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JURNAL TEKNIS OSEBI 2021 

 

Aturan Umum 

 

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

bahasa 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 Tunggal; peserta dibagi menjadi dua tingkat: 

i. SD/MI - SMP/MTs 

ii. SMA/MA/SMK/MAK. 

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

i. SMP/MTs 

ii. SMA/MA/SMK/MAK. 

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 Rp50.000/kategori. Tatacara pembayaran 

diinformasikan pada akun peserta masing-masing setelah sukses melakukan pendaftaran (harap 

cek akun osebi anda). 

5. Untuk kategori lomba menyanyi, tari kreasi tunggal 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 

dan link youtube-nya dituliskan ke kolom yang sudah disediakan pada formulir 

pendaftaran online. Pendaftaran berakhir tanggal 28 November 2020. 

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

yang sudah disiapkan oleh panitia untuk menentukan 10 besar nasional. Pengumuman 

Finalis akan disampaikan pada tanggal 23 Desember 2020. 

c. Peserta yang masuk final akan melakukan seleksi babak final dan Tes Kemampuan 

Pengetahuan Bahasa Indonesia pada Fase Final.   
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6. 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 (naskah 

puisi, cerpen, dan esai). Pendaftaran berakhir tanggal 28 November 2020. 

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

yang sudah disiapkan oleh panitia untuk menentukan 10 besar nasional. Pengumuman 

Finalis akan disampaikan pada tanggal 23 Desember 2020. 

c. Peserta yang masuk final akan melakukan seleksi babak final dan Tes Kemampuan 

Pengetahuan Bahasa Indonesia pada Fase Final. 

7. Setiap sekolah diperbolehkan untuk mengirimkan lebih dari satu peserta untuk masing-masing 

kategori. 

8. Semua peserta yang mendaftar diharap mempersiapkan segala kebutuhan atau perlengkapan 

penampilannya. 

9. Semua peserta yang mendaftar wajib follow akun instagram @osebinesia dan 

@eduversal.indonesia. 

10. Semua peserta yang mendaftar wajib subcribe Youtube Channel 

youtube.com/festivalsainsbudaya. 

11. Seluruh peserta akan dimasukan dalam satu group Whatsapp/Telegram untuk memudahkan 

koordinasi perlombaan, mohon untuk memasukan nomor handphone yang valid. 

12. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. 
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Fase OSEBI 2021 

 

Fase Penyisihan : 

Pada fase ini seluruh peserta diwajibkan untuk menyertakan MATERI LOMBA pada saat proses 

pendaftaran. Khusus untuk kategori yang bersifat Penampilan (Menyanyi Solo, Penampilan Puisi dan 

Tari Kreasi Tunggal) diwajibkan mengunggah materi lomba pada akun Youtube mereka masing-masing 

juga IGTV. Fase ini berlangsung hingga tanggal 28 November. Setelah Fase ini berakhir, dewan juri 

penyisihan akan melakukan seleksi untuk menentukan peserta yang melaju ke fase final. 

 

Sesuai dari hasil seleksi fase penyisihan, tim panitia akan mengumumkan para peserta yang akan 

menjadi finalis dari setiap kategori OSEBI pada tanggal 23 Desember 2020. 

 

Fase Final : 

Setelah didapat 10 orang finalis dari masing-masing kategori, mereka akan mengikuti tahapan kegiatan 

final sebagai berikut: 

• Tanggal 26 Desember 2020 

Khusus Kategori Menyanyi Solo dan Penampilan Puisi. 

• Untuk finalis menyanyi solo dilakukan pengambil undian untuk penentuan lagu yang akan 

dibawakan pada saat babak final, pengundian akan dilakukan melalui Zoom Meeting yang 

wajib diikuti seluruh finalis. Daftar lagu untuk babak final masih sama dengan babak 

penyisihan, bedanya kali ini finalis di tantang untuk menyanyikan lagu lain dari babak 

penyisihan. 

• Untuk finalis Penampilan puisi dilakukan pengambilan undian untuk penentuan puisi yang 

dibawakan pada saat babak final, pengundian akan dilakukan melalui Zoom Meeting yang 

wajib diikuti seluruh finalis. Daftar puisi untuk babak final berbeda dengan babak 

penyisihan. 

