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ATURAN UMUM OSEBI 2022 

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 (kelas 4 sampai dengan 6)

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

4. Peserta melakukan pembayaran pendaftaran sebesar Rp75.000/orang. 
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 penampilan puisi berupa 
file video (kualitas baik) diunggah ke www.youtube.com dengan 
dan link youtube-nya dicantumkan di kolom yang sudah disediakan 
pada formulir  pendaftaran online. Pendaftaran berakhir tanggal 27 
November 2021. 
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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 2021 di website resmi OSEBI dan sosial media resmi 
OSEBI. 

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 27 November 2021.

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 2021 di website resmi OSEBI dan sosial media resmi 
OSEBI. 

7. Peserta yang telah menjadi pemenang pada OSEBI sebelumnya tidak 
diperbolehkan mengikuti OSEBI tahun ini. 

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

9. Semua peserta yang mendaftar diharap mempersiapkan segala kebutuhan 
atau perlengkapan  penampilannya. 

10. Semua peserta yang mendaftar wajib follow akun instagram @osebinesia 
dan  @eduversal.indonesia. 

11. Semua peserta yang mendaftar wajib subcribe Youtube Channel  youtube.
com/festivalsainsbudaya. 

12. Seluruh peserta akan dimasukan dalam satu group Whatsapp/Telegram 
untuk memudahkan  koordinasi perlombaan, mohon untuk memasukan 
nomor handphone yang valid. 

13. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat.
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FASE OSEBI 2022 

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 27 November 2021. 
Setelah Fase ini berakhir, dewan juri  penyisihan akan melakukan seleksi untuk 
menentukan peserta yang melaju ke fase final. 
• Tanggal 4 Desember 2021

Zoom Meeting dan Simulasi uji kemampuan Bahasa Indonesia, seluruh 
peserta diwajibkan mengikuti simulasi uji kemampuan Bahasa Indonesia.

• Tanggal 5 Desember 2021
Uji kemampuan Bahasa Indonesia.

• Tanggal 23 Desember 2021
Sesuai dari hasil seleksi fase penyisihan, tim panitia akan mengumumkan 
para peserta yang akan menjadi finalis dari setiap kategori OSEBI.

Fase Final : 
Setelah didapat 10 orang finalis dari masing-masing kategori, mereka akan 
mengikuti tahapan kegiatan  final sebagai berikut: 
• Tanggal 15 Januari 2022 

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 



66

akan dilakukan melalui Zoom Meeting yang  wajib diikuti seluruh finalis. 
Daftar puisi untuk babak final berbeda dengan babak penyisihan. 

• Tanggal 15 Januari - 6 Februari 2022 
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 8 Februari 2022
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.

• Seluruh finalis menulis wajib mengikuti wawancara setelah mengikuti 
tes menulis.

• Tanggal 20 Februari 2022 
• Acara puncak FSB 2022 dan pengumuman pemenang, dilaksanakan 

secara online (waktu dan teknis akan ditentuan kemudian).
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KRITERIA PENYISIHAN

MENYANYI SOLO

Deskripsi
Kompetisi ini memperlombakan bidang menyanyi yang dilakukan oleh satu 
orang (solo).

Aturan
1. Perlombaan bersifat daring.
2. Peserta dibagi menjadi dua tingkatan umur:

• 6 – 13 tahun
• 14 – 18 tahun

3. Setiap sekolah boleh diwakili oleh lebih dari satu peserta.
4. Peserta yang telah menjadi juara (3 besar) pada OSEBI tahun sebelumnya 

tidak diperkenankan untuk berpartisipasi mengikuti lomba tahun ini.
5. Semua hal yang berhubungan dengan kebutuhan menyanyi, disediakan 

oleh masing-masing peserta. Sebelum mempersiapkan materi lomba, tiap 
peserta diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan baik dan lengkap 
sesuai dengan kebutuhannya.

6. 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.

7. Durasi waktu penampilan setiap peserta maksimal 6 menit untuk satu 
lagunya.

8. Peserta menggunakan pakaian penampilan sesuai kebutuhan masing-
masing (bebas tapi sopan)

9. Materi lomba direkam langsung dengan bentuk video (audio visual) 
dengan mode landscape dan resolusi terbaik atau minimal 720p.

