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ATURAN UMUM OSEBI 2019 

 

1. Olimpiade Seni dan Bahasa Indonesia ini adalah kegiatan lomba tahunan untuk para 

pembelajar bahasa Indonesia baik warga Negara Indonesia. 

2. Peserta kegiatan ini diperuntukkan bagi para pelajar SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan 

SMK/MAK, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Lomba Menyanyi Solo; peserta dibagi menjadi dua tingkatan umur:  

i. 6 – 13 tahun 

ii. 14 – 18 tahun 

b. Lomba Tari Kreasi Nusantara; peserta dibagi menjadi dua tingkat: 

i. SD/MI - SMP/MTs 

ii. SMA/MA/SMK. 

c. Lomba Penampilan Puisi; peserta dibagi menjadi dua tingkat: 

i. SMP/MTs 

ii. SMA/MA/SMK. 

d. Lomba Menulis 

i. Menulis Esai; peserta: SMA/MA/SMK 

ii. Menulis Cerpen; peserta: SMP/MTs 

iii. Menulis Puisi; peserta: SD/MI 

3. Pendaftaran peserta dan materi lomba dilakukan melalui website resmi osebi: www.osebi.org. 

4. Peserta melakukan pembayaran pendaftaran sebesar: 

a. Lomba perorangan (lomba menulis, lomba membaca puisi, dan menyanyi solo): Rp 

50.000 

b. Lomba Tari Kreasi Nusantara : Rp100.000/grup 

5. Tatacara pembayaran diinformasikan pada akun peserta masing-masing setelah sukses 

melakukan pendaftaran (harap cek akun osebi anda). 

6. Untuk kategori lomba menyanyi, tari kreasi nusantara dan penampilan puisi, proses 

seleksi melalui tahapan sebagai berikut: 

a. Melakukan pendaftaran dengan cara mengisi formulir online yang bisa diakses 

melalui www.osebi.org dilengkapi dengan materi lomba; untuk kategori tari kreasi, 

menyanyi, dan baca puisi berupa file video (kualitas baik) diunggah ke 

www.youtube.com dengan format unlisted (keterangan youtube unlisted bisa dicek 

pada keterangan gambar) dan link youtube-nya dituliskan ke kolom yang sudah 

disediakan pada formulir pendaftaran online. Pendaftaran mulai tanggal 1 Oktober 

2018 – 12 Desember 2018. 

b. Materi lomba dari masing-masing kategori akan dinilai dan diseleksi oleh Tim Juri 

yang sudah disiapkan oleh panitia untuk menentukan 10 besar nasional (untuk 

menyanyi dan penampilan puisi) dan 6 besar (untuk tari kreasi nusantara). 

Pengumuman untuk yang masuk 10 besar (menyanyi dan penampilan puisi) dan 6 

besar (tari kreasi nusantara) akan disampaikan pada tanggal 22 Desember 2018. 

c. Peserta yang masuk 10 besar (menyanyi dan penampilan puisi) dan 6 besar (tari 

kreasi nusantara) akan diundang ke Jakarta untuk melakukan seleksi babak final dan 

Tes Kemampuan Pengetahuan Bahasa Indonesia tanggal 22 - 23 Februari 2019.   

7. Untuk kategori menulis puisi, menulis cerpen, dan menulis esai, proses seleksi melalui 

tahapan sebagai berikut: 

a. Melakukan pendaftaran dengan cara mengisi formulir online yang dapat diakses 

melalui www.osebi.org, dilampiri materi lomba untuk masing-masing kategori 

http://www.osebi.org/
http://www.osebi.org/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.osebi.org/
http://www.osebi.org/
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(naskah puisi, cerpen, dan esai). Pendaftaran mulai tanggal 1 Oktober 2018 – 12 

Desember 2018. 

b. Materi lomba dari masing-masing kategori akan dinilai dan diseleksi oleh Tim Juri 

yang sudah disiapkan oleh panitia untuk menentukan 3 besar nasional. Pengumuman 

untuk yang masuk 3 besar akan disampaikan pada tanggal 22 Desember 2018. 

c. Bagi mereka yang masuk 3 besar untuk masing-masing kategori akan diundang ke 

Jakarta untuk menentukan urutan juaranya dengan mengikuti  kegiatan seleksi tes 

kemampuan pengetahuan bahasa Indonesia dan wawancara pada tanggal 22-23 

Februari 2019. 