• Tanggal 25 Januari - 5 Februari 2021 

Khusus Kategori Menyanyi Solo, Penampilan Puisi dan Tari Kreasi Tunggal 

• Proses registrasi ulang finalis; Pada formulir online registrasi ulang, khusus kategori 

berupa penampilan menyertakan link video final yang telah diunggah pada Google Drive 

masing-masing. File akan diunduh oleh panitia untuk nantinya diunggah di Youtube 

Channel resmi dan medsos OSEBI. Untuk format video yang diunggah ke Google Drive 

menyamakan dengan babak penyisihan. 

• Tanggal 9-18 Februari 2021 

• Proses Penilaian Babak final 

• Tanggal 14 Februari 2021 
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Khusus Kategori Menulis 

• Tes Menulis, untuk tema menulis akan diberikan pada saat tes (tema berbeda dengan babak 

penyisihan). Waktu mengerjakan Menulis Puisi 60 Menit, Menulis Cerpen 90, Menulis 

Esai 90 Menit. Pengerjaan menggunakan Google Meet dan Google Docs, link akan 

disediakan oleh panitia. 

• Tanggal 15 Februari 2021 

• Tes atau Uji Kemampuan Bahasa Indonesia berbasis komputer diikuti seluruh finalis 

OSEBI menggunakan aplikasi Latihan.id. Finalis menggunakan seragam sekolah. 

• Tanggal 21 Februari 2021 

• Acara puncak FSB 2021 dan pengumuman pemenang, dilaksanakan secara online (waktu 

dan teknis akan ditentuan kemudian). 
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Kriteria Penyisihan 

  

Lomba Menyanyi Solo 

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

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, terkecuali naik tingkat 

kategori. 

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

masing peserta. 

e. 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). Lagu daerah bisa memilih lagu daerah manapun di Indonesia tidak perlu spesifik 

daerah asal peserta. 

f. Pakaian yang digunakan pada babak penyisihan yaitu seragam sekolah. 

g. Materi lagu direkam langsung dengan bentuk video (audio visual) dengan format 

landscape resolusi minimal 720p. 

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

pengambilan rekaman diusahakan dapat lebih dekat dan dilakukan di dalam ruangan 

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

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

rekaman studio. 

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

k. Harus ada iringan musik baik itu berupa live musik, MP3 karaoke, minus one atau 

MIDI. 

l. Video penampilan bersifat orisinil tidak pernah dipublikasikan atau sedang mengikuti 

lomba serupa. 

m. Unggah video penyisihan di Youtube akun kamu, link video akan diminta pada saat 

melakukan pendaftaran online. 

n. Penulisan file dan judul Youtube disamakan, format sebagi berikut: 

Lagu Pop 

Nama – Asal Sekolah – Kategori – Judul Lagu (cover: Penyanyi) – OSEBI 2021. 

Lagu Daerah 
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Nama – Asal Sekolah – Kategori – Judul Lagu Daerah – OSEBI 2021. 

Contoh: 

Budi Doremi – SMA Warung Buncit – Menyanyi Solo 14-18 – Aku Lelakimu (Virzha)  

– OSEBI 2021 

o. Untuk lagu pop upload juga pada akun Instagram kamu sendiri lalu mention 

@osebinesia. 

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

penghargaan sebagai juara 1, 2, dan 3. 

3. Penilaian Penyisihan Menyanyi Solo 

Aspek yang dinilai dalam penyisihan kategori menyanyi solo adalah: 

a. Kualitas Vokal 

b. Harmonisasi 

c. Penjiwaan 

d. Teknik Menyanyi 

e. Improvisasi 

f. Penampilan 

 

Lomba Tari Kreasi Tunggal 

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

tradisi budaya di berbagai wilayah nusantara. 

2. Aturan Tari Kreasi Tunggal 

a. Peserta dibagi menjadi dua tingkat: 

1) SD/MI - SMP/MTs dan 

2) SMA/MA/SMK/MAK. 

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

diperkenankan untuk berpartisipasi mengikuti lomba tahun ini. 

c. Tari Kreasi Tunggal hanya di tarikan oleh satu orang (tunggal). 

d. Setiap sekolah diperbolehkan mengirim lebih dari satu peserta tari. 

e. Judul dan sinopsis tari disertakan pada saat pendaftaran. 

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

wilayah nusantara. 

g. Durasi pertunjukan setiap peserta maksimal 10 menit. 

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

memperhatikan nilai-nilai kesopanan. 

