PETUNJUK TEKNIS
KOMPETISI BAHASA DAN SASTRA TAHUN 2020
DALAM KONDISI NORMAL BARU
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
KABUPATEN SLEMAN
A.

KETENTUAN UMUM
1.

Kegiatan Kompetisi Bahasa dan Sastra ini merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dalam
rangka mencari peserta terbaik pada jenjang dan jenis kemampuan Bahasa dan sastra yang
dikuasai peserta. Pada kegiatan ini melibatkan beberapa pihak, yaitu: panitia/ penyelenggara/
penanggungjawab, juri, peserta, pendamping, dan penonton.

2.

Tema Kompetisi Bahasa dan Sastra tahun 2020 : Ngleluri lan Ngrembakakake Tata Nilai
Budaya Jawa ing Daerah Istimewa Yogyakarta kanggo Memayu Hayuning Bawana

3.

Juara 1, Juara 2 dan Juara 3 pada masing masing lomba akan mengikuti Lomba Bahasa
Sastra Tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

4.

Persiapan
a. Panitia/ Penyelenggara/ Penanggungjawab :
-

Mengadakan rapat persiapan dengan pihak terkait. Untuk memastikan kesiapan
protokol pencegahan Covid-19.

-

Mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/ lingkungan aman dari
Covid-19 secara berjenjang kepada Ketua Gugus Kecamatan/ Kabupaten/ Kota/
Provinsi sesuai tingkatan. Lokasi untuk menyelenggarakan kegiatan Kompetisi
Bahasa dan Sastra adalah yang berdasarkan fakta lapangan berada di
Kawasan/lingkungan yang aman dari Covid- 19. Hal itu ditunjukkan dengan Surat
Keterangan dari Ketua Gugus Tugas Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Kecamatan sesuai
tingkatan Kompetisi Bahasa dan Sastra dimaksud.

-

Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol
pencegahan Covid-19 di area Kompetisi Bahasa dan Sastra.

-

Melakukan pembersihan dan desinfeksi di area kegiatan Kompetisi Bahasa dan
Sastra. Pembersihan dilakukan terhadap seluruh peralatan dan perlengkapan yang
akan digunakan (ruang, meja, kursi, pintu, microphone, dll).

-

Menyediakan fasilitas cuci tangan/ sabun /hand sanitizer di pintu masuk dan pintu
keluar.

-

Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pihak yang akan
memasuki ruangan. Memastikan alat pengecekan suhu tubuh berfungsi dengan
baik.

-

Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi,
minimal jarak 1,5 meter bagi peserta/ pendamping maupun penonton.

-

Memasang himbauan penerapan protokol pencegahan Covid-19 di area Kompetisi
Bahasa dan Sastra pada tempat-tempat yang mudah terlihat.

-

Membuka pendaftaran Kompetisi Bahasa dan Sastra secara daring.

-

Mensosialisasikan protokol pencegahan Covid-19 kepada peserta/ pendamping dan
seluruh pihak yang terkait.

-

Menyiapkan masker atau faceshield pribadi dan hand sanitizer pribadi.

b. Juri/ Peserta/ Pendamping
-

Menyiapkan diri terkait Kompetisi Bahasa dan Sastra yang akan diikuti sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

-

Menyiapkan dan menjaga kondisi kesehatan.

-

Mempelajari seluruh ketentuan terkait Kompetisi Bahasa dan Sastra dan ketentuan
protokol pencegahan Covid-19 yang telah ditentukan oleh panitia/ penyelenggara/
penanggungjawab.

-

Menyiapkan masker atau faceshield pribadi dan handsanitiser pribadi.

5. Pelaksanaan
a. Panitia/ Penyelenggara/ Penanggungjawab
-

Membatasi jumlah pintu masuk guna memudahkan penerapan dan pengawasan
protokol

pencegahan

Covid-19

dan

memperbanyak

pintu

keluar

untuk

mempermudah akses keluar dengan menjaga jarak fisik.
-

Melakukan pengecekan suhu semua orang yang memasuki area. Jika ditemukan
orang dengan suhu > 37,5'C (3 kali pemeriksaan dengan jarak 5 s/d 10 menit), tidak
diperkenankan memasuki area Kompetisi Bahasa dan Sastra.

-

Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 40 % (empat puluh persen) dari
kapasitas ruang.

-

Melakukan pengaturan jumlah peserta, pendamping, penonton Kompetisi Bahasa
dan Sastra yang datang dan berkumpul dalam waktu bersamaan untuk
memudahkan pembatasan jaga.

-

Membatasi waktu Kompetisi Bahasa dan Sastra.

-

Memberlakukan penerapan protokol pencegahan Covid-19 secara khusus bagi
peserta yang datang dari luar kota.

-

Mengumumkan hasil Kompetisi Bahasa dan Sastra melalui media sosial dan
website.

-

Menggunakan masker/ faceshield selama berada di area Kompetisi Bahasa dan
Sastra.

-

Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun
atau hand sanitizer.

-

Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan serta dilarang saling
meminjam alat dan perlengkapannya;

-

Menjaga jarak antar peserta minimal 1,5 (satu setengah) meter.

-

Mengingatkan jika ada pihak-pihak yang tidak mematuhi protokol pencegahan
Covid-19 selama acara berlangsung.

b. Juri/ Peserta/ Pendamping

-

Memastikan diri dalam kondisi sehat.

-

Membuktikan bebas Covid-19 dengan hasil rapid test non reaktif atau hasil swab
negatif bagi peserta yang datang dari luar kota.

