran.
7. Untuk babak penyisihan, peserta bebas membawakan lagu yang ditentukan
sendiri dengan ketentuan lagu yang dipilih adalah lagu berbahasa Mandarin.
8. Peserta tidak diperkenankan membawa teks atau bantuan lainnya. Jika peserta
membawa teks atau bantuan lainnya, maka akan mendapat pengurangan poin
sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
9. Peserta tidak diperbolehkan melakukan dubbing dan suara dalam video harus
jelas sehingga dapat dinilai oleh juri.

STORYTELLING COMPETITION (汉语讲故事比赛)
Kategori : ≥ 15 tahun
Kriteria Penilaian :
• Isi Cerita (kecocokan tema, makna) (15%)
• Tata bahasa dan kosakata (20%)
• Pelafalan dan Intonasi (20%)
• Ekspresi (15%)
• Penghayatan (25%)
• Penggunaan waktu (5%)
Ketentuan Babak Penyisihan :
1. Babak penyisihan merupakan tahap seleksi secara online.
2. Membuat video bercerita dengan durasi 3 – 5 menit.
3. Dalam video tidak boleh menyebutkan nama dan asal daerah.
4. Video disimpan ke Google Drive masing-masing dengan format nama file :
NMC 2019_NAMA LOMBA_JUDUL_NAMA PESERTA
(cth : NMC 2019_STORYTELLING_GOLDEN DUCK_CASANDRA).
5. Kirimkan link video paling lambat Rabu, 2 Oktober 2019 jam 23:59 melalui email
nationalmandarin.comp@gmail.com dengan subjek :
NMC 2019_NAMA LOMBA_JUDUL_NAMA PESERTA
(cth : NMC 2019_STORYTELLING_GOLDEN DUCK_CASANDRA).
6. Apabila peserta melanggar peraturan, tidak mengumpulkan video atau terlambat
mengumpulkan video, maka peserta akan mendapat pengurangan poin.
7. Video akan dianggap valid apabila peserta telah mendaftar dan melakukan
pembayaran.
8. Semua peserta wajib membawakan cerita dengan salah satu tema yang telah
ditentukan oleh panitia.
9. Peserta tidak diperkenankan membawa teks maupun bantuan lainnya. Jika
peserta membawa teks atau bantuan lainnya, maka akan mendapat pengurangan
poin sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

10. Peserta tidak diperbolehkan melakukan dubbing dan suara dalam video harus
jelas sehingga dapat dinilai oleh juri.

Tema Penyisihan:
•

中国历史 (History of China)

•

中国文化中的神话人物 (Mythological Beings in Chinese Culture)

SPEECH COMPETITION (汉语演讲比赛)
Kategori peserta : ≥ 15 tahun
Kriteria Penilaian :
• Pelafalan (20%)
• Intonasi (20%)
• Penghayatan (20%)
• Suasana yang dibawakan (15%)
• Waktu (10%)
• Isi Pidato (15%)
Ketentuan Babak Penyisihan :
1. Tema Penyisihan : My Dreams (我的梦想)
2. Kirimkan link video paling lambat Rabu, 2 Oktober 2019 jam 23:59 melalui email
nationalmandarin.comp@gmail.com dengan subjek :
NMC 2019_NAMA LOMBA_JUDUL_NAMA PESERTA
(cth : NMC 2019_SPEECH_GOLDEN DUCK_CASANDRA).
3. Kirimkan link video paling lambat Rabu, 2 Oktober 2019 jam 23:59 melalui email
nationalmandarin.comp@gmail.com dengan subjek :
NMC 2019_NAMA LOMBA_JUDUL_NAMA PESERTA
(cth : NMC 2019_STORYTELLING_GOLDEN DUCK_CASANDRA).
4. Peserta tidak diperkenankan membawa teks atau bantuan lainnya. Jika peserta
membawa teks atau bantuan lainnya, maka akan mendapat pengurangan poin
sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
5. Pidato harus original atau dibuat sendiri oleh peserta.
6. Peserta tidak diperbolehkan melakukan dubbing dan suara dalam video harus
jelas sehingga dapat dinilai oleh juri.
7. Peserta tidak diperkenankan untuk menyebutkan nama dan asal daerah.
8. Durasi 3-5 menit.