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

(depan) agar dapat terlihat keseluruhan dan keutuhan gerakan tariannya dengan format 

landscape dan resolusi terbaik atau minimal 720p. 
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j. Untuk kebutuhan musik pengiring atau instrument tari disediakan oleh peserta masing-

masing, panitia tidak menyediakan alat ataupun rekaman musik pengiring tarian. 

k. Unggah/upload video penyisihan di Youtube akun kamu, link video akan diminta pada 

saat melakukan pendaftaran online. 

l. Penulisan file dan judul Youtube disamakan, format sebagi berikut: 

Nama – Asal Sekolah – Kategori – Nama Tari – OSEBI 2021. 

Contoh: 

Budi Doremi – SMA Buncit – Tari Kreasi Tunggal SMA – Tari Daur Ulang – OSEBI  

2021 

m. Upload juga pada akun Instagram kamu sendiri lalu mention @osebinesia. 

n. Untuk final akan dipilih 10 peserta terbaik, dan hanya 3 peserta yang berhak 

mendapatkan penghargaan sebagai juara 1, 2, dan 3. 

3. Penilaian 

Aspek yang dinilai dalam kategori Tari Kreasi Tunggal adalah: 

1. Konsep dan Tema Tarian; 

2. Keragaman gerak; 

3. Keserasian gerak; 

4. Penghayatan/penjiwaan; 

5. Penampilan; 

 

Lomba Penampilan Puisi 

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

(individual) dari puisi karya orang lain yang sudah ditentukan panitia. 

2. Aturan Penampilan Puisi 

a. Peserta dibagi menjadi dua tingkat: 

1) SMP/MTs 

2) SMA/MA/SMK/MAK 

b. Jenis penampilan boleh berupa baca puisi, deklamasi (iringan musik dan gaya), atau 

dramatisasi. 

c. Materi puisi Babak penyisihan yaitu puisi karya orang lain yang bisa dipilih dari puisi-

puisi yang sudah ditentukan panitia (terlampir). 

d. Pakaian atau kostum peserta untuk babak penyisihan yaitu batik (bukan batik sekolah), 

sopan dan rapi. 

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

diperkenankan untuk berpartisipasi mengikuti lomba tahun ini, terkecuali naik tingkat 

kategori. 
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f. Video penampilan bersifat orisinil tidak pernah dipublikasikan atau sedang mengikuti 

lomba serupa. 

g. Waktu yang disediakan untuk menampilkan puisi dalam format video berdurasi 

maksimal 10 menit. 

h. Pengambilan video dilakukan di dalam ruangan. 

i. 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. 

j. Untuk babak penyisihan materi lomba direkam dalam bentuk video audio visual 

dengan format mp4 dan landscape serta resolusi terbaik atau minimal 720p. 

k. Tidak diperbolehkan mengedit audio visual. 

l. Unggah/upload video penyisihan di Youtube akun kamu, link video akan diminta pada 

saat melakukan pendaftaran online. 

m. Penulisan file dan judul Youtube disamakan, format sebagi berikut: 

Nama – Asal Sekolah – Kategori – Judul Puisi (Karya) – OSEBI 2021. 

Contoh: 

Budi Doremi – SMA Buncit – Penampilan Puisi SMA – Puisi Ulang Tahun (Chairil 

Anwar – OSEBI 2021 

n. Upload juga pada akun Instagram kamu sendiri lalu mention @osebinesia. 

o. Untuk final akan dipilih 10 peserta terbaik, dan hanya 3 peserta yang berhak 

mendapatkan penghargaan sebagai juara 1, 2, dan 3. 

3. Penilaian Penampilan Puisi 

Aspek yang dinilai dalam kategori Penampilan Puisi adalah: 

a. Teknik Membaca (Kejelasan dalam artikulasi dan intonasi yang tepat) 

b. Vokal (Kesesuaian vokal warna suara dengan puisi yang dibawakan) 

c. Gesture dan ekspresi 

• Ketepatan ekspresi atau mimik 

• Memahami makna puisi 

• Menggunakan gerak tubuh / gesture yang tepat  

• Ekpresi saat membacakan puisi harus sesuai dengan makna atau isi yang 

terkandung dalam puisi tersebut. 

d. Media dan Alat Penyampaian 

e. Penampilan 
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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  : “Pandemi dan Kehidupan Kita Saat Ini” 

ii. Naskah diketik di MS.Word dengan size 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 
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i. Nomor handphone 

iv. Sistematika Penulisan 

1. Urutan 

a. Cover 

b. isi/naskah puisi 

c. lampiran biodata peserta 

d. Pernyataan Keaslian Karya (ditanda tangani Siswa, Orang Tua dan 

Pihak Sekolah); 

