
 

LAMPIRAN  1. 

 

SYARAT DAN KETENTUAN MENGIKUTI 

LOMBA BERTUTUR BAGI SISWA-SISWI SD/MI TINGKAT KOTA BALIKPAPAN 

1. Persyaratan Peserta Lomba Bertutur Bagi Siswa-Siswi Sekolah Dasar 

(SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) : 

Peserta lomba bertutur bersifat terbuka dan terbatas sbb: 

1.1. Siswa-siswi sekolah dasar (SD)/madrasah ibtidaiyah (MI) pada saat 

pendaftaran masih duduk di kelas 4; 

1.2. Berasal dari sekolah negeri maupun swasta yang memiliki perpustakaan 

yang dikelola dan didayagunakan dengan baik (sekurang-kurangnya 2 

tahun terakhir); 

1.3. Melampirkan/menunjukkan surat keterangan dari Kepala sekolah masing-

masing tentang yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan/atau 

persetujuan untuk mengikuti lomba. 

2. Jadwal pelaksanaan Kegiatan Lomba Bertutur Bagi Siswa-Siswi Sekolah Dasar 

(SD) /Madrasah Ibtidaiyah (MI) (Lampiran 2) 

3. Materi Lomba Bertutur Bagi Siswa – Siswi Sekolah Dasar (SD)/Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) : 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam materi lomba disamping memenuhi 

ketentuan yang dijelaskan di atas, juga mengikuti petunjuk sbb : 

3.1. Materi lomba ditetapkan oleh panitia yang bersumber dari buku cerita 

rakyat yang berasal dari daerah/budaya lokal Kalimantan Timur baik yang 

sudah dipublikasikan ataupun yang belum pernah dipublikasikan  

3.2. Materi lomba adalah cerita rakyat (bermuatan lokal) yang mengandung nilai 

perjuangan, kepahlawanan atau legenda (tidak boleh berupa cerita tokoh 

binatang/fable) yang membangun pendidikan karakter bangsa seperti :  

sikap nasionalisme, sikap jujur, sikap religius, sikap peduli lingkungan, 

sikap tanggung jawab, sikap disiplin, sikap kerja keras, sikap kreatif, sikap 

mandiri, sikap demokratis, sikap cinta damai, sikap bersahabat, sikap 

toleransi dan sikap senang belajar. 

3.3. Buku atau materi cerita yang wajib disiapkan, dipahami serta diceritakan 

secara baik, lancar, menarik, dan jelas untuk setiap peserta lomba 

sebanyak 1 (satu) judul cerita. 

 

• Buku/materi yang dipilih agar dibuatkan sinopsis atau ringkasannya 

sebanyak 1-2 halaman. 

• Bila penyampaian cerita dibutuhkan alat peraga (assecories) peserta 

mempersiapkan alat peraga secara mandiri; 

 
** Kriteria lain yang dipersyaratkan dalam penyampaian cerita terhadap isi 

buku cerita yang dipilih adalah telah disesuaikan dan diminimalisir 

dari aspek : 

• Kekerasan; 

• Pembunuhan; 

• Perebutan kekuasaan; 

• Percintaan, romantisme, dan/atau perselingkuhan. 

 Proses minimalisir tersebut tidak mengurangi esensi dari isi cerita. 

Pada buku tersebut materi cerita wajib disiapkan, dipahami serta 

diceritakan secara baik, lancar, menarik, dan jelas untuk setiap peserta 

lomba sebanyak 1 (satu) judul cerita; 

 

 
 
 

 
 

 



 
 

4. Ketentuan Video Lomba Bertutur/Bercerita Bagi Siswa-Siswi SD/MI Tingkat Kota 

Balikpapan Tahun 2021. 

 

• Durasi 7-10 menit, termasuk salam pembuka (menyebutkan nama dan asal 

sekolah peserta) dan penutup 

• Rasio gambar video 16:9 (berbentuk landscape) 

• Resolusi gambar minimal 480px (854x480) dan ukuran maksimal 720px 

(1280x720) 

• Video menampilkan seluruh badan 

• Kualitas video dan audio baik dan jelas 

 

5. Berkas lomba dan penamaan berkas mengikuti aturan berikut: 

 

Berkas 
Format 

Berkas 
Format Penulisan 

Video .mp4 
<Nama Panggilan Peserta>_<Nama Sekolah>_Kecamatan.mp4 
Contoh: Dino_SD 123_BalKot.mp4 

Surat Keterangan 
Kepala Sekolah 

PDF 
<Nama Panggilan Peserta>_<Nama Sekolah>_Kecamatan _Suket.pdf 
Contoh: Dino_SD 123_BalKot_Suket.pdf 

Biodata Peserta PDF 
<Nama Panggilan Peserta>_<Nama Sekolah>_Kecamatan _Bio.pdf 
Contoh: Dino_SD 123_BalKot_Bio.pdf 

Naskah Cerita PDF 
<Nama Panggilan Peserta>_<Nama Sekolah>_Kecamatan _Naskah.pdf 
Contoh: Dino_SD 123_Balkot_Naskah.pdf 

 

Singkatan Kecamatan mengikuti pola sebagai berikut: 

Kecamatan 
 

Singkatan 

Balikpapan Barat BalBar 

Balikpapan Kota BalKot 

Balikpapan Selatan BalSel 

Balikpapan Tengah BalTeng 

Balikpapan Timur BalTim 

Balikpapan Utara BalUt 

 

Berkas lomba dikirimkan melalui formulir google http://bit.ly/BerceritaBpp2021 

6. Peserta yang sudah mengirimkan berkas lomba menginformasikan kepada panitia 

melalui pesan WA ke narahubung Darto Pramono (0852-4711-7665). 

 

7. Semua berkas biodata peserta, dan pesyaratan lain yang telah ditentukan diupload 

pada http://bit.ly/BerceritaBpp2021 dan dikirimkan selambat-lambatnya pada 

tanggal 7 Mei 2021 jam 15.00 Wita.  

**Contact Person : 
 

    ▪    Ratna Fitriyani      (HP/WA  :  081347207896)   

▪   Darto Pramono    (HP/WA  :  085247117665)  

▪   Marlia Tetira H.     (HP/WA  :  082155461216) 

 
 

8. Seleksi tahap I untuk mencari 6 finalis yang akan mengikuti seleksi tahap kedua 

yaitu seleksi tampil tatap muka dengan Juri untuk mendapatkan pemenang 1-6. 

 
9. Pemenang ke -1 Lomba Bertutur/Bercerita Bagi Siswa-Siswi SD/MI Tingkat Kota 

Balikpapan akan dikirimkan mewakili Kota Balikpapan pada Lomba Bertutur Tingkat 

Provinsi. 

 

http://bit.ly/BerceritaBpp2021


10. Penjelasan umum mengenai tatacara mengikuti lomba akan dijelaskan dalam zoom 

meeting pada tgl. 05 April 2021 pkl. 10.00 wita s/d selesai 

 
11. Pengumuman hasil seleksi tahap 1 pada tanggal 08 Mei 2021, melalui media social 

dan web Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan:  

 

www.dispustakar.balikpapan.go.id 

Instagram  :   @dispustakar_bpp  

Facebook :    dispustakarbpp 

 

KETUA PELAKSANA 

ttd 

 

DOLI HUTAGALUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.arperpus.balikpapan.go.id/

