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Jejak Tradisi Daerah merupakan kegiatan rutin Balai Pelestarian Nilai
Budaya (BPNB) Sumatera Barat sebagai salah satu program internalisasi
nilai budaya. Pada kegiatan ini peserta yang berasal dari peserta didik tk.
SMA/sederajat akan diperkenalkan dengan tradisi masyarakat dan karya
budayanya melalui tinggal dan terlibat aktivitas bersama masyarakat
setempat. Pada 2018 ini kegiatan Jejak Tradisi Daerah dipusatkan di Kota
Prabumulih, Sumatera Selatan dengan tema “Mengenali Kearifan
Budaya Lokal Untuk mewujudkan Toleransi Dalam Keberagaman“.
Adapun teknis pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Peserta
Jejak Tradisi Daerah 2018 akan diikuti oleh peserta didik

SMA/Sederajat dari tiga wilayah kerja BPNB Sumbar (Sumatera Barat,
Bengkulu dan Sumatera Selatan), guru pendamping, nara sumber, juri,
moderator, pemandu lapangan dan panitia. Seluruh peserta berjumlah 56
orang.

Komposisi peserta terdiri dari: 8 siswa dan 2 guru dari Propinsi
Sumatera Barat, 8 siswa dan 2 guru dari Propinsi Bengkulu, 12 siswa dan
3 guru dari Kota Palembang, 8 siswa dan 2 guru dari Kota Prabumulih.
Selain itu terdapat 4 orang pemandu lapangan, 4 orang panitia, 3 orang
juri serta 3 orang narasumber.

2.  Bentuk Kegiatan
Kegiatan Jejak Tradisi Daerah 2018 dilaksanakan dalam rangka

memperkenalkan keanekaragaman tradisi dan hasil karya budaya daerah.
Kegiatan ini selanjutnya dikemas dalam bentuk tinggal bersama
masyarakat, kunjungan, presentasi karya tulis serta pertunjukan kesenian
tradisional.

Pembuatan karya tulis dilakukan dua tahap yaitu sebelum pelaksanaan
kegiatan dan ketika berlangsungnya kegiatan. Sebelum pelaksanaan
kegiatan masing-masing peserta diminta untuk :
1. Membuat karya tulis dengan tema “gotong royong sebagai wujud

toleransi”, “kearifan masyarakat dalam pendidikan
karakter”,”beragam tapi bersatu”, “kearifan dalam tradisi lisan”
serta “media komunikasi tradisional”.

2. Panjang karya tulis antara 15-20 halaman dan dipandu oleh guru
pembimbing di sekolah bersangkutan,

3. Sistematika penulisan karya tulis yakni: Cover, Lembar Pengesahan
dari Sekolah, Kata Pengantar , Daftar Isi, Pendahuluan, Pembahasan,
Penutup, Daftar Pustaka/ Informan.

4. Tulisan diketik dengan huruf Times New Roman font 12, spasi
rangkap, kertas A4 dan margin (4-4-3-3)

5. Karya tulis dikirim ke panitia paling lambat 30 Maret 2018 melalui
surel: marbunfirdaus@gmail.com dan ernatip@gmail.com.

Sementara itu, bagi guru pendamping diminta menyiapkan orasi
budaya dengan tema Peran Guru dalam Pelestarian Budaya di Sekolah
yang akan disampaikan pada saat pelaksanaan kegiatan. Durasi
penyampaian orasi tersebut selama 10 Menit.

Pada pelaksanaan, peserta membuat karya tulis berdasarkan hasil
pengumpulan data dan informasi pada saat kunjungan. Nantinya peserta
dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan topik bahasan yang telah
ditetapkan oleh panitia. Hasil pengumpulan data selanjutnya akan
dipresentasikan

Kegiatan lain adalah pagelaran atraksi budaya yang diikuti oleh semua
peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Setiap group peserta menampilkan atraksi seni khas daerah masing-

masing.
2. Peralatan pendukung atraksi disediakan oleh group yang

bersangkutan.
3. Lama penampilan atraksi berkisar antara 10 - 15 menit.

3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Kegiatan jejak tradisi daerah akan dilaksanakan pada bulan April

2018 selama 4 hari berturut-turut, bertempat di Kota Prabumulih Provinsi
Sumatera Selatan.

4. Pembiayaan
Transportasi peserta dari daerah asal ke Kota Prabumulih dengan

angkutan darat PP, Konsumsi dan akomodasi selama berlangsungnya
kegiatan ditanggung oleh panitia.

5. Konfirmasi Peserta
Biodata peserta sudah diterima panitia selambat-lambatnya pada

minggu pertama bulan April 2018, dikirim ke sekretariat panitia

Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat
Jln. Raya Belimbing No 16. A Kuranji, Padang
Telp (0751) 496181 Fax (0751) 496181
CP: Ernatip (081363465984); Kadril (081314366170);
Firdaus Marbun (085360812869)

6. Penghargaan
Panitia menyediakan apresiasi berupa uang tunai sejumlah Rp.

18.500,000,-, untuk kriteria berikut:
1. Juara (1.2.3) dan Harapan (1.2.3) Lomba Karya Tulis Ilmiah sebesar

Rp. 11.000.000
2. Peserta kelompok terbaik (1.2.3) sebesar Rp. 2.250.000,-
3. Guru Pendamping Terbaik (1.2.3) sebesar Rp. 2.250.000,-
4. Tim Kesenian Terbaik (1.2.3) sebesar Rp. 3.000.000,-

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jejak Tradisi Daerah 2018 ini
dibuat sebagai pedoman bagi peserta  dalam mengikuti kegiatan tersebut.
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