2. Cover, lampiran dan pernyataan keaslian karya 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 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) 

4. Penilaian Lomba Menulis Cerpen 

a. Aturan Khusus 

i. Tema  : “Sinergi Membangun Negeri” 

ii. Naskah diketik di MS.Word dengan size 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) 
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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; 

d. Pernyataan Keaslian Karya (ditanda tangani Siswa, Orang Tua 

dan Pihak Sekolah) 

2. Cover, lampiran dan pernyataan keaslian karya tidak diberi nomor 

halaman; 

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. Penilaian Lomba Menulis Esai 

a. Aturan Khusus 

i. Tema  : “Gotong Royong Pilar Pemersatu Bangsa untuk 

   Indonesia Jaya” 

ii. Naskah diketik di MS.Word dengan 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. 
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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; 

d. Pernyataan Keaslian Karya (ditanda tangani Siswa, Orang Tua 

dan Pihak Sekolah) 

2. Cover, lampiran dan pernyataan keaslian arya 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). 
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Kriteria Final 

 

Kategori Menyanyi Solo 

a. Lagu yang dinyanyikan yaitu lagu yang terpilih pada undian tanggal 26 Desember 2020. Lagu yang 

dinyanyikan hanya lagu pop saja. 

b. Setelah mendapatkan undian lagu, materi lagu direkam langsung dengan bentuk video (audio visual) 

dengan format landscape dengan resolusi terbaik atau minimal 720p. 

c. 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. 

d. Tidak ada proses edit audio visual, dan tidak diperbolehkan menggunakan jasa rekaman studio. 

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

f. Harus ada iringan musik baik itu berupa live musik, MP3 karaoke, minus one atau MIDI. 

g. Menggunakan pakaian Adat dareah, bebas dari berbagai adat yang ada di Indonesia. 

h. Video penampilan bersifat orisinil tidak pernah dipublikasikan atau sedang mengikuti lomba serupa. 

i. Unggah video penyisihan di Google Drive email kamu, link video akan diminta pada saat 

melakukan pendaftaran ulang fase final, harap diperhatikan untuk tidak mengunci link google drive. 

j. Penulisan file yang diunggah pada Google Drive format sebagai berikut: 

Nama – Asal Sekolah – Kategori – Judul Lagu (cover: Penyanyi) – FINAL OSEBI 2021. 

Contoh: 

Budi Doremi – Warung Buncit – Menyanyi Solo 14-18 – Aku Lelakimu (Virzha) – FINAL 

OSEBI 2021 

k. Video akan diunggah oleh panitia di Youtube Channel festivalsainsbudaya dan IGTV @osebinesia. 

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

sebagai juara 1, 2, dan 3. 

m. Penilaian Penyisihan Menyanyi Solo 

Aspek yang dinilai dalam penyisihan kategori menyanyi solo adalah: 

• Kualitas Vokal 

• Harmonisasi 

• Penjiwaan 

• Teknik Menyanyi 

• Improvisasi 

• Penampilan 

• Kemampuan Pengetahuan Bahasa Indonesia 

 

 



15

Kategori Tari Kreasi Tunggal 

a. Materi yang ditampilkan boleh menggunakan video saat penyisihan atau rekaman baru dari tarian 

babak penyisihan (lebih direkomendasi). 

b. Durasi pertunjukan setiap peserta maksimal 10 menit. 

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

memperhatikan nilai-nilai kesopanan. 

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

dapat terlihat keseluruhan dan keutuhan gerakan tariannya dengan format landscape dan resolusi 

terbaik atau minimal 720p. 

e. Unggah video penyisihan di Google Drive email kamu, link video akan diminta pada saat 

melakukan pendaftaran ulang fase final, harap diperhatikan untuk tidak mengunci link google drive. 

f. Judul dan sinopsis tari disertakan pada saat pendaftaran ulang. 

g. Penulisan file yang diunggah pada Google Drive format sebagai berikut: 

Nama – Asal Sekolah – Kategori – Nama Tari – FINAL OSEBI 2021. 