10. Video penampilan bersifat orisinil dan terbaru tidak pernah dipublikasikan 
atau sedang mengikuti lomba serupa.
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11. Teknis perekaman wajib menampilkan karakter suara asli peserta, 
tidak didubbing (tidak ada editing audio dan visual sedikitpun). Proses 
pengambilan rekaman video disarankan lebih dekat dengan peserta, 
dilakukan di dalam ruangan agar suara peserta dapat lebih jelas dan tidak 
terganggu oleh suara-suara lainnya.

12. Tidak diperkenankan mencantumkan identitas video (judul lagu, nama 
peserta, dan asal sekolah) pada video.

13. Tidak diperbolehkan menggunakan jasa rekaman studio.
14. Pengambilan video satu posisi di depan peserta, 
15. Pengambilan video memperlihatkan seluruh badan, agar terlihat gesture 

tubuhnya pada saat menyanyi. Latar belakang diharapkan dinding warna 
polos dengan pencahayaan yang terang (tidak redup).

16. Tidak diperbolehkan menggunakan eksternal mikrofon jenis apapun (mic 
handycamp, klip on, mic wireless, mic kondensor, dan sejenisnya).

17. Wajib memakai musik pengiring, dapat diringi live musik atau musik 
pengiring MP3 karaoke atau MIDI. Harap diperhatikan! volume musik 
pengiring tidak terlalu keras hingga menutupi suara vocal peserta.

18. Unggah video penyisihan di Youtube akun kamu, link video akan diminta 
pada saat melakukan pendaftaran online.

19. Penulisan file dan judul Youtube disamakan, format sebagai berikut:
• Lagu Pop
 OSEBI 2022 - Nama – Asal Sekolah – Kategori – Judul Lagu   
 (cover: Penyanyi)

• Lagu Daerah
 OSEBI 2022 - Nama – Asal Sekolah – Kategori – Judul Lagu Daerah

• Contoh:
 OSEBI 2022 - Budi Doremi – SMA Warung Buncit – Menyanyi Solo  
 14-18 – Aku Lelakimu (Virzha)

20. Untuk lagu pop upload juga pada akun IGTV kamu sendiri lalu mention @
osebinesia.
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21. Final akan diambil 10 peserta tiap kategorinya, dan hanya 3 peserta yang 
berhak mendapatkan penghargaan sebagai juara 1, 2, dan 3.

Penilaian
Aspek yang dinilai dalam kategori menyanyi solo adalah:
1. Kualitas Vokal
2. Harmonisasi
3. Penjiwaan
4. Teknik Menyanyi
5. improvisasi
6. Penampilan
7. Kemampuan Pengetahuan Bahasa Indonesia
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TARI KREASI TUNGGAL 

Deskripsi
Kegiatan ini memperlombakan tari kreasi tunggal yang bersumber dari hasil 
kreasi tradisi budaya di berbagai wilayah nusantara.

Aturan
1. Perlombaan bersifat daring.
2. Peserta dibagi menjadi dua tingkat:

• SD/MI - SMP/MTs dan
• SMA/MA/SMK.

3. Peserta yang telah menjadi juara (3 besar) pada lomba OSEBI sebelumnya 
tidak diperkenankan untuk berpartisipasi mengikuti lomba tahun ini.

4. Setiap sekolah diperbolehkan mengirim lebih dari satu peserta tari.
5. Tari Kreasi Tunggal hanya di tarikan oleh satu orang (tunggal).
6. Judul dan sinopsis tari diserahkan kepada panitia pada saat pendaftaran.
7. Materi yang ditampilkan adalah tari kreasi yang bersumber pada tradisi 

daerah di wilayah nusantara.
8. Tari ini hanya ditarikan oleh satu orang (tunggal).
9. Durasi pertunjukan setiap peserta maksimal 7 menit.
10. Wajib memakai pakaian atau kostum tari sesuai dengan tarian 

yang dibawakan. Kostum dan rias disediakan oleh peserta dengan 
mempertimbangkan nilai-nilai kesopanan dan pakaian tertutup

11. Rekaman materi lomba tari berupa video (audio visual) yang direkam dari 
satu sudut (depan) agar dapat terlihat keseluruhan dan keutuhan gerakan 
tariannya, mode landscape dan resolusi terbaik atau minimal 720p.

