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PENGUMUMAN 

   NOMOR: 

LOMBA MENDONGENG DENGAN BAHASA ISYARAT  

DALAM RANGKA BULAN BAHASA DAN SASTRA 2022 

Dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra Tahun 2022, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra akan 

menyelenggarakan Lomba Mendongeng dengan Bahasa Isyarat. Kegiatan Lomba Mendongeng dengan Bahasa 

Isyarat Tahun 2022 dilaksanakan secara digital dengan memanfaatkan media YouTube. Tema kegiatan 

tersebut disesuaikan dengan tema Bulan Bahasa dan Sastra Tahun 2022, yaitu “Bangkit Bersama”. Pelaksanaan 

kegiatan Lomba Mendongeng dengan Bahasa Isyarat dapat dilihat melalui informasi berikut ini. 

No. Kegiatan Waktu 

1 Pendaftaran dan pengunggahan video lomba 23 Agustus—23 September 2022 

2 Penjurian video lomba 5—7 Oktober 2022 

3 Pengumuman hasil lomba 17 Oktober 2022 

A. Persyaratan

Calon peserta lomba wajib memenuhi persyaratan berikut.

1. Peserta adalah warga negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Indonesia dan memiliki kartu 
identitas (KTP atau kartu pelajar).

2. Peserta adalah tuli yang berasal dari masyarakat umum.

3. Peserta lomba adalah individu berusia minimal 13 tahun.

4. Peserta menguasai bahasa isyarat SIBI atau Bisindo (pilih salah satu).

5. Peserta memiliki pos-el (email) yang tetap dan aktif.

6. Peserta sehat jasmani dan rohani.

7. Peserta bersedia mematuhi ketentuan lomba yang ditetapkan oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, 
yaitu mengenai proses dan hasil kegiatan lomba.

8. Peserta tidak memiliki hubungan keluarga dengan panitia lomba.

B. Pendaftaran

1. Pendaftaran dilaksanakan secara daring pada tanggal 23 Agustus—23 September 2022 dengan 
ketentuan sebagai berikut.

a. Peserta melakukan pendaftaran secara daring dengan mengisi formulir dan mengunggah berkas 
pendaftaran di tautan http://bit.ly/lombadongengisyarat.

b. Peserta wajib mencantumkan tautan video lomba yang diunggah pada saat pengisian formulir.

2. Berkas pendaftaran yang dimaksud pada nomor 1 huruf a terdiri atas

a. kartu tanda penduduk elektronik atau kartu tanda pelajar bagi peserta di bawah usia 17 tahun;

b. biodata peserta; dan

c. ijazah pendidikan formal terakhir.

3. Semua berkas pendaftaran yang dimaksud pada nomor 2 dikirimkan melalui tautan 
http://bit.ly/lombadongengisyarat dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Setiap berkas dipindai dalam format PDF dengan ukuran maksimal 1 MB.

b. Semua berkas pendaftaran yang dimaksud pada nomor 2 diberi nama dengan format (nama 
peserta)_(nama dokumen). Contoh: Karina Octavia_KTP, Karina Octavia_Biodata, atau Karina 
Octavia_Ijazah.
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4. Peserta wajib membuat dan mengunggah video mendongeng dengan bahasa isyarat di akun YouTube 
masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Peserta membuat video dengan memilih salah satu cerita dongeng berikut.

1) Dongeng Roro Jonggrang

2) Dongeng Timun Mas

3) Dongeng Malin Kundang

b. Peserta diperbolehkan menggunakan bahasa isyarat SIBI atau Bisindo (pilih salah satu).

c. Peserta mengunggah video lomba berdurasi 4—7 menit melalui akun YouTube pribadi dengan 
format judul (nama lengkap peserta) Lomba Mendongeng Bahasa Isyarat Badan Bahasa 2022. 
Contoh: Karina Octavia Lomba Mendongeng Bahasa Isyarat Badan Bahasa 2022.

d. Tautan video hanya dapat diakses oleh panitia (diprivat).

e. Peserta tidak diperbolehkan melakukan penyuntingan yang memotong adegan saat mendongeng.

f. Peserta hanya diperbolehkan melakukan penyuntingan berupa penambahan gambar dan teks 
pendukung dalam video.

g. Peserta memastikan video tidak mengandung materi yang berpotensi menimbulkan konflik suku, 
agama, ras, dan antargolongan serta konotasi negatif.

h. Keaslian dan muatan materi video menjadi tanggung jawab peserta.

C. Ketentuan Lain

1. Peserta tidak dipungut biaya apa pun dalam kegiatan ini.

2. Panitia tidak akan memproses lebih lanjut berkas peserta yang tidak sesuai dengan ketentuan

pendaftaran.

3. Panitia berhak membatalkan hasil lomba jika data yang diberikan peserta terbukti tidak benar.

4. Pemberitahuan hasil seleksi akan disampaikan melalui pos-el peserta.

5. Keputusan panitia berlaku mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

 Jakarta, 

Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, 

Muh. Abdul Khak 

Tembusan:      NIP 196407271989031002 

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 
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