Contoh: 

Budi Doremi – SMA Buncit – Tari Kreasi Nusantara SMA – Tari Daur Ulang – FINAL OSEBI 

2021 

h. Video akan diunggah oleh panitia di Youtube Channel festivalsainsbudaya dan IGTV @osebinesia. 

i. Untuk final akan dipilih 10 peserta terbaik, dan hanya 3 peserta yang berhak mendapatkan 

penghargaan sebagai juara 1, 2, dan 3. 

j. Penilaian 

Aspek yang dinilai dalam kategori Tari Kreasi adalah: 

• Konsep dan Tema Tarian; 

• Keragaman gerak; 

• Keserasian gerak; 

• Penghayatan/penjiwaan; 

• Penampilan; 

• Kemampuan Pengetahuan Bahasa Indonesia. 

 

Kategori Penampilan Puisi 

a. Puisi yang dibawakan yaitu puisi yang terpilih pada undian tanggal 26 Desember 2020.  

b. Setelah mendapatkan undian puisi, materi direkam langsung dengan bentuk video (audio visual) 

dengan format mp4 dengan resolusi terbaik atau minimal 720p dan landscape. 

c. 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. 
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d. Jenis penampilannya boleh berupa baca puisi, deklamasi (iringan musik dan gaya), atau 

dramatisasi. 

e. Video penampilan bersifat orisinil tidak pernah dipublikasikan atau sedang mengikuti lomba serupa. 

f. Pakaian atau kostum peserta pada babak final yaitu pakaian adat daerah atau pakaian yang sesuai 

dengan isi puisi atau karakter tokohnya dengan mempertimbangkan nilai-nilai kesopanan dan 

kerapian. 

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

h. Pengambilan video dilakukan di dalam ruangan. 

i. 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. 

j. Tidak diperbolehkan mengedit audio visual. 

k. Unggah video penyisihan di Google Drive email kamu, link video akan diminta pada saat 

melakukan pendaftaran ulang fase final, harap diperhatikan untuk tidak mengunci link google drive. 

l. Penulisan file yang diunggah pada Google Drive format sebagai berikut: 

Nama – Asal Sekolah – Kategori – Judul Puisi (Karya) – FINAL OSEBI 2021. 

Contoh: 

Budi Doremi – SMA Buncit – Penampilan Puisi SMA – Puisi Ulang Tahun (Chairil Anwar – 

FINAL OSEBI 2021 

m. Video akan diunggah oleh panitia di Youtube Channel festivalsainsbudaya dan IGTV @osebinesia. 

n. Untuk final akan dipilih 10 peserta terbaik, dan hanya 3 peserta yang berhak mendapatkan 

penghargaan sebagai juara 1, 2, dan 3. 

o. Penilaian Penampilan Puisi 

Aspek yang dinilai dalam kategori Penampilan Puisi adalah: 

• Teknik Membaca (Kejelasan dalam artikulasi dan intonasi yang tepat) 

• Vokal (Kesesuaian vokal warna suara dengan puisi yang dibawakan) 

• Gesture dan ekspresi 

i. Ketepatan ekspresi atau mimik 

ii. Memahami makna puisi 

iii. Menggunakan gerak tubuh / gesture yang tepat  

iv. Ekpresi saat membacakan puisi harus sesuai dengan makna atau isi yang terkandung dalam 

puisi tersebut. 

• Media dan Alat Penyampaian 

• Penampilan 

• Kemampuan Pengetahuan Bahasa Indonesia 
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Kategori Menulis Puisi (SD) 

1. Pada seleksi final akan dilakukan tes menulis puisi dengan rincian sebagai berikut: 

a. Finalis akan dikumpulkan pada satu media online untuk mengerjakan tes menulis puisi. 

b. Tema puisi akan ditentukan sebelum tes berlangsung. 

c. Waktu pengerjaan 60 menit. 

2. Aspek Penilaian Final Lomba Menulis Puisi 

a. Kelengkapan aspek formal puisi 

• Judul 

• Pengarang 

• Tipografi (bait dan larik) 

• Waktu penulisan 

b. Keselarasan unsur puisi 

• Citraan 

• Majas 

• Rima dan irama 

• Diksi dan idiom (ketepatan pemilihan dan pengungkapan kata) 

c. Kejelasan hakikat puisi 

• Pengembangan tema/isi puisi yang disesuaikan dengan judul puisi 

• Amanat (baik tersurat maupun tersirat) 

• Sikap penulis (baik terhadap tema puisi maupun kepada pembaca yang dituju) 

d. Kemampuan Pengetahuan Bahasa Indonesia. 

 
Kategori Menulis Cerpen (SMP) 

1. Pada seleksi final akan dilakukan tes menulis cerpen dengan rincian sebagai berikut: 

• Finalis akan dikumpulkan pada satu media online untuk mengerjakan tes menulis cerpen. 