-

Menggunakan masker/ faceshield selama berada di area Kompetisi Bahasa dan
Sastra.

-

Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun
atau hand sanitizer.

-

Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan serta dilarang saling
meminjam alat dan perlengkapannya;

-

Menjaga jarak antar peserta minimal 1,5 (satu setengah) meter.

-

Mengingatkan jika ada pihak-pihak yang tidak mematuhi protokol pencegahan
Covid-19 selama Kompetisi Bahasa dan Sastra berlangsung.

-

Tidak mengikutsertakan peserta/ pendamping lanjut usia usia di >60 tahun yang
rentan tertular penyakit, serta peserta/ pendamping dengan penyakit bawaan yang
berisiko tinggi terhadap Covid-19;

-

Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol pencegahan Covid-19 sesuai
dengan ketentuan.

-

c.

Segera membubarkan diri setelah Kompetisi Bahasa dan Sastra berakhir.

Penonton
-

Penonton dalam kondisi sehat;

-

Menggunakan masker/ face shield sejak keluar rumah dan selama berada di
Kompetisi Bahasa dan Sastra;

-

Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun
atau hand sanitizer;

-

Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;

-

Menjaga jarak antar penonton minimal 1,5 (satu setengah) meter;

-

Menghindari berdiam lama atau berkumpul di area Kompetisi Bahasa dan Sastra;

-

Melarang penonton membawa anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular
penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap Covid-19;

-

Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol pencegahan Covid-19 sesuai
dengan ketentuan.

-

Segera membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing setelah Kompetisi
Bahasa dan Sastra berakhir sesuai dengan instruksi.

6. Jenis-jenis Kompetisi Bahasa dan Sastra tahun 2020
a.

Sesorah

b.

Maca Geguritan

c.

Maca Cerkak

d.

Alih Aksara Jawa

B. KETENTUAN KHUSUS
1.

Sesorah
a. Peserta adalah siswa SMA/SMK/MA di Kabupaten Sleman
b. Pelaksanaan pada tanggal 15 September 2020
c. Peserta berjumlah 45 orang
d. Pendaftaran peserta paling lambat 10 September 2020 atau sampai kuota terpenuhi
e. Tema Sesorah : Pelajar melu jaga lan ngreksa katentreman Ngayogyakarta.
f.

Peserta menyampaikan sesorah sesuai dengan tema yang telah ditentukan.

g. Masing-masing peserta diberikan waktu paling lama 10 menit.
h. Menggunakan busana Jawa lengkap (gagrak Ngayogyakarta).
i.

j.

2.

Kriteria penilaian :
-

Isi/ pesan

-

Bahasa

-

Teknik (Wiraga, Wirasa, Wirama, Wicara)

Total hadiah Rp. 6.500.000,-

Maca Geguritan
a. Peserta adalah siswa SMP/MTs di Kabupaten Sleman
b. Pelaksanaan pada tanggal 16 September 2020
c. Peserta berjumlah 45 orang
d. Pendaftaran peserta paling lambat 10 September 2020 atau sampai kuota terpenuhi
e. Peserta membaca geguritan wajib dan pilihan
f.

Materi lomba dapat diunduh di website kebudayaan.slemankab.go.id

g. Naskah geguritan disiapkan oleh panitia.
h. Tidak diperbolehkan membawa properti dan musik pengiring.
i.

Kompetisi geguritan tidak menggunakan sound system.

j.

Menggunakan busana Jawa lengkap (gagrak Ngayogyakarta).

k. Kriteria penilaian :

l.

3.

-

Wiraga

-

Wirasa

-

Wirama

-

Wicara

Total hadiah Rp. 6.500.000,-

Maca Cerkak
a. Peserta adalah siswa SMP/MTs di Kabupaten Sleman
b. Pelaksanaan pada tanggal 17 September 2020
c. Peserta berjumlah 45 orang
d. Pendaftaran peserta paling lambat 10 September 2020 atau sampai kuota terpenuhi

e. Masing-masing peserta diberikan waktu paling lama 15 menit saat membacakan
cerkak.
f.

Materi lomba dapat diunduh di website kebudayaan.slemankab.go.id

g. Tidak diperbolehkan membawa properti dan musik pengiring.
h. Menggunakan busana Jawa lengkap (gagrak Ngayogyakarta).
-

Wiraga

-

Wirasa

-

Wirama
-

i.

4.

Wicara

Total hadiah Rp. 6.500.000,-

Alih Aksara Jawa
a. Peserta adalah siswa SD/MI di Kabupaten Sleman
b. Pelaksanaan pada tanggal 18 September 2020
c. Peserta berjumlah 45 orang
d. Pendaftaran peserta paling lambat 10 September 2020 atau sampai kuota terpenuhi
e. Materi yang dikerjakan peserta adalah alih aksara Jawa ke latin dan alih aksara latin ke
aksara Jawa
f.

Masing-masing peserta membawa alat tulis (ballpoint, pensil, penggaris, penghapus,
dan meja lipat)

g. Penulisan alih aksara menggunakan ballpoint tinta hitam atau pensil di kertas folio
bergaris yang sudah disiapkan oleh panitia.
h. Menggunakan busana Jawa lengkap (gagrak Ngayogyakarta).
i.

j.

Kriteria penilaian :
-

Trep/ benar dalam penulisan.

-

Estetika (jelas, indah, bersih)

Total hadiah Rp. 6.500.000,-

Mengetahui,
Kepala Bidang PBNT

Drs. Sumarjana
NIP 196410301996011001

