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No. : 03/FSB/IX/2021
Tangerang Selatan, 30 September 2021
Lamp. : Hal
: Surat Undangan Mengikuti Kegiatan
FSB (Festival Sains dan Budaya) 2022
Kepada
Bapak/Ibu Kepala Sekolah SD/SMP/SMA/SMK Se -Indonesia
di Tempat
Dengan hormat,
Salam silaturahmi kami sampaikan semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam LindunganNya diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan FSB (Festival Sains dan Budaya) 2022,
perkenankan kami dari panitia FSB 2022 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Festival Sains dan Budaya (FSB) 2022, adalah sebuah judul penggabungan
program besar antara Indonesian Science Project Olympiad (ISPO) dan
Olimpiade Seni dan Bahasa Indonesia (OSEBI). Penggabungan dua program
besar ini menjadi satu indikasi konkret terhadap keberpihakan Panitia FSB
terhadap pembangunan generasi muda bangsa yang mempunyai
keseimbangan karakter; kritis, inovatif, kreatif sekaligus sopan, santun, dan
menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa. Generasi muda bangsa yang
semacam ini lah yang akan mampu menghadirkan kemajuan-kemajuan bagi
bangsanya. Generasi yang berpikiran maju tanpa tercerabut dari akar
budayanya. Generasi muda yang tumbuh menjulang tinggi sejajar dengan
atau bahkan terus berusaha melampaui bangsa-bangsa lain, namun tetap
mengakar kuat di bumi Indonesia.
2. Melalui ISPO anak-anak bangsa didorong untuk dapat mengembangkan
kreativitasnya dalam bidang pemikiran kritis dan inovatif, menemukan solusi
atas masalah yang dihadapinya, dan melahirkan penemuan-penemuan baru
yang dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada di tengah
masyarakat.
3. Melalui OSEBI, generasi muda bangsa diasah kompetensi musikalitasnya,
kinestetik-artistiknya, kreativitas puitisnya, keunggulan literasinya, dan
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kesadaran akan besarnya budaya bangsanya. Hadirnya kedua karakter utama
tersebut dalam diri para generasi muda penerus bangsa ini memberikan
kemantapan dan kematangan jiwa-jiwa muda yang akan melanjutkan
perjuangan bangsa menghadapi tantangan di masa mendatang.
4. Untuk tujuan dan maksud tersebut di atas maka kami akan menyelenggarakan
FSB 2022 yang akan diselenggarakan secara Daring akibat Covid-19, dan akan
diikuti oleh para peserta SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK se-Indonesia.
5. Kegiatan FSB 2022 rencananya akan kami selenggarakan pada 18 – 20
Februari 2022 dengan rangkaian acara sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.

Pendaftaran Peserta
: 1 Oktober – 27 November 2021
Pengumuman Finalis
: 23 Desember 2021
Pameran, Penilaian dan Penghargaan : 18 - 20 Februari 2022
Tempat
: Zoom Meeting FSB

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka penyelenggaraan Festival Sains
dan Budaya 2022, perkenankan kami mengundang siswa-siswi Bapak/Ibu untuk
berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Kontribusi dalam usaha peningkatan kualitas modal insani Indonesia melalui
pendidikan tidak dapat kami lakukan sendiri. Untuk itu dalam penyelenggaraan
Festival Sains dan Budaya 2022 kali ini kami juga berharap ada banyak partisipasi
berbagai pihak guna mendukung kegiatan ini.
Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan partisipasinya, kami
mengucapkan banyak terima kasih.
Hormat kami,

R.S. Dwi Prajitno Wibowo
Ketua Panitia FSB
Nara hubung : Sdr. Ramon ( 081316472401 )
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