PANITIA
HUT KE-72 KEMERDEKAAN RI DAN HUT KE-32 SäMâ
VIHâRA JAKARTA DHAMMACAKKA JAYA
Jl. Agung Permai XV/12 Blok C Sunter Agung Podomoro, Jakarta
Telp. (021) 64716739, 6414304 Fax. (021) 6450206 Email: cakka@centrin.net.id

LOMBA BERCERAMAH DHAMMA
I.

WAKTU DAN TEMPAT
Tgl Pelaksanaan
Minggu,06 Agustus 2017
pk 13.00 WIB – selesai
Minggu,13 Agustus 2017
pk 13.00 WIB – selesai
Senin, 20 Agustus 2017
pk 13.00 WIB – selesai

Kategori
SD
SMP dan
SMA/SMK
Umum/Dewasa

Waktu
10-15
menit

15-20
Menit
20-30
Menit

Tempat
Gedung Serba
Guna – Vihàra
Jakarta
Dhammacakka
Jaya

II.

SISTEM PERLOMBAAN
Perlombaan diikuti oleh minimal 5 Orang. Apabila kurang dari 5 Orang, maka perlombaan
dibatalkan dan biaya pendaftaran dikembalikan. Perlombaan hanya terdiri dari 1 (satu) babak, yaitu
babak final.

III.

SYARAT PESERTA
 Peserta beragama Buddha.
 Peserta bukan merupakan anggota MAGABUDHI atau majelis lain yang bergerak dalam
bidang Dhammaduta. Apabila terbukti sebagai anggota, maka akan didiskualifikasi.
 Peserta yang mendaftar wajib menyertai data-data diri (kartu pelajar atau KTP) dan/ atau surat
pengantar dari sekolah/ vihara/ organisasi Buddhis yang diwakili/ perorangan. Setiap vihara/
cetiya/ sekolah/ organisasi Buddhis/ perorangan dapat mengikuti perlombaan untuk seluruh
kelompok umur, tetapi hanya diperkenankan mengirim maksimal 2 orang / utusan untuk
masing-masing kelompok umur.
 Semua peserta diwajibkan berpakaian rapi dan sopan dengan memakai kemeja putih lengan
panjang dan celana panjang hitam ( terbuat dari bahan kain).

IV.

KETENTUAN LOMBA
 Peserta wajib memilih salah satu tema ceramah yang telah ditentukan oleh Panitia, sebagai
berikut:
Tingkat SD:
Topik : Bebas tapi mengacu pada tema “Cinta Kasih dan Kasih Sayang”
Tingkat SMP, SMA, dan Umum:
Topik : Bebas tapi mengacu pada Tema Waisak STI “Cinta Kasih Penjaga Kebinekaan”




Waktu berceramah untuk tingkat SD : 10-15 menit, tingkat SMP / SMA / SMK : 15-20 menit,
tingkat Umum / Dewasa : 20-30 menit.
Pembahasan meliputi penjabaran, pendalaman, maupun motivasi. Sumber pembahasan harus
mengacu pada Kitab Suci Tipiñaka berbahasa Pàëi atau terjemahannya.
Bahasan tidak menyinggung suatu aliran tertentu dan agama lain atau mengandung unsur
pornografi dan sejenisnya.
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Tidak diperkenankan menggunakan media presentasi seperti software Power Point dan
sejenisnya yang membutuhkan infocus atau overhead projector.
Peserta tidak dapat digantikan selama perlombaan.
Peserta wajib hadir 1 (satu) jam sebelum perlombaan dimulai untuk mendaftar ulang dan
mengambil nomor peserta.
Peserta diberikan toleransi tiga kali panggilan dan bila belum hadir maka dinyatakan gugur.
Peserta diharapkan tetap berada di ruang lomba selama perlombaan berlangsung.
Keputusan juri berlaku mutlak.
Peserta dianggap telah mengerti dan jelas mengenai peraturan dan kriteria lomba melalui
keterangan-keterangan di atas. Panitia mempunyai hak penuh atas hal-hal yang menyangkut
teknis lomba dan hal-hal lain yang tidak terduga.

V.

KRITERIA PENILAIAN
a. Penguasaan materi dan nilai-nilai yang terkandung
b. Teknik penyampaian, meliputi: penjabaran, pendalaman, dan motivasi
c. Gaya bicara, meliputi: intonasi, ekspresi wajah dan badan
d. Etika dan Estetika

VI.

PENDAFTARAN
Pendaftaran paling lambat tanggal 31 July 2017.
Biaya pendaftaran Rp. 50.000,- per orang.
Pendaftaran dapat menghubungi:
 Sdri Nelly (0812 9395 8303) atau Sdri. Metta Tjungandi (0878 8717 7022)
 Sekretariat Vihàra Jakarta Dhammacakka Jaya (6471 6739 atau 641 4304)
Jakarta, July 2017
PANPEL HUT ke-72 RI & HUT ke-32 Sãmà VJDJ

2

