
1. Nama sekolah/nama gedung (2 foto dengan kode
LPD_1a dan LPD_1b).

2. Nama sarana umum (2 foto dengan kode LPD_2a dan 
LPD_2b).

3. Nama ruang pertemuan (1 foto dengan kode LPD_3).
4. Nama produk barang/jasa (1 foto dengan kode

LPD_4).
5. Nama jabatan (1 foto dengan kode LPD_5).
6. Penunjuk arah atau rambu umum (1 foto dengan

kode LPD_6).
7. Kain rentang (spanduk) atau alat informasi lain 

sejenisnya (2 foto dengan kode LPD_7a dan LPD_7b).
8. Naskah dinas terdiri atas surat edaran, surat tugas,

surat keterangan, surat keputusan, surat undangan,
laporan kegiatan, berita acara, notula, dan media
publikasi (masing-masing satu objek).

PENGHARGAAN PRASIDATAMA  
SMA/SMK/MA PENGGUNA BAHASA INDONESIA TERBAIK 
PROVINSI JAWA TENGAH 2021

Penggunaan bahasa merupakan cerminan sikap positif
terhadap bahasa Indonesia dan sekaligus wajah bahasa
sekolah. Sikap positif itu terwujud dalam penggunaan
bahasa di ruang publik dan naskah dinas. Sikap itu
perlu ditingkatkan agar tercipta situasi tertib berbahasa
di sekolah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang
Negara, serta lagu Kebangsaan. Sehubungan dengan
itu, pada tahun 2021 Balai Bahasa Provinsi Jawa
Tengah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melakukan
penilaian wajah bahasa sekolah dalam rangka
penghargaan Prasidatama kepada SMA/ SMK/MA
pengguna bahasa Indonesia terbaik di Jawa Tengah.

SMA, SMK, dan MA negeri maupun swasta di Jawa
Tengah, kecuali sekolah yang sudah menerima
penghargaan Prasidatama.

Peserta atas nama lembaga sekolah mendaftarkan diri
dengan mengirimkan foto objek penggunaan bahasa
dan salinan naskah dinas sekolah masing-masing.

1. Pendaftaran dan pengiriman data objek (3 Maret—
30 April 2021).

2. Pengumuman nomine/penerima dan penyerahan
penghargaan (Oktober 2021).

3. Daftar nomine dan penerima penghargaan
Prasidatama dapat dilihat di laman
balaibahasajateng.kemendikbud.go.id dan juga 
media sosial Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah.

4. Nomine dan penerima penghargaan Prasidatama
akan dihubungi oleh panitia Balai Bahasa Provinsi
Jawa Tengah.

1. Foto asli hasil pemotretan terbaru di sekolah.
2. Foto beresolusi 72—300 dpi dalam format JPG.
3. Ukuran minimal sisi foto terpendek 1024 piksel.
4. Naskah dinas dalam format PDF.
Objek penilaian dan surat pengantar kepala sekolah
dikirim ke alamat pos-el panitia Balai Bahasa Provinsi
Jawa Tengah: wajahbahasajawatengah@gmail.com.

Objek Penilaian

Peserta

Pendaftaran

Tahapan Pelaksanaan

Ketentuan Objek

Nama sekolah_Wilayah_Nama pengirim_Nomor telepon 
pengirim
Contoh:
SMA Baruna_Semarang_Budiharjo_0812375xx

Subjek Pengiriman

1. SMA/SMK/MA yang terpilih sebagai pengguna
bahasa Indonesia terbaik akan menerima
penghargaan Prasidatama, piagam, dan uang
pembinaan.

2. SMA/SMK/MA yang terpilih sebagai nomine akan
menerima piagam dan uang pembinaan.

3. Penerima penghargaan dan nomine akan
diikutsertakan pada lomba wajah bahasa tingkat
nasional.

Penghargaan

Sekretariat Panitia
Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah

Jalan Elang Raya 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang
Pos-el: wajahbahasajawatengah@gmail.com

Narahubung
Suryo Handono (08122818221)
Poetri Mardiana Sasti (085712020894)
Shintya (081325549007)

Total Hadiah Rp 15.000.000,00

Latar Belakang
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