• Tema cerpen akan ditentukan sebelum tes berlangsung 

• Waktu pengerjaan 90 menit dengan ketentuan 3-4 halaman. 

2. Aspek Penilaian Final Lomba Menulis Puisi 

a. Kelengkapan aspek formal cerpen 

b. Kelengkapan unsur intrinsik cerpen 

c. Keterpaduan unsur/struktur cerpen 

d. Kesesuaian penggunaan bahasa cerpen 

e. Kemampuan Pengetahuan Bahasa Indonesia 

 

Kategori Menulis Esai (SMA) 

1. Pada seleksi final akan dilakukan tes menulis Esai dengan rincian sebagai berikut: 
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• Finalis akan dikumpulkan pada satu media online untuk mengerjakan tes menulis Esai. 

• Finalis memberikan tanggapan berupa esai terhadap topik permasalahan yang telah 

disediakan oleh panitia. 

• Waktu pengerjaan 90 menit dengan jumlah halaman sebanyak 2-3 halaman. 

2. Aspek Penilaian Lomba Menulis Esai 

a. Gagasan orisinil, kreatif, aktual; 

b. Esai selaras dengan tema kompetisi yang ditentukan. 

c. Esai ditulis dengan gaya bahasa yang komunikatif. 

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

e. Kemampuan Pengetahuan Bahasa Indonesia 
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LAGU PILIHAN PENYISIHAN 
 

Kategori Usia 6 - 13 Tahun 

a. Sahabat Sejati - Sheila On 7 

b. Oh Senangnya - Romaria 

c. Harmoni Cinta - Gita Gutawa 

d. Dia Pikir - Sherina 

e. Kepompong - Sindentosca 

f. Andai Aku Punya Sayap - Dewi Lestari 

g. Gajah - Tulus 

h. Monokrom - Tulus 

i. Sahabat Selamanya - Padi 

j. Di Atas Awan - Nidji 

k. Ayah - Seventeen 

l. Sahabat Kecil - Ipank 

m. Ibu - Sakha 

n. Yang Terbaik Bagimu - Gita Gutawa/Ada Band 

o. Sang Pemimpi - Gigi 

 

Kategori Usia 14-18 Tahun 

a. Sebuah Rasa - Agnez Mo 

b. Terlanjur Mencinta - Lyodra/Tiara andini/Ziva Magnolya 

c. Mantan Terindah - Raisa 

d. Kamu dan kenangan - Maudy Ayunda 

e. Sampai Habis Air Mataku - Novita Dewi 

f. Cinta Telah Memilih - Rini Wulandari 

g. Sekali ini Saja - Glenn Fredly 

h. Cinta Karena Cinta - Judika 

i. Aku lelakimu - Virzha 

j. Hanya Rindu - Andmesh 

k. Sudah - Afgan 

l. Menunggu Kamu - Anji 

 
 
 
 
 

 



PUISI PILIHAN PENYISIHAN 
 
KATEGORI SD-SMP 

• Gerilya oleh W.S. Rendra 

• Surat Dari Ibu oleh Asrul Sani 

• Burung Azan Maghrib oleh Jamal D. Rahman  

• Doa Seorang Serdadu Sebelum Perang oleh W.S. Rendra 

• Malam Teluk oleh Abdul Hadi W.M.  

• Menatap Merah Putih oleh Sapardi Djoko Damono 

• Di Dalam Dada oleh Subagio Sastrowardoyo  

• Dari Seorang Guru Kepada Murid-Muridnya oleh Hartoyo Andangjaya 

• Anak-anak di Indonesia oleh Ahmadun Yosi Herfanda 

• Rona Corona Merana Farhan Zuhri Baihaqi (Az-Zuhri)  

 

KATEGORI SMA 

• Doa Pembuka oleh Ahmadun Yosi Herfanda 

• Ketika Engkau Bersembahyang oleh Emha Ainun Najib 

• Puisi Ulang Tahun oleh Chairil Anwar 

• Aku Tulis Pamplet Ini oleh WS Rendra 

• Siapakah Engkau Corona oleh Marhalim Zaini 

• Sajak Pertemuan Mahasiswa oleh W.S. Rendra 

• Terkenang celana Pak Guru oleh Joko Pinurbo 

• Ibu oleh D. Zawawi Imron 

• Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini oleh Taufik Ismail 

• Kembalikan Indonesia Padaku oleh Taufik Ismail 

 

SMP
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