8. Setiap sekolah diperbolehkan untuk mengirimkan lebih dari satu peserta/tim untuk masing-

masing kategori. 

9. Semua peserta yang telah menjadi finalis diharap mempersiapkan segala kebutuhan atau 

perlengkapan penampilannya. 

10. Pakaian atau kostum finalis: 

a. Sesi Uji Kompetensi        :Kaos seragam peserta OSEBI 2018 

b. Sesi Final dan Festival     :Pakaian adat (bebas dari daerah manapun di 

Indonesia dengan mengindahkan norma-norma kesopanan) atau pakaian yang sesuai 

dengan tema tari yang dibawakan. Untuk itu, semua peserta diharap mempersiapkan 

dan membawa pakaian tradisionalnya dari tempat asal masing-masing. 

11. Biaya perjalanan untuk semua peserta, para pembimbing dan/atau para pendamping dari 

masing-masing daerah ke tempat penyelenggaraan pulang-pergi ditanggung masing-masing 

peserta/tim. Sedangkan untuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama kegiatan 

berlangsung ditanggung oleh pihak panitia. 

12. Selama kegiatan berlangsung para peserta dilarang meninggalkan tempat kegiatan tanpa izin 

tertulis dari panitia. 

13. Selama kegiatan berlangsung para peserta dihimbau untuk meningkatkan rasa persaudaraan 

dan persatuan, dan menghindari hal-hal yang berbau SARA. Dalam hal ini setiap Pembina 

diharapkan peran sertanya. 

14. Keputusan Dewan Juri TIDAK dapat diganggu gugat. 
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KRITERIA LOMBA 

  

Lomba Menyanyi Solo 

1. Deskripsi: Kompetisi ini memperlombakan bidang menyanyi yang dilakukan oleh satu orang 

(solo). 

2. Aturan Menyanyi Solo 

a. Peserta dibagi menjadi dua tingkatan umur:  1) 6 - 13 tahun dan 2) 14 - 18 tahun 

b. Setiap sekolah boleh diwakili oleh lebih dari satu peserta. 

c. Peserta yang telah menjadi juara (3 besar) pada lomba tahun sebelumnya tidak 

diperkenankan untuk berpartisipasi mengikuti lomba tahun ini. 

d. Semua hal yang berhubungan dengan kebutuhan menyanyi, disediakan oleh masing-

masing peserta. 

e. Sebelum acara lomba dimulai setiap peserta diharapkan dapat mempersiapkan diri 

dengan baik dan lengkap sesuai dengan kebutuhannya. 

f. Pada babak penyisihan, peserta menyanyikan satu buah lagu daerah dan sebuah lagu 

pilihan peserta yang diambil dari daftar lagu yang telah ditentukan oleh panitia (lagu 

pop). 

g. Pada babak final, peserta menyanyikan satu buah lagu pilihan peserta yang diambil 

dari daftar lagu yang telah ditentukan oleh panitia (lagu pop) dan satu lagu daerah, 

bisa lagu yang sama dengan yang dinyanyikan pada babak penyisihan, atau yang 

berbeda. 

h. Materi lagu direkam langsung dengan bentu video (audio visual). 

i. Teknis perekaman diutamakan dapat menampilkan karakter suaranya, untuk itu 

pengambilan rekamannya diusahakan dapat lebih dekat dan dilakukan di dalam 

ruangan agar suaranya dapat lebih jelas dan tidak terganggu oleh suara-suara lainnya. 

j. Tidak ada proses edit audio visual, dan tidak diperbolehkan menggunakan jasa 

rekaman studio. 

k. Suara tidak boleh didubbing, harus suara asli atau langsung. 

l. Untuk final akan diambil 10 peserta, dan hanya 3 peserta yang berhak mendapatkan 

penghargaan sebagai juara 1, 2, dan 3. 

m. Durasi waktu penampilan setiap peserta pada babak final maksimal 10 menit. 

n. Pengaturan penampilan finalis akan ditentukan melalui undian. 

