
SESI TANYA JAWAB  

TECHNICAL MEETING inobu 13 
Doujinshi      : Biru  

Fanart           : Hijau  

Kana             : Biru Muda  

Fanfiction     : Coklat 

Cosplay        : Ungu Muda  

Karaoke           : Jingga  

Costreet           : Abu-abu  

Dance cover    : Pink  

LCT                 : Merah Maroon 

 

No.  Pertanyaan  Jawaban  Asal Sekolah  

1  -  -  -  

2.  Kapan batas akhir pengumpulan karya?   2 juli 2019  -  

3.  Bagaimana dengan aspek penilaian fanart?  Kerapihan gambar, Kesesuaian 

karakter pada tema, 

Perpaduan warna.  

SMPN 2 Bekasi  

4.  Apakah pada soal digunakan bahasa jepang atau 

bahasa indonesia?   

Keduanya digunakan.  

Penggunaan bahasa indonesia 

digunakan untuk pertanyaan 

soal menerjemahkan.  

SMK Karya Guna  

5.  Apakah yang dimaksud pairing, side pairing, dsj?  Kombinasi karakter/pasangan 

yang dibuat berdasarkan 

aslinya atau keinginan 

penggemar.  

SMA Caraka 

Nusantara  

6.  Bagaimana bobot penilaian fanfiction?  Penggunaan PUEBI tahun  

2016, Kesesuaian alur dengan 

tema, kebahasaan,dan ide 

cerita.  

SMA Caraka 

Nusantara  

7.   -    -  -  

8.   -  -  -  

9.  -   -  -  

10.  -   -  -  

11.   Apakah saat babak penyisihan tim yang 

mengumpulkan jawaban terlebih dahulu 

mendapat penambahan poin?  

Hal ini terjadi apabila ada 
beberapa tim yang memiliki  
poin sama, maka diantara 

mereka, tim yang  
mengumpulkan jawaban 

terlebih dahulu akan mendapat 

poin lebih tinggi  

SMAN 4 Bekasi  



Berikut merupakan pertanyaan yang sering ditanya oleh para peserta : 

 

No.   Pertanyaan  Jawaban  

1.  Kapan Batas akhir pengumpulan karya?  2 Juli 2019  

2.  Kapan batas akhir pengumpulan karya?   2 juli 2019  

3.  Urutannya boleh transfer dulu atau isi form 

dulu?  

Boleh untuk transfer terlebih dahulu baru 

mengisi form.  

4.  Transfer digabung boleh tidak?  Boleh selama mencantumkan membayar lomba 

apa saja.  

5.  Boleh memakai maskot inobu?  Tidak boleh.  

6.  Ada kanji tidak?   Ada.  

7.  Kanji Tingkat N berapa?  N5  

8.  Kapan batas akhir pengumpulan karya?  2 Juli 2019  

9.  Layout untuk penulisan?  Times new roman, font 12, spasi bebas  

10.  Boleh memakai confetti?  Tidak boleh, karena dapat mengotori 

lingkungan SMAN 1 Bekasi  

11.  Penilaian antar individu dan kelompok dipisah?  Ya dipisah.  

12.  Siapa jurinya?  Juri akan di announce di OA INOBU 13.  

13.  Boleh lagu 5 menit beberapa detik?  Boleh saja selama tidak melebihi 20 detik  

14.  Finalnya kapan?  Dihari yang sama, 7 Juli 2019  

15.  Kalau nyanyi kelompok tetap 25 rb?  Ya, 25 rb baik individu dan kelompok.  

16.  Kriteria penilaian apa saja?   Kostum, karakteristik,  kreatifitas  

17.  Apakah costreet harus jepang?  Ya.  

18.   Pendaftaran dibuka hingga jam berapa?  Pendaftaran dibuka hingga jam 12  

19.  Penilaian dari jam berapa dari berkeliling  Dimulai dari jam 12  

20.  Apakah boleh memakai lagu luar tapi berbahasa 

jepang?  

Ya boleh.  

21  Bagaimana jika ada perubahan anggota?  Diperbolehkan, maks. 20% dari jumlah 

anggota. Dan beritahu kepada cp terkait paling 

lambat seminggu sebelum hari festival.  

22.   Kapan terakhir daftar?   2 Juli 2019  

23  Untuk kartu pelajar bagaimana ngirimnya?   Dapat mengirimkan ke cp dari lomba kana 
melalui whatsapp, line maupun janjian untuk  

bertemu  

  