12. Pengambilan gambar dapat dilakukan di dalam atau di luar ruangan.
13. Untuk kebutuhan musik pengiring atau instrument tari disediakan oleh 

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

14. Unggah video penyisihan di Youtube akun kamu, link video akan diminta 
pada saat melakukan pendaftaran online.
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15. Penulisan file dan judul Youtube disamakan, format sebagai berikut:
OSEBI 2022 - Nama - Asal Sekolah - Kategori - Nama Tari

Contoh:
OSEBI 2022 - Melati Kusumadewi - SMPN 1 Cimahi - Tari Kreasi Tunggal 
SMA - Tari Yale-yale

16. Upload juga pada akun IGTV kamu sendiri lalu mention @osebinesia.
17. Final akan diambil 10 peserta tiap kategorinya, dan hanya 3 peserta yang 

berhak mendapatkan penghargaan sebagai juara 1, 2, dan 3.

Penilaian
Aspek yang dinilai dalam kategori Tari Kreasi adalah:
1. Konsep dan Tema Tarian
2. Keragaman gerak
3. Keserasian gerak
4. Penghayatan/penjiwaan
5. Penampilan
6. Kemampuan Pengetahuan Bahasa Indonesia 
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PENAMPILAN PUISI

Deskripsi
Kegiatan ini memperlombakan penampilan puisi yang dilakukan oleh 
perseorangan (individu) dari puisi yang sudah ditentukan panitia tujuannya 
adalah peserta dapat menampilkan puisi pilihan dengan penuh penghayatan 
dan pemaknaan puisi yang dipilih sebagai wujud apresiasi penulis puisi dan 
penyampaian pesan puisi itu sendiri.

Aturan
1. Perlombaan bersifat daring.
2. Peserta dibagi menjadi dua kategori:

• SMP/MTs
• SMA/MA/SMK/MA

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

4. Materi puisi:
Puisi karya sastrawan Indonesia  yang sudah ditentukan panitia (pilihan 
terlampir)

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

6. Pakaian atau kostum peserta pada babak penyisihan peserta 
menggunakan batik (non sekolah) sopan dan rapi.

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

8. Materi lomba direkam langsung dengan bentuk video (audio visual) 
dengan mode landscape dan resolusi terbaik atau minimal 720p.

9. Perekaman video dilakukan di dalam ruangan dengan suara penampilan 
harus jelas (kualitas suara peserta yang baik) dan tidak terganggu oleh 
suara-suara lainnya.

10. Video penampilan bersifat orisinil dan terbaru tidak pernah dipublikasikan 
atau sedang mengikuti lomba serupa.
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11. Unggah video penyisihan di Youtube akun kamu, link video akan diminta 
pada saat melakukan pendaftaran online.

12. Penulisan file dan judul Youtube disamakan, format sebagai berikut:
OSEBI 2022 - Nama - Asal Sekolah - Kategori

Contoh:
OSEBI 2022 - Melati Kusumadewi - SMPN 1 Cimahi - Penampilan Puisi 
SMP

13. Pada deskripsi di youtube tambahkan format diatas dengan judul puisi 
yang dibawakan dan penciptanya.

14. Upload juga pada akun IGTV kamu sendiri lalu mention @osebinesia.
15. Final akan diambil 10 peserta tiap kategorinya, dan hanya 3 peserta yang 

berhak mendapatkan penghargaan sebagai juara 1, 2, dan 3.
 
