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SAYEMBARA ALIH WAHANA
BAHAN DIPLOMASI BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mengundang pengajar dan pegiat pembelajaran
bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) serta masyarakat umum untuk berpanisipasi dalam Sayembara
Alih Wahana Bahan Diplomasi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Kegiatan sayembara ini dilaksanakan
melalui tahapan berikut.

Informasi tentang kriteria peserta, karya, dan penilaian serta tahapan keikutsertaan peserta, penghargaan,
dan ketentuan lain diuraikan sebasai berikut.

2. Kriteria Karya
a. Kriteria Umum
Karya alih wahana secara umum memenuhi kriteria berikut.
1) Karya sayembara terdiri atas dua kategori, yaitu video pembelajaran dan infografik pembelajaran.
2) Karya video pembelajaran dan infografik pembelajaran berfungsi mendukung pencapaian tujuan

pembelajaran BIPA dari aspek keterampilan, pengetahuan, dan sikap untuk materi dan tingkat tertentu.
3) Materi karya bersumber dari bahan diplomasi bahasa Indonesia bagi penutur asing terbitan Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang dapat diakses melalui portal BIPA Daring
(bipa.kemdikbud.go.id/belajar).

4) Materi disesuaikan dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing
(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2017).

5) Karya merupakan ciptaan asli peserta, belum pemah dipublikasikan dan/atau digunakan untuk
kompetisi lain, serta tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak mana pun.

6) Karya tidak berpotensi menimbulkan konflik suku, agama, ras, dan antargolongan.
7) Karya diseftai ringkasan eksekutif dalam bentuk dokumen PDF tentang desain pembelajaran BIPA

untuk topik materi yang dipilih.
8) Peserta dapat mengirimkan lebih dari satu kategori karya (maksimal tiga karya untuk setiap kategori).
9) Karya yang diikutsertakan dalam sayembara ini akan menjadi hak guna panitia.
l0) Karya yang terseleksi dan tervalidasi selanjutkan akan dimasukkan sebagai bahan koleksi dalam po(al

BIPA Daring pada modul Bakti BIPA yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh khalayak.

No Tahapan Waktu
I Pendaftaran Paling lambat 2l Agustus 2020
2 Pemilihan topik materi 27 Juli-2l Agustus 2020
3 Pengunggahan karya Paling lambat 2 Oktober 2020
4 Pengumuman pemenang/karya terbaik 23 Oktober 2020
5 Pemberian penghargaan Acara Puncak Bulan Bahasa dan Sastra pada akhir

Oktober 2020

1. Kriteria Peserta
Peserta memenuhi kriteria sebagai berikut.
a. Peserta merupakan warga negara lndonesia atau warga negara asing.
b. Peserta merupakan perseorangan atau kelompok (diwakili satu nama peserta).
c. Peserta memiliki akun lnstagram (aktif dan tidak dikunci) dan akun YouTube.
d. Peserta bukan merupakan karyawan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
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b. Kriteria Khusus
Karya alih wahana terdiri atas dua kategori, yaitu video dan infografik dengan kiteria khusus sebagai
berikut.

1) Video Pembelajaran
a) Video disajikan dalam format MP4 dengan durasi 1-3 menit, ukuran maksimal 150 MB, dan

resolusi layar minimal 720p dengan ukuran 1280 x720 (16:9).
b) Video yang berisi dialog atau monolog lisan disertai dengan teks transkripsi.
c) Video diberijudul sesuai dengan topik materi pada bagian awal video.
d) Sumber materi dicantumkan pada bagian akhir video.

2) Infografik Pembelajaran
a) Infografik disajikan dalam format JPG dengan resolusi 300 dpi dan ukuran maksimal 2 MB.

b) Infografik berbentuk persegi empat dengan perbandingan panjang dan lebar I : I .

c) Infografik diberijudul sesuai dengan topik materi.
d) Sumber materi dicantumkan pada bagian bawah infografik.

3. Kriteria Penilaian
Penilaian dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut.
a. Karya akan dinilai dari aspek isi, penggunaan bahasa, tampilan, dan kompleksitas produksi.
b. Penilaian karya akan dilaksanakan melalui beberapa tahap dan metode. Karya yang memenuhi

persyaratan umum dan khusus selanjutnya akan dinilai oleh dewan .juri.

4. Tahapan Keikutsertaan Peserta
Untuk dapat mengikuti sayembara ini, calon peserta menempuh tahapan sebagai berikut.
a. Peserta mendaftarkan diri untuk memiliki akun di portal BIPA Daring

(bipa.kemdikbud.go.id/sayembara) serta menjadi pengikut akun lnsragram @kemdikbudri,
@badanbahasakemdikbud, dan @bipakemdikbud serta akun YouTube BIPA Kemdikbud
selambat-lambatnya 21 Agustus 2020.

b. Peserta memilih topik materi melalui portal BIPA Daring (bipa.kemdikbud.go.id/sayembara) pada
27 Jtli 2020 sampai dengan 21 Agustus 2020.

c. Peserta menyerahkan karya selambat-lambatnya tanggal 2 Oktober 2020 dengan ketentuan sebagai
berikut.
l) Mengunggah karya video dan/atau infografik di akun Instagram masing-masing dengan memberi

tagar #sayembaraBIPA2020 dan #BIPAKemdikbud
2) Mengunggah karya video di akun YouTube masing-masing (ika karya berupa video

pembelajaran) dengan memberi tagar akun YouTube BIPA Kemdikbud
3) Mengunggah karya dan ringkasan eksekutif setiap karya dalam bentuk dokumen PDF (format

ringkasan eksekutif terlampir) di poftal BIPA Daring (bipa.kemdikbud.go.id/sayembara)

5. Penghargaan
Penghargaaan untuk sayembara ini diatur dengan ketentuan sebagai berikut.
a. Seluruh peserta yang mengunggah karya yang sesuai dengan ketentuan akan memperoleh piagam

keikutsertaan.
b. Karya yang terpilih akan memperoleh penghargaan berupa uang tunai, pemanfaatan karya melalui

publikasi berskala internasional di portal BIPA Daring, dan piagam penghargaan.
c. Hadiah akan disediakan untuk 14 kategori yang masing-masing terdiri atas 2 pemenang.
d. Pajak hadiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditanggung oleh pemenang.
e. Hasil sayembara akan diumumkan melalui laman Badan Bahasa, akun Instagram Badan Bahasa dan

BIPA Kemdikbud, serta pos-el peserta masing-masing pada 23 Oktober 2020.
f. Pemberian penghargaan akan dilaksanakan dalam acara Puncak Bulan Bahasa dan Sastra pada akhir

Oktober 2020.
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6. Ketentuan Lain
Ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan sayembara ini diatur dengan ketentuan berikut.
a. Isi karya sepenuhnya menjadi tanggungjawab peserta.
b. Keputusan dewanjuri dan panitia dalam penetapan pemenang sayembara tidak dapat diganggu gugat.
c. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh peserta untuk mengikuti sayembara ini tidak ditanggung oleh

panitia.
d. Dalam penyelenggaraan sayembara ini peserta tidak dipungut biaya apa pun oleh panitia.
e. Informasi lebih lanjut tentang penyelenggaraan sayembara ini dapat diperoleh melalui narahubung

panitia yang dapat dihubungi melalui posel syukon.ramadloni@,kemdikbud.go.id atau
andi.maytendri@kemdikbud. go. id.
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Tembusan:
1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Seketaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
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