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RANGKAIAN KEGIATAN FINAL OSEBI 2021 

• Tanggal 12 Januari 2021  

Daftar ulang peserta finalis OSEBI 2021 di www.osebinesia.com. Masuk dengan akun masing-

masing. Harap dipastikan untuk melakukan pendaftaran ulang sampai tanggal 15 Janurari 2021. 

• Tanggal 15 Januari 2021  

o Pembuatan Grup Komunikasi (Whatsapp Grup) untuk semua finalis OSEBI. Grup 

akan dibuat berdasarkan kategori. Nomor Handphone pada saat pendaftaran ulang harap 

dipastikan dengan baik karena akan dipergunakan untuk undangan Whatsapp Grup. 

o Teknikal Meeting dan pengambilan undian untuk babak final. Pengundian akan dilakukan 

melalui aplikasi Zoom Meeting (link akan diberikan oleh panitia) yang diikuti oleh seluruh 

finalis semua kategori lomba. Waktu dan teknis akan ditentukan kemudian. 

• Tanggal 16 Januari - 5 Februari 2021  

Para finalis mempersiapkan dan mengunggah materi final. Unggah materi final pada Google 

Drive masing-masing finalis, lalu link materi final yang sudah diunggah dimasukan pada 

formulir materi final di akun OSEBI www.osebinesia.com. 

• Tanggal 9 - 18 Februari 2021  

Proses penilaian oleh dewan juri. 

• Tanggal 13 Februari 2021 

Tes tulis untuk finalis Kategori Menulis (Esai, Cerpen, Puisi).  

• Tanggal 15 Februari 2021 

o Uji Kemampuan Pengetahuan Bahasa Indonesia berbasis komputer yang diikuti oleh 

seluruh finalis semua kategori lomba. Waktu dan teknis akan diatur kemudian. 

o Wawancara untuk finalis Kategori Menulis (Esai, Cerpen, Puisi). 

• Tanggal 21 Februari 2021  

Acara puncak Festival Sains dan Budaya 2021 sekaligus penutupan dan pengumuman para 

juara, pelaksanaan akan dilakukan secara daring/online. Waktu dan teknis akan ditentuan 

kemudian. 
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KRITERIA FINAL MENYANYI SOLO 

1. Lagu yang dinyanyikan yaitu hanya lagu pop yang terpilih berdasarkan hasil undian pada 

tanggal 15 Januari 2021. Lagu yang dinyanyikan tidak sama dengan yang dinyanyikan pada 

babak penyisihan, bila nantinya pada saat pengundian didapat lagu yang sama pada babak 

penyisihan maka akan diundi kembali sampai tidak sama. 

2. Daftar lagu yang diundikan masih sama dengan daftar lagu yang ada pada babak penyisihan. 

3. Setiap finalis akan mendapatkan lagu yang berbeda satu sama lain (berdasarkan undian) 

4. Setelah mendapatkan undian lagu terpilih, finalis diharapkan segera membuat materi final 

direkam langsung dengan bentuk video (audio visual) dengan format landscape dengan 

resolusi terbaik atau minimal 720p. Pengambilan video diharapkan menggunakan 

tripod/gimbal/stabilizer agar video tidak bergerak. Format video MP4. 

5. Teknis perekaman diutamakan dapat menampilkan karakter suaranya, perekaman diusahakan 

dapat lebih dekat dan dilakukan di dalam ruangan agar suaranya vocal dapat lebih jelas dan 

tidak terganggu oleh suara-suara lainnya. Harap diingat vocal jangan sampai lebih kecil dari 

iringan musik. 

6. Tidak ada proses edit audio dan tidak diperbolehkan menggunakan jasa rekaman studio. 

7. Suara tidak boleh didubbing, harus suara asli atau langsung dan tidak boleh menggunakan 

microphone. 

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

9. Menggunakan pakaian adat daerah, bebas dari berbagai adat yang ada di Indonesia. 

10. Background video bisa menggunakan green screen dengan menggunakan file backround 

OSEBI 2021 yang disediakan oleh panitia dan atau boleh disesuaikan dengan kebutuhan 

masing-masing. 

11. Tidak diperbolehkan memberikan tambahan atau opening video berupa nama, judul atau asal 

sekolah. 

12. Video penampilan bersifat orisinil, video terbaru, tidak pernah dipublikasikan atau sedang 

mengikuti lomba serupa. 

13. Unggah video final di Google Drive email kamu, link video akan diminta setelah finalis 

melakukan pendaftaran ulang dan mengikuti teknikal meeting, harap diperhatikan untuk 

tidak mengunci link google drive. 

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

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

Contoh : 

Bambang – Ciputat – Menyanyi Solo 14-18 Tahun – Hanya Rindu (Andmash) – FINAL 

OSEBI 2021 
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15. Video akan diunggah oleh panitia di Youtube Channel festivalsainsbudaya dan IGTV 

@osebinesia. Kamu bisa share untuk diinformasikan kepada seluruh kerabat kamu. 

16. Pada final akan ada 10 peserta, dan hanya 3 peserta yang berhak mendapatkan penghargaan 

sebagai juara 1,2, dan 3. 

