
Brief Radio Announcer Competition 2018 

Creatizen : Make an Action! 

 

A. Tentang Radio Announcer Competition 

Radio Announcer Competition (RAC) merupakan salah satu dari mata 

lomba yang ada dalam Communication Interest Festival (Comminfest) 2018. 

Pada kesempatan ini, RAC mengusung tema ‘Creatizen : Make an Action!”. 

Pada mata lomba ini, peserta bisa menambah pengalaman dan wawasan 

seputar dunia penyiaran khususnya radio yang akan di implementasikan 

dalam workshop serta kompetisi tim yang terdiri dari 2 orang. 

B. Tema Lomba  

Radio Announcer Competition adalah salah satu mata lomba dari 

Communication Interest Festival (Comminfest) 2018 dengan mengangkat 

tema “Creatizen : Make an Action!”.  Pada zaman yang sudah modern ini, 

anak muda secara otomatis dituntut untuk menjadi lebih kreatif. Terlebih 

dengan adanya kemajuan dalam hal teknologi dan media, sarana bagi para 

pelaku kreatif untuk mengekspresikan bakat dan ekspresi mereka semakin 

meluas. 

Kata creatizen berasal dari dua kata, yaitu creative citizen. Creative 

citizen mengacu pada anak muda yang tidak ragu bergerak dan membuat aksi 

untuk menyuarakan kreativitas mereka, sesuai dengan tagline “Creatizen: 

Make an Action!” yang digunakan dalam tema RAC 2018. Terlebih 

Indonesia sedang berada di era ekonomi kreatif dan bersiap untuk 

menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). 



Kunci dari ekonomi kreatif adalah lahirnya inovasi. Anak muda 

pelaku kreatif harus terus bersemangat melahirkan berbagai inovasi yang 

berguna bagi masyarakat. Tidak hanya melalui ide dan opini, namun juga 

disertai gerakan dan aksi nyata demi terwujudnya aspirasi mereka. Dengan 

menjadi inovatif, kemampuan putera-puteri bangsa Indonesia juga dapat 

bersaing dan tidak kalah dengan negara-negara lain. Indonesia pun bisa 

bersiap menghadapi MEA tanpa takut ‘tergerus’ di negeri sendiri.  

Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia juga sejalan dengan 

teknologi yang semakin berkembang, terutama dalam hal media. Dengan 

berkembangnya media informasi, para pelaku kreatif dapat dengan mudah 

mempublikasikan karya unik dan kreatif mereka, bahkan bisa juga 

berhubungan dan menjalin kerja sama dengan pihak lain dengan mudah. 

Kemajuan teknologi yang ada kini tentunya harus dimanfaatkan dengan baik, 

terutama oleh generasi muda kreatif. 

Oleh karena itu, dalam perlombaan RAC yang mengusung tema 

“Creatizen: Make an Action!” ini, peserta lomba diharapkan untuk turut 

berpartisipasi dalam membuat aksi untuk menyuarakan berbagai ide kreatif 

dan inovatif guna kemajuan Indonesia dan peningkatan kualitas SDM, 

terutama generasi-generasi muda yang penuh dengan pikiran dan ide-ide 

baru. Penyiar diharapkan dapat memberikan topik atau bahasan yang 

menggugah pendengarnya untuk membuat aksi dan menjadi agent of change. 

C. Ketentuan Peserta 

1. Peserta lomba terdiri atas 2 orang (1 team)  

2. Peserta tidak dan belum pernah berprofesi sebagai penyiar radio komersil 

3. Peserta adalah mahasiswa/mahasiswi D3/S1 aktif perguruan tinggi se – 

Indonesia sampai bulan April 2018. 



4. Peserta yang terdiri atas dua orang mengirimkan satu sampel rekaman 

suara berupa adlips dengan mempromosikan acara Radio Announcer 

Competition di Comminfest 2018. 

5. Rekaman suara dan formulir serta persyaratan lainnya dikirim melalui 

https://tinyurl.com/formrac2018  

6. Peserta dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 70.000,00 (Tujuh Puluh 

Ribu Rupiah) / orang (include lomba, workshop, konsumsi dan sertifikat) 

atau jika hanya ingin mengikuti workshop, peserta dikenakan biaya 

sebesar Rp 55.000,00 (Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) / orang (include 

workshop, konsumsi dan sertifikat) yang dibayarkan via transfer ke Bank 

CIMB Niaga a.n. Vattaya Zahra 1660-1006-4816-1 . 

7. Masing-masing  peserta wajib untuk me-repost  unggahan  instagram 

@1078ajr lalu men-screenshot bukti repost .  

 

D. Mekanisme Pelaksanaan Lomba : 

1. Tahap Penyisihan 

a. Pendaftaran tanggal 5 Maret 2018– 5 April 2018 

b. Pengumpulan syarat-syarat lomba 5 Maret 2018 - 5 April 2018 

c. Dewan Juri :  

▪ Agnes Marhilo  (Penyiar iRadio Jogja dan Anchor Jogja TV) 

▪ Rizky Mesias  (Swaragama FM Jogja) 

• Juri Internal UAJY 

d. Rekaman suara dan formulir dikirim ke 

https://tinyurl.com/formrac2018 dengan format suara sebagai berikut : 

• Format .mp3  

• Durasi maksimal 3 menit 

• Berisi adlips yang mempromosikan acara Radio Announcer 

Competition di Comminfest 2018 

• Sesuai kreatifitas  

https://tinyurl.com/formrac2018
https://tinyurl.com/formrac2018


• tidak mengandung unsur sara dan berbau hal-hal yang negatif 

(boleh menggunakan backsound)   