3. Penilaian Menyanyi Solo 

Aspek yang dinilai dalam kategori menyanyi solo adalah: 

a. Kualitas Vokal 

b. Harmonisasi 

c. Penjiwaan 

d. Teknik Menyanyi 

e. Penampilan 

f. Kualitas Lirik 

g. Kemampuan Pengetahuan Bahasa Indonesia 
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Lomba Tari Kreasi Nusantara 

1. Deskripsi: Kegiatan ini memperlombakan tari yang merupakan hasil kreasi yang bersumber 

dari tradisi budaya di berbagai wilayah di nusantara. 

2. Aturan Tari Kreasi Nusantara 

a. Peserta dibagi menjadi dua tingkat: 1) SD/MI - SMP/MTs dan 2) SMA/MA/SMK. 

b. Peserta yang telah menjadi juara (3 besar) pada lomba OSEBI sebelumnya tidak 

diperkenankan untuk berpartisipasi mengikuti lomba tahun ini. 

c. Setiap sekolah diperbolehkan mengirim lebih dari satu tim tari. 

d. Judul dan sinopsis tari diserahkan kepada panitia pada saat pendaftaran. 

e. Sebelum acara dimulai setiap peserta yang telah menjadi finalis diharapkan dapat 

mempersiapkan diri dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. 

f. Materi yang ditampilkan adalah tari kreasi yang bersumber pada tradisi daerah di 

wilayah nusantara. 

g. Jumlah peserta tiap tim minimal 3 orang dan maksimal 7 orang. 

h. Durasi pertunjukan setiap peserta maksimal 10 menit. 

i. Wajib memakai pakaian atau kostum tari sesuai dengan tarian yang dibawakan mulai 

dari dari babak penyisihan. 

j. Rekaman materi lomba tari berupa video (audio visual) yang direkam dari satu sudut 

(depan) agar dapat terlihat keseluruhan dan keutuhan gerakan tariannya. 

k. Untuk kebutuhan final Tari Kreasi Nusantara, musik pengiring atau instrument tari 

menggunakan format .mp3 yang nantinya diserahkan kepada panitia pada saat 

registrasi ulang finalis, panitia tidak menyediakan alat ataupun rekaman musik 

pengiring tarian. 

l. Untuk final akan dipilih 6 tim terbaik, dan hanya 3 tim yang berhak mendapatkan 

penghargaan sebagai juara 1,2, dan 3. 

m. Kostum dan rias disediakan oleh peserta dengan mempertimbangkan nilai-nilai 

kesopanan dan pakaian tertutup. 

n. Setelah melakukan pengenalan areal pentas, semua peserta dianggap sudah siap untuk 

tampil, dan tidak ada pengulangan orientasi pentas. 

o. Pengaturan penampilan finalis akan ditentukan melalui undian. 

3. Penilaian 

Aspek yang dinilai dalam kategori Tari Kreasi adalah: 

a. Konsep dan Tema Tarian; 

b. Keragaman gerak; 

c. Keserasian gerak; 

d. Penghayatan/penjiwaan; 

e. Penampilan; 

f. Kemampuan Pengetahuan Bahasa Indonesia 
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Lomba Penampilan Puisi 

1. Deskripsi: Kegiatan ini memperlombakan penampilan puisi yang dilakukan oleh 

perseorangan (individual) dari puisi karya sendiri atau orang lain. 