17. Aspek yang dinilai dalam fase final kategori menyanyi solo adalah: 

a. Kualitas Vocal 

b. Harmonisasi 

c. Penjiwaan 

d. Teknik Menyanyi 

e. Improvisasi 

f. Penampilan 

g. Kemampuan Pengetahuan Bahasa Indonesia 

18. Uji Kemampuan Pengetahuan Bahasa Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 

2021, pakaian menggunakan seragam sekolah. Kisi-kisi akan diberikan menyusul. 

19. Untuk persiapan acara puncak atau acara pengumuman para pemenang lomba pada tanggal 21 

Februari 2021, diharapkan seluruh finalis untuk menghapalkan lagu sebagai berikut: 

a. Lagu HARMONI SATU JIWA (Oleh para finalis menyanyi kategori usia 14-18 tahun). 

b. Lagu OSEBI/FSB (Oleh para finalis menyanyi kategori usia 6-13 tahun). 

c. Catatan: MP3 Lagu Harmoni satu Jiwa dan Osebi/FSB bisa didownload di website 

osebi. 
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KRITERIA FINAL PENAMPILAN PUISI 

1. Jenis penampilannya boleh berupa deklamasi, baca puisi, musikalisasi, atau dramatisasi. 

2. Puisi yang dibawakan yaitu puisi yang terpilih berdasarkan hasil undian pada tanggal 15 

Januari 2021. Puisi yang dibawakan tidak sama dengan babak penyisihan. 

3. Setelah mendapatkan undian puisi terpilih, finalis diharapkan segera membuat materi final 

direkam langsung dengan bentuk video (audio visual) dengan format landscape dengan 

resolusi terbaik atau minimal 720p. Pengambilan video diharapkan menggunakan 

tripod/gimbal/stabilizer agar video tidak bergerak. Format video MP4. 

4. Video penampilan bersifat orisinil, video terbaru, tidak pernah dipublikasikan atau sedang 

mengikuti lomba serupa. 

5. Menggunakan pakaian adat daerah atau yang sesuai dengan isi (karakteristik puisi) juga dengan 

mempertimbangkan nilai-nilai kesopanan dan kerapian. 

6. Waktu yang disediakan untuk menampilkan puisi dalam format video berdurasi maksimal 7 

menit. 

7. Suara penampilan harus jelas, tanpa pengeras suara. Perekaman di dalam ruangan agar 

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

harus lebih jelas dari iringan musik. 

8. Background video bisa menggunakan green screen dengan menggunakan file backround 

OSEBI 2021 yang disediakan oleh panitia dan atau boleh disesuaikan dengan kebutuhan 

masing-masing. 

9. Peserta diperbolehkan memberikan iringan dan proses editing baik dalam bentuk gambar 

digital atau musik untuk memberikan penguatan pada materi puisi yang ditampilkan. 

10. Tidak diperbolehkan memberikan tambahan atau opening video berupa nama, judul atau asal 

sekolah. 

11. Unggah video final di Google Drive email kamu, link video akan diminta setelah finalis 

melakukan pendaftaran ulang dan mengikuti teknikal meeting, harap diperhatikan untuk 

tidak mengunci link google drive. 

12. Penulisan file yang diunggah pada Google Drive format sebagai berikut 

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

Contoh: 

Bambang – Ciputat – Penampilan Puisi SMA – Sajak Rajawali (W.S Rendra) – FINAL 

OSEBI 2021 

13. Video akan diunggah oleh panitia di Youtube Channel festivalsainsbudaya dan IGTV 

@osebinesia. Kamu bisa share untuk diinformasikan kepada seluruh kerabat kamu. 

14. Pada final akan ada 10 peserta, dan hanya 3 peserta yang berhak mendapatkan penghargaan 

sebagai juara 1, 2, dan 3. 
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15. 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 

i. Ketepatan ekspresi atau mimic 

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. 

d. Media dan Alat Penyampaian 

e. Penampilan 

f. Kemampuan Pengetahuan Bahasa Indonesia 
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KRITERIA FINAL TARI KREASI TUNGGAL 

1. Materi yang ditampilkan dianjurkan rekaman baru dari tarian babak penyisihan. 

2. Durasi pertunjukan setiap peserta maksimal 10 menit. 

3. Wajib memakai kostum tari sesuai dengan tarian yang dibawakan dengan memperhatikan 

nilai-nilai kesopanan. 

4. 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. Pengambilan video diharapkan menggunakan 

tripod/gimbal/stabilizer agar video tidak bergerak. Format video MP4. 

5. Background video bisa menggunakan green screen dengan menggunakan file backround 

OSEBI 2021 yang disediakan oleh panitia dan atau boleh disesuaikan dengan kebutuhan 

masing-masing. 

6. Tidak diperbolehkan memberikan tambahan atau opening video berupa nama, judul atau asal 

sekolah. 

7. Unggah video penyisihan di Google Drive email kamu, link video akan diminta melakukan 

pendaftaran ulang dan teknikan meeting, harap diperhatikan untuk tidak mengunci link 

google drive. 