DESIGN POSTER (海扳设计比赛)
Kategori : Umum
Kriteria Penilaian :
•
•
•
•

Kesesuaian tema (20%)
Orisinalitas (10%)
Pesan yang disampaikan (20%)
Konten poster (50%)

Ketentuan :
1. Peserta diperbolehkan mengirimkan desain poster beberapa kali (jika ingin melakukan
revisi) jika masih dalam masa pengumpulan dan poster yang dimasukkan dalam
penilaian adalah poster terakhir yang dikirimkan kepada panitia.
2. Tema : Chinese Culture (中国文化)
3. Poster yang dinilai adalah poster yang terakhir kali dikirimkan oleh peserta.
4. Peserta wajib memahami dan menyepakati seluruh peraturan lomba desain poster
seperti yang tercantum di halaman ini. Jika tidak, maka peserta akan DIDISKUALIFIKASI.
5. Peserta wajib mengirimkan desain poster sesuai dengan tema yang terkait.
6. Peserta dapat mendesain dengan menggunakan Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
CorelDraw, atau aplikasi desain berbasis vektor lainnya.
7. Ukuran desain poster adalah 210 mm x 297 mm.
8. Desain poster yang diperlombakan harus merupakan karya sendiri. Tidak boleh
menggunakan materi gambar/foto/elemen desain yang melanggar hak cipta.
9. Desain poster yang diperlombakan tidak boleh mengandung unsur SARA, pornografi, dan
kekerasan.
10. Desain poster yang diperlombakan wajib dikirim ke akun email NMC yakni ke email
nationalmandarin.comp@gmail.com dengan subjek email :
Lomba Desain Poster NMC 2019– Nama – Asal Daerah
(cth : Lomba Desain Poster NMC 2019 – Vanny Agustine – Pekanbaru).
11. Batas waktu pengiriman foto adalah 25 September 2019 - 01 Oktober 2019

12. Desain poster yang diperlombakan dikirim serta diikuti dengan CAPTION berupa
penjelasan sesuai dengan tema yang terkait.
13. Pengumuman hasil pemenang Mini Contest : Design Poster adalah Sabtu, 19 Oktober
2019.

PHOTOGRAPHY (摄影比赛)
Kategori : Umum
Kriteria penilaian :
•
•
•
•

Kesesuaian dengan tema (20%)
Keunikan foto (35%)
Komposisi foto (35%)
Orisinalitas (10%)

Ketentuan :
1. Tema : Chinese Culture ((中国文化)
2. Peserta wajib memahami dan menyepakati seluruh peraturan lomba foto kontes seperti
yang tercantum di halaman ini. Jika tidak, maka peserta akan DIDISKUALIFIKASI.
3. Peserta wajib mengirimkan foto sesuai dengan tema yang terkait.
4. Pengambilan foto diperbolehkan menggunakan berbagai jenis kamera digital dalam
bentuk softcopy.
5. Minimal ukuran kualitas foto yang dikirim adalah 1200 x 900 pixel.
6. Peserta tidak diperbolehkan untuk mengambil foto “Selfie”.
7. Olah digital diperkenankan sebatas penerangan (contrast, hue, cropping, dodging,
burning, saturation, level, curve, noise reduction/dust removing).
8. Foto yang diperlombakan harus merupakan karya foto sendiri. Tidak boleh menggunakan
materi gambar / foto yang melanggar hak cipta dan tidak diperbolehkan memanipulasi
gambar/foto.
9. Foto yang diperlombakan tidak boleh mengandung unsur SARA, pornografi, dan
kekerasan.
10. Foto yang diperlombakan wajib dikirim ke akun email NMC yakni ke email
nationalmandarin.comp@gmail.com dengan subjek email :
Photography NMC 2019 – Nama – Asal Daerah
(cth : Photography NMC 2019 – Vanny Agustine – Pekanbaru).
11. Format pengiriman softcopy foto adalah dalam bentuk .JPEG atau .JPG
12. Batas waktu pengiriman foto adalah 25 September 2019 - 01 Oktober 2019

13. Foto yang diperlombakan dikirim serta diikuti dengan CAPTION berupa penjelasan sesuai
dengan tema yang terkait
14. Pengumuman hasil pemenang Mini Contest : Photography adalah Sabtu, 19 Oktober
2019.

Contact :
Tiffany
ID Line : tiffanyyhuang / 0895-0611-9144
Callista
ID Line : callista_7 / 0822-7507-4761
Email : nationalmandarin.comp@gmail.com
Official instagram : @nationalmandarincompetition
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Official Instagram BNMC : @bnmcbinus
Official Facebook BNMC : BNMC - Bina Nusantara Mandarin Club