2. Aturan Penampilan Puisi 

a. Jenis penampilannya boleh berupa deklamasi, baca puisi, musikalisasi, atau 

dramatisasi. 

b. Materi puisi: 

i. Babak penyisihan : puisi karya orang lain yang sudah ditentukan 

panitia atau puisi pilihan sendiri. 

ii. Babak final         : puisi-puisi yang telah ditentukan oleh panitia. 

c. Pakaian atau kostum peserta: 

i. Babak Penyisihan : Pakaian atau seragam sekolah masing-masing 

ii. Babak Final        : Pakaian adat (bebas dari daerah manapun di 

Indonesia) atau pakaian yang sesuai dengan dengan isi puisi atau karakter 

tokohnya dengan mempertimbangkan nilai-nilai kesopanan dan kerapian. 

d. Peserta yang telah menjadi juara (3 besar) pada lomba OSEBI sebelumnya tidak 

diperkenankan untuk berpartisipasi mengikuti lomba tahun ini. 

e. Waktu yang disediakan untuk membacakan atau menyampaikan maksimal 10 menit. 

f. Peserta diperbolehkan memberikan iringan baik dalam bentuk gambar digital atau 

musik untuk memberikan penguatan pada materi puisi yang dibacakan, yang 

disediakan oleh peserta sendiri, panitia tidak menyediakan alat (properti dan musik) 

pengiring penampilan puisi. 

g. Untuk babak penyisihan materi lomba direkam dalambentuk video audio visual. 

h. Tidak diperbolehkan mengedit audio visual. 

3. Penilaian Penampilan Puisi 

Aspek yang dinilai dalam kategori Membaca Puisi adalah: 

a. Penjiwaan/Ekspresi 

b. Teknik Membaca 

c. Penguasaan Bahasa Tubuh 

d. Media dan Alat Penyampaian 

e. Penampilan 

f. Kemampuan Pengetahuan Bahasa Indonesia 
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Lomba Menulis 

1. Kategori 

a. Menulis Puisi 

b. Menulis Cerpen 

c. Menulis Esai 

2. Aturan Umum 

a. Peserta hanya boleh mengirim naskah satu judul untuk masing-masing kategori 

(puisi, cerpen, esai) 

b. Naskah harus asli, bukan saduran atau terjemahan 

c. Naskah belum pernah/tidak sedang diikutkan dalam lomba penulisan lainnya dan 

belum pernah dipublikasikan di media apapun. 

d. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat dan tidak diadakan surat menyurat. 

e. Naskah beserta biodata lengkap disampaikan bersamaan dengan pengisian formulir 

online. 

f. Panitia berhak mempublikasikan naskah tulisan dalam media apapun dengan tetap 

mencantumkan nama penulisnya. 

 

 

3. Penilaian Lomba Menulis Puisi 

a. Aturan Khusus 

i. Tema  : “Berkawan dengan Alam” 

ii. Naskah ditulis pada kertas A4, Times New Roman, font 12, diketik dengan 

jarak satu setengah spasi. 

iii. Naskah dilengkapi dengan: 

1. Lembar judul 

a. Kategori naskah 

b. Jenjang pendidikan (SD/MI) 

c. Judul naskah 

d. Nama peserta 

e. Nama sekolah 

2. Lembar biodata 

a. judul naskah, 

b. nama peserta 

c. tempat, tanggal lahir 

d. nama sekolah peserta 

e. alamat sekolah 

f. alamat peserta 

g. alamat email 

h. nomor telepon 

3. Nomor handphone 

iv. Sistematika Penulisan 

1. Urutan 

a. Cover 

b. isi/naskah puisi 

c. lampiran biodata peserta; 

2. Cover dan lampiran tidak diberi nomor halaman; 

3. Nomor halaman dimulai dari isi naskah dengan menggunakan angka 

romawi (1,2,3,4,5) pada pojok kiri bawah; 



 

7 
 

b. Aspek Penilaian Lomba Menulis Puisi 

i. Kelengkapan aspek formal puisi 

1. Judul 

2. Pengarang 

3. Tipografi (bait dan larik) 

4. Waktu penulisan 

ii. Keselarasan unsur puisi 

1. Citraan 

2. Majas 

3. Rima dan irama 

4. Diksi dan idiom (ketepatan pemilihan dan pengungkapan kata) 

iii. Kejelasan hakikat puisi 

1. Pengembangan tema/isi puisi yang disesuaikan dengan judul puisi 

2. Amanat (baik tersurat maupun tersirat) 

3. Sikap penulis (baik terhadap tema puisi maupun kepada pembaca 

yang dituju) 

iv. Kemampuan Pengetahuan Bahasa Indonesia 

 