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

9. 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 Tunggal SMA – Tari Daur Ulang – FINAL 

OSEBI 2021 

10. Video akan diunggah oleh panitia di Youtube Channel festivalsainsbudaya dan IGTV 

@osebinesia. Kamu bisa share untuk diinformasikan kepada seluruh kerabat kamu. 

11. Pada final akan ada 10 peserta, dan hanya 3 peserta yang berhak mendapatkan penghargaan 

sebagai juara 1, 2, dan 3. 

12. 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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KRITERIA FINAL MENULIS 

Seluruh finalis kategori menulis akan melalui rangkaian seleksi final sebagai berikut: 

1. Tes Menulis; dilaksanakan tanggal 14 Februari 2021 menggunakan Google Meet dan Google Doc. 

Pakaian yang digunakan pada saat tes yaitu seragam sekolah. 

2. Tes Kemampuan Pengetahuan Bahasa Indonesia; dilaksanakan 15 Februari 2021 

menggunakan aplikasi latihan.id. Pakaian yang digunakan yaitu seragam sekolah. 

3. Wawancara; dilaksanakan 15 Februari 2021. Menggunakan aplikasi Google Meet. Pakaian yang 

digunakan yaitu seragam sekolah. 

 

Kategori Menulis Puisi 

1. Tes menulis puisi dengan ketentuan sebagai berikut: 

i. Finalis akan dikumpulkan pada satu media online untuk menulis puisi. 

ii. Finalis akan menulis puisi minimal tiga bait berdasarkan gambar tematik yang telah 

disediakan oleh panitia. 

iii. Waktu pengerjaan 60 menit. 

iv. Aspek Penilaian 

1. Judul dan nama pengarang 

2. Kesesuaian judul dengan tema gambar 

3. Diksi dan rima 

4. Amanat 

5. Tes Kemampuan Pengetahuan Bahasa Indonesia 

2. Wawancara bertujuan untuk menggali proses kreatif menulis finalis.  

 

Kategori Menulis Cerpen (SMP) 

1. Tes menulis puisi dengan ketentuan sebagai berikut: 

• Finalis akan dikumpulkan pada satu media online untuk menulis cerpen 

• Tema cerpen akan ditentukan sebelum tes berlangsung 

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

• Aspek Penilaian 

i. Kelengkapan aspek formal cerpen 

ii. Kesesuaian dengan tema 

iii. Kemenarikan isi 

iv. Kebahasaan cerpen (diksi, ejaan, gaya bahasa) 

v. Tes Kemampuan Pengetahuan Bahasa Indonesia 

2. Wawancara bertujuan untuk menggali proses kreatif menulis finalis.  
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Kategori Menulis Esai (SMA) 

1. Tes menulis puisi dengan ketentuan sebagai berikut: 

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

• Finalis memberikan tanggapan berupa esai terhadap gambar tematik yang telah disediakan oleh 

panitia. 

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

• Aspek Penilaian Lomba Menulis Esai 

i. Gagasan orisinil sesuai dengan tema  

ii. Tulisan selaras dengan tema kompetisi yang ditentukan. 

iii. Ditulis dengan gaya bahasa yang komunikatif. 

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

v. Tes Kemampuan Pengetahuan Bahasa Indonesia 

2. Wawancara bertujuan untuk menggali proses kreatif menulis finalis. 
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LAGU PILIHAN KATEGORI USIA 6 – 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 

  

LAGU PILIHAN KATEGORI USIA 14-18 TAHUN 

1. Sebuah Rasa – Agnez Mo 

2. Terlanjur Mencinta – Lyodra/Tiara andini/Ziva Magnolya 

3. Mantan Terindah – Raisa 

4. Kamu dan kenangan – Maudy Ayunda 

5. Sampai Habis Air Mataku – Novita Dewi 

6. Cinta Telah Memilih – Rini Wulandari 

7. Sekali ini Saja – Glenn Fredly 

8. Cinta Karena Cinta – Judika 

9. Aku lelakimu – Virzha 

10. Hanya Rindu – Andmesh 

11. Sudah – Afgan 

12. Menunggu Kamu – Anji 
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PILIHAN PUISI FINAL KATEGORI  SMP 

1. Langit di Mana-Mana oleh Abdul Hadi W. M. 

2. Aku Melihat Indonesia oleh Soekarno  

3. Lagu Lautan Nusantara oleh Sitor Situmorang  

4. Sajak Rajawali oleh W.S. Rendra   

5. Renungan Bapak Guru oleh Eka Budianta 

6. Potret di Beranda oleh Taufik Ismail 

 

PILIHAN PUISI FINAL KATEGORI  SMA 

1. Begitu Engkau Bersujud oleh Emha Ainun Najib 

2. Mencari Sebuah Masjid oleh Taufiq Ismail 

3. Indonesia, Tumpah Darahku oleh Muhammad Yamin 

4. Dan Kematian Makin Akrab oleh Subagio Sastro wardoyo 

5. Jembatan oleh Sutardji C Bachri 

6. Pelajaran Tata Bahasa dan Mengarang oleh Taufik Ismail 

 


