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Dengan hormat,

Teriiing doa semoga Bapak/Ibu RGko. Ullt/erlltr. JoEbcr senantiasa diberikan
kemudahar dalam menjalankan tugas sehari-hari dan terhindar dari Pandemi
Covid- 19.

The United Nations Educational, Sciefttifc dnd Cultural Organiz@rion [t IIESICO) telal
menetapkan Pantun sebagai Wad.a! Budalra Ihuta Tat Bcada saat sidang ke-15
IntergotEmnental Comittee for the *{erydrding of the Intongible Culturdl Heritdge
yaig bertempat di Kota Pa.ris sebagai Ka.!!tor Pusat UNESCO, pada hari Kamis,
l7 Desembe! 2020.

PT Balai Pustaka (Pelsero) yang sejak pendtiarnya lebil dari 104 tahun yang lalu
berinisiatif untuk merayakan peristiwa besai tersebut dengan mengadakan
"LoDba Bertq.lar Pantur" tingkat Nasional y6ng dibagi menjadi 2 (dua) ketompok,
yaitu :

I Lomba antar Milenial Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

2 l,firba antar Komunitas da-ri berbagai daeral, Pemerintah Daerah,
termasuk kampus dan sekolah se-lndonesia.

Informasi lengkap lomba berbalas pantun tersebut sebaga.i berikut :

1. Lomba memperebutkaa Piala Menteri BUMN dar total hadiah senilai
Rp2o0.0O0.O0O (dua rdtus juta rupiah).

2. Mengingat perlombaan ini dilaksaralan pada saat Pandemi Covid-19, maka
setiap peserta cukup merekam berba-las parttunnya dalarn bentuk video
berdurasi maksimal 5 (1ima) menit.

3. Setiap Universitas diperkensnkan mengirimkan lebih dari 1 (satu) tim.
4. IGiteria lomba dan tata caranya sebagai mana terla$pir.
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Kami berharap Universitas Jembe! dapat mengi.rimkarr tim terbailcrya pada
perlombaan ini. Adapuo urtuk informasi lebih lanjut mengenai acara, dapat
melalui narahubung: Arisa (0858 6726 93441, DiIa (0899 9997 OO7l, dan Rizki
part 9122 70tl.

Demikian informasi lengkap Lomba Belbalas Pantun ini kami sampaikaa. Terima
kasih atas perhatian dan kerja samanya.
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o TEMA PANTUN (boleh dipilih)

$ Cinta tanah air

r Cinta Pancasila

n Pesona lndonesia

a Pendidikan

" Motivasi atau semangat

PESERTA

n Lingkungan hidup

* Nasihat

! Melawan Corona

r Kebangsaan

m Pergaulan

o
r Milenial BUMN/Anak Perusahaan BUMN

Peserta merupakan grup milenial BUMN/anak perusahaan BUMN,

r Umum

Peserta merupakan grup yang berasal dari semua kalangan (siswa,
mahasiswa, komunitas, institusi atau lembaga, paguyuban, kelompok
seni masyarakat, dan lain-lain).

r Jumlah pelantun dalam 1 (satu) grup terdiri atas 2 orang laki-laki dan
2 orang perempuan.

s Satu grup diperbolehkan mengirim lebih dari 1 (satu) video.

n Satu perusahaan BUMN/Anak perusahaan BUMN/Komunitas/
Kelompok diperbolehkan mengirim lebih dari 1 (satu) grup.

o PENDAFTARAN

Peserta mengisi google form pendaftaran
dan upload video melaluitautan (link) atau
melalui email (pilih salah satu):
. Form Milenial BUMN:

http://bit.lylRegisLombaPantun-MilenialBUMN

Email: pantun.bumn@gmail.com
. Form Umum:

http://bit.lylRegisLombaPantun-Umum

Email: pantun.nasional@gmail.com
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r Peserta wajib mengikuti (follow/subscribe) minimal 2 media sosial
Balai Pustaka. Bukti follow/subcribe berupa tangkapan layar
(Screenshoot) dikirim bersamaan dokumen lain.
. lG : pt-balaipustaka
. Youtube : Balai PustakaTv
. Fanpage FB : Balai Pustaka

" Peserta wajib menyertakan administrasi

' lD Card dan Surat Keterangan Mengikuti Lomba dari perusahaan
(peserta Milenial BUMN)

. KTP peserta yang tampil dalam video (peserta umum)

. Biodata peserta yang tampil dalam video (nama. alamat lengkap,
nomor WhatsApp aktif, email, dan media sosial)

. Surat Pernyataan bermaterai 10.000 bahwa Video yang dikirim
adalah asli dan belum pernah ditayangkan/dilombakan (dalam
bentuk pdf/jpg)

. Format/template surat keterangan, biodata, dan surat pernyataan
dapat diunduh melalui:

http://bit.lylTemplateAdminLombaPantun

r Peserta wajib mengirimkan narasi pantun menggunakan bahasa
lndonesia (dalam bentuk pdflword/jpg).