 

4. Penilaian Lomba Menulis Cerpen 

a. Aturan Khusus 

i. Tema  : “Berani Jujur itu Hebat” 

ii. Naskah ditulis pada kertas A4, Times New Roman, ukuran huruf 12, 

diketik dengan jarak satu setengah spasi, align justify, margin atas 3 cm, 

margin bawah 3 cm, margin kiri 4 cm, dan margin kanan 3 cm. 

iii. Naskah dilengkapi dengan: 

1. Lembar judul 

a. Kategori naskah (cerpen) 

b. Jenjang pendidikan (SMP/MTs) 

c. Judul naskah 

d. Nama peserta 

e. Nama sekolah 

2. Lembar biodata 

a. judul naskah, 

b. nama peserta 

c. tempat, tanggal lahir 

d. nama sekolah peserta 

e. alamat sekolah 

f. alamat peserta 

g. alamat email 

h. nomor telepon 

i. nomor handphone 

iv. Sistematika Penulisan 

1. Urutan 

a. Cover 

b. isi/naskah cerpen 

c. lampiran; 

2. cover dan lampiran tidak diberi nomor halaman; 
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v. Nomor halaman dimulai dari isi naskah dengan menggunakan angka 

romawi (1,2,3,4,5) pada pojok kiri bawah; 

b. Aspek Penilaian Lomba Menulis Cerpen 

1. Kelengkapan aspek formal cerpen 

2. Kelengkapan unsur intrinsik cerpen 

3. Keterpaduan unsur/struktur cerpen 

4. Kesesuaian penggunaan bahasa cerpen 

5. Kemampuan Pengetahuan Bahasa Indonesia 

 

 

5. Penilaian Lomba Menulis Esai 

a. Aturan Khusus 

i. Tema  : “Menjadi Indonesia yang Bermartabat dan Berkarakter” 

ii. Naskah ditulis pada kertas A4, Times New Roman, font 12, diketik dengan 

jarak satu setengah spasi, align justify, margin atas 3 cm, margin bawah 3 

cm, margin kiri 4 cm, dan margin kanan 3 cm. 

iii. Naskah dilengkapi dengan: 

1. Lembar judul 

a. Kategori naskah (esai) 

b. Jenjang pendidikan (SMA/SMK/MA) 

c. Judul naskah 

d. Nama peserta 

e. Nama sekolah 

2. Lembar biodata 

a. Judul naskah 

b. Nama peserta 

c. Tempat, tanggal lahir 

d. Nama sekolah peserta 

e. Alamat sekolah 

f. Alamat peserta 

g. Alamat email 

h. Nomor telepon 

i. Nomor handphone 

iv. Panjang naskah esai 3 – 5 halaman 

v. Sistematika Penulisan 

1. Urutan 

a. Cover 

b. isi/naskah esai 

c. lampiran; 

2. Cover dan lampiran tidak diberi nomor halaman; 

3. Nomor halaman dimulai dari isi naskah dengan menggunakan angka 

romawi (1,2,3,4,5) pada pojok kiri bawah; 

b. Aspek Penilaian Lomba Menulis Esai 

i. Gagasan orisinil, kreatif, aktual; 

ii. Esai selaras dengan tema kompetisi yang ditentukan. 

iii. Esai ditulis dengan gaya bahasa yang komunikatif. 

iv. Alur berpikir penulisnya tertib dan jelas (mudah dirunut). 

v. Kemampuan Pengetahuan Bahasa Indonesia 
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TATACARA PENDAFTARAN ONLINE 

 