*contoh bisa di download di fisip.uajy.ac.id/comminfest atau 

ajr.uajy.ac.id 

e. Peserta akan disaring menjadi 15 besar dan mengikuti tahap 

selanjutnya.   

f. Aspek penilaian penyisihan (penilaian rekaman suara siaran) meliputi: 

• Kualitas Suara 

• Teknik Announcing 

• Wawasan Penguasaan Materi 

• Kreatifitas Penyajian 

• Etika Penyiaran 

g. Peserta mengirimkan rekaman suara adlips yang mempromosikan 

Radio Announcer Competition 2018, scan KTM (Kartu Mahasiswa) 

dan scan Bukti Pembayaran sebesar Rp 70.000,00 (Tujuh puluh ribu 

rupiah) /orang, selambat-lambatnya pada tanggal 5 April 2018 ke 

https://tinyurl.com/formrac2018   

h. Pengumuman peserta yang lolos ke tahap FINAL akan diumumkan 

pada tanggal 20 April 2018 dan pengumuman pemenang yang lolos ke 

tahap final akan disampaikan melalui: 

• SMS  : 081297159571 (Berto) 

• Instagram : @1078ajr 

• Website : fisip.uajy.ac.id/comminfest atau ajr.uajy.ac.id 

i. Peserta yang memenuhi kriteria penilaian dan lolos ke tahap 

berikutnya, WAJIB hadir pada tanggal 4 dan 5 Mei 2018 di Fakultas 

Ilmu Sosial dan Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk 

mengikuti tahap selanjutnya.  

https://tinyurl.com/formrac2018


j. Peserta yang maju ke tahap FINAL akan mendapatkan brief  tahap 

FINAL di tempat. 

 

2. Tahap Final 

a. Peserta akan membawakan satu topik yang telah ditentukan oleh 

penyelenggara dengan cara pengundian dan berhubungan dengan tema 

“Creatizen : Make an Action!”. 

b. Peserta akan diberikan waktu untuk membuat script siaran yang akan 

dibawakan sesuai dengan topik baru yang didapat melalui pengundian. 

c. Peserta akan menggunakan script yang telah dibuat sebelumnya dalam 

siaran yang berdurasi maksimal 15 menit. 

d. Peserta akan dipilih ke dalam 5 besar terbaik sebelum kemudian akan 

dilombakan kembali untuk memperoleh 3 besar terbaik.  

e. Peserta terbaik akan dipilih menjadi juara 1 (total hadiah Rp 

1.600.000,00 dan sertifikat) , 2 (total hadiah Rp 1.300.000,00 dan 

sertifikat) , 3 (total hadiah Rp 1.100.000,00 dan sertifikat). 

f. Aspek penilaian tahap FINAL: 

• Kualitas suara 

• Teknik siaran 

• Wawasan penguasaan materi 

• Kreativitas penyajian 

• Etika penyiaran 

g. Peserta dibolehkan untuk menulis script siaran dengan format bebas 

(boleh di ketik atau tulis tangan) ketika maju ke tahap FINAL. 

 

E. Workshop: 

Tema : “Show Yourself In The Air!” 



Tema workshop yang akan diangkat adalah “Show Yourself In The Air!”. 

Workshop tersebut akan berisi mengenai ruang lingkup di dalam radio dan 

teknik bersiaran yang benar dan sesuai dengan etika penyiaran. Oleh karena 

itu, tujuan dari workshop ini adalah ingin memberi pengetahuan kepada 

peserta workshop mengenai ruang lingkup radio serta cara menjadi penyiar 

profesional yang berkualitas dengan memperhatikan etika baik dalam 

penyajian materi ataupun penyampaian materi (melakukan siaran yang baik) 

sehingga peserta workshop diharapkan bisa lebih menggali dirinya agar bisa 

berkembang sesuai minatnya di dunia radio. Pembicara dalam workshop ini 

adalah orang-orang yang memiliki kredibilitas dalam dunia penyiaran radio. 

 

F. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Tahap Final dan Workshop 

1. Jumat, 4 Mei 2018 (Workshop) 

a. Acara : Workshop dengan tema  “Show Yourself In The Air!” 

Pukul : 10.00 – 12.30 WIB 

Tempat  : Ruang Auditorium Kampus IV Lt. 4 Gd. Teresa       

Universitas Atma Jaya Yogyakarta 

Pembicara:   - Calvin Andre (Penyiar Hard Rock FM Surabaya) 

-Agnes Marhilo (Penyiar iRadio Jogja dan Anchor 

Jogja TV) 

  

b. Acara : Briefing Peserta FINAL dan Latihan Menggunakan Alat 

Pukul : 13.00 – 14.00 WIB 

Tempat : Ruang Auditorium Kampus IV Lt. 4 Gd. Teresa 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta 

2. Sabtu, 5 Mei 2018 

a) Acara : FINAL Lomba Penyiar Radio (RAC) 



Pukul : 09.30 WIB - Selesai 

Tempat : Ruang Seminar Kampus IV Gd. Teresa Universitas Atma    

Jaya Yogyakarta 

Juri : - Calvin Andre (Penyiar Hard Rock FM Surabaya) 

   - Agnes Marhilo (Penyiar iRadio Jogja dan Anchor Jogja TV)  

  - Juri Internal UAJY 

 

b) Acara : Closing Ceremony 

Pengumuman pemenang lomba, penyerahan hadiah, dan 

makan malam 

Pukul : 18.00 WIB – Selesai 

Tempat : Auditorium Kampus IV Gd. Teresa Universitas Atma  

Jaya  Yogyakarta. 

• Untuk info lebih lanjut, Peserta dapat menghubungi: 

- Berto : 081297159571 

- Nadya : 082137128620 

 

 