o TEKNIS BERBALAS PANTUN

r Pantun dilakukan secara berbalasan oleh 2 pasangan, masing-
masing grup terdiri atas 2 orang ( 2 laki-laki melawan 2 perempuan
atau sepasang laki-laki dan perempuan melawan pasangan yang lain)

n Dalam berbalas pantun menggunakan Bahasa lndonesia

' Pelantunan pantun sedapat mungkin dilakukan dengan cara
didendangkan

q Proses berbalas pantun diiringi musik (tradisional/modern)

n Para pelantun mengenakan pakaian yang menarik, seperti pakaian
adat tradisional

r Proses berbalas pantun dapat dilakukan di tempat terbuka atau
ruangan tertutup

r Proses berbalas pantun dapat dilakukan di 2 (dua) tempat berbeda

* Proses berbalas pantun direkam dalam bentuk video

o



. Peserta wajib mengikuti (follow/subscribe) minimal 2 media sosial
Balai Pustaka. Bukti follow/subcribe berupa tangkapan layar
(Screenshoot) dikirim bersamaan dokumen lain.
. lG : pt_balaipustaka
. Youtube : Balai Pustaka ry
. Fanpage FB : Balai Pustaka

. Peserta wajib menyertakan administrasi
. lD Card dan Surat Keterangan Mengikuti Lomba dari perusahaan

(peserta Milenial BUMN)
. KTP peserta yang tampil dalam video (peserta umum)
. Biodata peserta yang tampil dalam video (nama, alamat lengkap,

nomor WhatsApp aktif, email, dan media sosial)

' Surat Pernyataan bermaterai 10.000 bahwa Video yang dikirim
adalah asli dan belum pernah ditayangkan/dilombakan (dalam
bentuk pdf/jpg)

. Format/template surat keterangan, biodata, dan surat pernyataan
dapat diunduh melalui:

hnp://bit. baPantun

r Peserta wajib mengirimkan narasi pantun menggunakan bahasa
lndonesia (dalam bentuk pdrword/jpg).

o TEKNIS BERBALAS PANTUN

r Pantun dilakukan secara berbalasan oleh 2 pasangan, masing-
masing grup terdiri atas 2 orang ( 2laki-laki melawan 2 perempuan
atau sepasang laki-laki dan perempuan melawan pasangan yang lain)

. Dalam berbalas pantun menggunakan Bahasa lndonesia

r Pelantunan pantun sedapat mungkin dilakukan dengan cara
didendangkan

, Proses berbalas pantun diiringi musik (tradisional/modern)

, Para pelantun mengenakan pakaian yang menarik, seperti pakaian
adat tradisional

" Proses berbalas pantun dapat dilakukan di tempat terbuka atau
ruangan tertutup

. Proses berbalas pantun dapat dilakukan di 2 (dua) tempat berbeda

" Proses berbalas pantun direkam dalam bentuk video
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o KETENTUAN VIDEO

r Resolusi video minimal 720 pixel

r Durasi video maksimal 5 menit

E Video belum pernah ditayangkan dalam media apapun atau diikutkan
dalam lomba

$ Mencantumkan sumber musik pengiring dalam video jika musik bukan
karya orisinil milik peserta

i Format nama frle video :

Nama Grup-Tema Pantun-Kategori Peserta

o PENGIRIMAN VIDEO

n Pengiriman Video dapat dilakukan bersamaan dengan pendaftaran
melalui google form atau email yang telah disebutkan pada poin
pendaftaran

' Judul email (Subject):

Nama Grup-Tema Pantun-Kategori Peserta

' Pengiriman video disertai lampiran:

' Tangkapan layar (Screenshot) Follow/Subscribe media sosial Balai
Pustaka

. Surat Keterangan (bagi Peserta Milenial BUMN)

. Biodata peserta

. Surat Pernyataan

. Narasi pantun

* Pengiriman Video dimulai tanggal 'l 5 Maret s.d. 30 April 2021

o KRITERIA PENILAIAN

x Kesesuaian tema dan struktur pantun (diksi, jumlah suku kata, dan
rima)

" Kesesuaian Teknik melantunkan pantun (irama, artikulasi, dan
dinamika)

r Kekhasan senitradisi (musik, gerak/tari, dan busana)

* Kekompakan (suasana yang dibangun dan dinamika)
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o PENENTUAN PEMENANG

r Juara l, ll, dan lll ditentukan berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri

r Juara Favorit ditentukan berdasarkan jumlah Likes di media sosial
Balai Pustaka:

. lnstagram :plbalaipustaka

. Youtube : Balai Pustaka TV

o HADIAH LOMBA MASING.MASING KATEGORI BUMN DAN UMUM

o Juara I sebesar 8p40.000.000,- + piala + sertifikat

* Juara ll sebesar Rp25.000.000,- + piala + sertifikat

, Juara lll sebesar Rp20.000.000,- + piala + sertifikat

o Juara Favorit Rp'15.000.000,- + piala + sertifikat

o
r Pengumuman lomba tanggal 8Maret2021.

r Pendaftaran dan pengiriman video mulai tanggal I5 Maret - 30 April
2021 .

r Penjurian: I Mei - ]5 Mei 2021.

. Penayangan l0 Video terbaik (masing-masing kategori) di Media
Sosial Balai Pustaka: I7 Mei 2021 .

r Pengumuman pemenang: 20Mei 2021.

. Penganugerahan hadiah 25 Mei 202I (Memperingati Hari Kebangkitan
Nasional)*. 'Cr.
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