1. Buka website resmi OSEBI di www.osebi.org 

2. Pilih Pendaftaran Online 

3. Kamu diharuskan Masuk akun, dengan mengisi alamat surel/email, dan sandi. Jika belum 

memiliki akun silakan pilih Daftar. (gambar 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pada kolom pedaftaran akun, isi kolom-kolom yang disediakan dengan benar; Nama, Alamat 

Surel, Sandi, Konfirmasi Sandi. Mohon menggunakan surel/email yang aktif. (gambar 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Setelah selesai membuat akun, maka kamu diharuskan untuk melakukan verifikasi surel/email 

klik Kirim Surel Verifikasi (gambar 3), buka surel/email kamu dan buka email dari OSEBI, klik 

tombol Verifikasi Surelmu (gambar 4), pada akunmu akan ada pemberitahuan bahwa verifikasi 

telah berhasil (gambar 4a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Gambar 2 

Gambar 3 

http://www.osebi.org/
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6. Selanjutkan kamu diharuskan mengisi formulir pendaftaran, klik Isi Formulir Pendaftaran 

(Gambar 5); 

a. Pilih kategori yang kamu inginkan (gambar 6). 

b. Isi formulir data lomba sesuai dengan kategori yang kamu ikuti (gambar 6a, 6b, 6c, 6d). 

i. Khusus untuk kategori penampilan (menyanyi solo, penampilan puisi dan tari kreasi) 

harus menyertakan tautan youtube dari video penampilanmu, diwajibkan video youtube-

nya yang diunggah dengan format Tidak Publik (gambar 7). Tautan/link dimasukkan 

pada formulir yang disediakan. 

ii. Untuk semua kategori wajib menyertakan surat keterangan dari sekolah yang telah 

discan/foto dengan format .pdf/.jpeg/.png dengan ukuran maksimal 1MB. 

Setelah semua terisi klik selanjutnya. Klik Beranda jika ingin kembali ke halaman beranda 

dan melanjutkan pendaftaran dilain waktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 4 

Gambar 4a 

Gambar 5 

Gambar 6 



 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6a 

Gambar 6c 

Gambar 6b 

Gambar 6d 

Gambar 7 
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7. Selanjutnya isi data siswa, klik tambah peserta (gambar 8). Isi semua kolom pada formulir 

peserta (gambar 9), jika tidak memiliki kartu pelajar maka tidak perlu di unggah. Setelah semua 

data terisi klik Simpan data peserta, selanjutnya kamu akan melihat data kamu di tabel peserta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Berikutnya isi data sekolah (gambar 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 

Gambar 9 

Gambar 10 
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9. Pada kolom selanjutnya harap diisi data pembimbing, pada kolom nama mohon mengisi dengan 

gelar jika ada (gambar 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Jika semua telah selesai maka kamu dapat melihat rangkuman formulir yang telah kamu isi 

sebelumnya (gambar 12). Jika ada kesalahan dalam mengisi data sebelumnya klik ubah sesuai 

dengan kolom yang ingin diubah. Klik finalisasi pendaftaran untuk mengetahui cara melakukan 

pembayaran pendaftaran OSEBI 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 

Gambar 12 
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11. Status kamu belum melakukan pembayaran, maka klik Pembayaran (gambar 13). Nomor 

rekening pendaftaran diinformasikan pada kolom ini, mohon diperhatikan pada saat melakukan 

transfer pembayaran agar memasukan berita acara berupa kode id pendaftaran, atau bisa 

menuliskan nomor id pendaftaran pada struk/bukti pembayaran. Unggah bukti pembayaran 

(gambar 14). Jika bukti pembayaran telah diunggah maka akan ada pemberitahuan (gambar 15). 

Lihat kembali detail pembayaran kamu (gambar 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Pendaftaran selesai, selamat kamu menjadi peserta OSEBI 2019. Tunggu pengumuman finalis 

sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan oleh panitia. 

 

 

Terima kasih. 

