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Peserta

Peserta merupakan grup milenial BUMN/anak 
perusahaan BUMN, 

Umum

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

Panduan Lomba:

B

A Tema pantun

Milenial BUMN/Anak Perusahaan BUMN 

Cinta tanah air

Cinta Pancasila

Pesona Indonesia

Pendidikan

Motivasi atau semangat

Lingkungan hidup

Nasihat

Melawan Corona

Kebangsaan

Pergaulan

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



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

Peserta mengisi google form pendaftaran dan 
upload video melalui tautan (link) atau melalui 
email (pilih salah satu):

Peserta wajib mengikuti (follow/subscribe) 
minimal 2 media sosial Balai Pustaka. Bukti follow/
subcribe berupa tangkapan layar (Screenshoot) 
dikirim bersamaan dokumen lain.

Satu grup hanya diperbolehkan tampil dalam 1 
(satu) video.

•	 Milenial BUMN: 

Form: 
http://bit.ly/RegisLombaPantun_
MilenialBUMN 

       Email: pantun.bumn@gmail.com 

•	 Umum: 

       Form: 
       http://bit.ly/RegisLombaPantun_Umum

       Email: pantun.nasional@gmail.com 
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D Teknis Berbalas Pantun

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)

Peserta wajib menyertakan administrasi

•	 ID 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.ly/TemplateAdminLombaPantun

Peserta wajib mengirimkan narasi pantun menggunakan 
bahasa Indonesia (dalam bentuk pdf/word/jpg).

•	 IG    :  pt_balaipustaka

•	 Youtube   :  Balai Pustaka TV

•	 Fanpage FB : Balai Pustaka



Ketentuan videoE
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Dalam berbalas pantun menggunakan Bahasa 
Indonesia

Pelantunan pantun sedapat mungkin dilakukan 
dengan cara didendangkan

Proses berbalas pantun diiringi musik 
(tradisional/modern)

Musik pengiring boleh menampilkan personil 
atau hanya backsound.

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

Resolusi video minimal 720 pixel

Durasi video maksimal 5 menit

Video belum pernah ditayangkan dalam media 
apapun atau diikutkan dalam lomba

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

Format	 nama	 file	 video	 :	 Nama	 Grup_Tema	
Pantun_Kategori Peserta



6

Pengiriman videoF

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 15 Maret s.d. 
30 April 2021

G Kriteria Penilaian

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

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

Kekhasan seni tradisi (musik, gerak/tari, dan 
busana)

Kekompakan (suasana yang dibangun dan 
dinamika)
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H Penentuan Pemenang

Juara I, II, dan III ditentukan berdasarkan hasil 
penilaian Dewan Juri

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

•	 Instagram  : pt_balaipustaka

•	 Youtube  : Balai Pustaka TV

Hadiah Lomba masing-masing kategori BUMN dan 
Umum

I

Juara	I	sebesar	Rp40.000.000,-	+	piala	+	sertifikat

Juara	II	sebesar	Rp25.000.000,-	+	piala	+	sertifikat

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

Juara	Favorit	Rp15.000.000,-	+	piala	+	sertifikat

J Pelaksanaan Lomba

Pengumuman lomba tanggal 8 Maret 2021.

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

Penjurian: 1 Mei - 15 Mei 2021.

Penayangan 10 Video terbaik (masing-masing 
kategori) di Media Sosial Balai Pustaka: 17 Mei 
2021.

Pengumuman pemenang: 20 Mei 2021.

Penganugerahan hadiah 25 Mei 2021 ( 
Memperingati Hari Kebangkitan Nasional)*.
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