 

Gambar 13 

Gambar 14 

Gambar 15 

Gambar 16 
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LAGU PILIHAN 

 

Lagu Pilihan  : 

Kategori Menyanyi Solo 8-13 Tahun 

1. Sahabat Sejati – Sheila On 7 

2. Oh Senangnya – Romaria 

3. Harmoni Cinta – Gita Gutawa 

4. Dia Pikir – Sherina 

5. Kepompong – Sindentosca 

6. Andai Aku Punya Sayap – Dewi Lestari 

7. Gajah – Tulus 

8. Monokrom – Tulus 

9. Sahabat Selamanya – Padi 

10. Di Atas Awan – Nidji 

11. Ayah – Seventeen 

12. Sahabat Kecil – Ipank 

13. Ibu – Sakha 

14. Yang Terbaik Bagimu – Gita Gutawa/Ada Band 

15. Sang Pemimpi - Gigi 

 

 

Kategori Menyanyi Solo 14-18 Tahun 

1. Sahabat Setia - Andien 

2. Kita Bisa – Ran & Tulus 

3. Tentang Rasa – Agnes Mo 

4. Air Mata Ibu – Siti Nur Haliza 

5. Sampai Habis Airmataku – Novita Dewi 

6. Sahabat Tersayang – Alika 

7. Memulai Kembali – Monita 

8. Seperti Yang Kauminta – Chrisye 

9. Rumah Kita – God Bless 

10. Menjadi Indonesia – Efek Rumah Kaca 

11. Di Atas Meja – Payung Teduh 

12. Manusia-Manusia Kuat – Tulus 

13. Savana – Senar Senja Feat. Asteriska 

14. Seperti Rahim Ibu – Efek Rumah Kaca 

15. Pamit - Tulus 

16. Menunggu Kamu – Anji 

17. Melompat Lebih Tinggi – So7 

18. Berlari Tanpa Kaki – The Overtunes 

19. Kamu-Kamulah Surgaku – The Rock 

20. Lembayung Bali – Saras Dewi 
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Puisi Pilihan : 

KATEGORI SD-SMP 

1. Tanah Air Mata – Sutardji Calzoum Bachri

2. Padamu Jua – Amir Hamzah

3. Ketika Burung Merpati Sore Melayang – Taufik Ismail

4. Pahlawan Tak Dikenal – Toto Sudarto Bachtiar

5. Karawang Bekasi – Chairil Anwar

6. Teratai – Sanusi Pane

7. Sajak Putih – Chairil Anwar

8. Burung Azan Maghrib – Jamal D. Rahman

9. Aku Melihat Indonesia – Soekarno

10. Kenangan – Joko Pinurbo

KATEGORI SMA 

1. Kangen Oleh Ws Rendra

2. Begitu Engkau Bersujud Oleh: Emha Ainun Najib

3. Doa Pembuka Oleh: Ahmadun Yosi Herfanda

4. Doa Sehelai Daun Kering Oleh Emha Ainun Nadjib

5. Gugur Oleh: W.S. Rendra

6. Ibu Oleh D. Zawawi Imron

7. Ketika Engkau Bersembahyang Oleh: Emha Ainun Najib

8. Membaca Tanda-Tanda Oleh Taufiq Ismail

9. Mencari Sebuah Masjid Oleh Taufiq Ismail

10. Sajak Nopember Oleh Sapardi Djoko Damono

11. Selamat Pagi Indonesia Oleh: Sapardi Djoko Damono

12. Sembahyang Rumputan Oleh: Ahmadun Yosi Herfanda

13. Sumbawa Oleh: Rachmat Djoko Pradopo

14. Kau Ini Bagaimana Atau Aku Harus Bagaimana Oleh Kh. A. Mustofa Bisri

15. Pledoi Malinkundang Oleh Indrian Koto

http://naskah-teater.blogspot.com/2011/06/puisi-religi-mencari-sebuah-masjid.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sekretariat OSEBI 

CityWalk Block A2 No.6 

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, 

Tangerang Selatan, 

Banten 15418 

Telp. 021 - 22742380 

 

WhatsApp. 08176968675 (pesan) 

FP Facebook. /osebiindonesia 

Twitter. @osebinesia 

Instagram. osebinesia 

 

www.osebi.org 