Penilaian
Aspek yang dinilai dalam kategori Penampilan Puisi adalah:

1. Teknik Membaca (Kejelasan dalam artikulasi dan intonasi yang tepat)
2. Vokal (Kesesuaian vokal warna suara dengan puisi yang dibawakan)
3. Gesture dan ekspresi

• Ketepatan ekspresi atau mimik
• Memahami makna puisi
• Menggunakan gerak tubuh / gestur yang tepat 
• Ekspresi saat membacakan puisi harus sesuai dengan makna 

atau isi yang terkandung dalam puisi tersebut.
4. Media dan Alat Penyampaian 
5. Penilaian Uji Kompetensi Bahasa Indonesia
6. Kemampuan Pengetahuan Bahasa Indonesia
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MENULIS 

Kategori 
1. Menulis Puisi 
2. Menulis Cerpen 
3. Menulis Esai 

Aturan Umum 
1. Satu peserta hanya boleh mengirim naskah satu judul untuk masing-

masing kategori (puisi,  cerpen, esai).
2. Naskah harus asli, bukan saduran atau terjemahan.
3. Naskah belum pernah/tidak sedang diikutkan dalam lomba penulisan 

lainnya dan  belum pernah dipublikasikan di media apapun.
4. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat dan tidak diadakan surat 

menyurat. 
5. Naskah beserta biodata lengkap disampaikan bersamaan dengan 

pengisian formulir  online.
6. Panitia berhak mempublikasikan naskah tulisan dalam media apapun 

dengan tetap  mencantumkan nama penulisnya. 

Menulis Puisi

Aturan Khusus 
1. Peserta Lomba: Siswa SD/MI Sederajat (Kelas 4 sampai dengan 6)
2. Tema: “Pulihkan Negeri Dengan Prestasi” 
3. Naskah diketik di MS.Word dengan size A4, Times New Roman, font 

12,  diketik dengan jarak satu setengah spasi.
Naskah dilengkapi dengan: 
1. Lembar judul 

• Kategori naskah 
• Jenjang pendidikan (SD/MI kelas 4-6) 
• Judul naskah 
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• Nama peserta 
• Nama sekolah 

2. Lembar biodata 
• Judul naskah 
• Nama peserta 
• Tempat, tanggal lahir 
• Alamat peserta
• Nama sekolah peserta 
• Alamat sekolah 
• Alamat email 
• Nomor telepon/ HP

4. Sistematika Penulisan 
1. Urutan 

• Cover 
• isi/naskah puisi 
• lampiran biodata peserta 
• 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; 

Aspek Penilaian Lomba Menulis Puisi 
1. Kelengkapan aspek formal puisi 

• Judul 
• Pengarang 
• Tipografi (bait dan larik) 
• Waktu penulisan 

2. Keselarasan unsur puisi 
• Citraan 
• Majas 
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• Rima dan irama 
• Diksi dan idiom (ketepatan pemilihan dan pengungkapan kata)

3. Kejelasan hakikat puisi 
• Pengembangan tema/isi puisi yang disesuaikan dengan judul 

puisi 
• Amanat (baik tersurat maupun tersirat)

Menulis Cerpen 

Aturan Khusus 
1. Peserta adalah siswa SMP atau sederajat
2. Tema :   “Persembahan untuk Negeri”  
3. 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. 

4. Panjang cerpen minimal 3 halaman, maksimal 8 halaman
5. Naskah dilengkapi dengan: 

1. Lembar judul 
• Kategori naskah (cerpen)
• Jenjang pendidikan (SMP/MTs) 
• Judul naskah 
• Nama peserta 
• Nama sekolah 

2. Lembar biodata 
• Judul naskah 
• Nama peserta 
• Tempat, tanggal lahir 
• Nama sekolah peserta 
• Alamat sekolah 
• Alamat peserta 
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• Alamat email 
• Nomor telepon 
• Nomor handphone 

6. 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; 
3. Nomor halaman dimulai dari isi naskah dengan menggunakan 
angka romawi  (1,2,3,4,5) pada pojok kiri bawah; 

Aspek Penilaian Lomba Menulis Cerpen 
1. Kepadatan isi cerita (alur ceritanya singkat, ringkas, dan jelas terfokus 

pada suatu peristiwa dalam kehidupan tokoh)
2. Keterbacaan dan ketepatan diksi (penggunaan tata bahasa yang baik, 

tanda baca yang benar, kerapian paragraf, dan penggunaan diksi yang 
tepat)

3. Kejelasan karakter tokoh (menggambarkan karakter tokoh, memiliki 
kekuatan dan konsistensi karakter tokoh)

4. Kesesuaian unsur karya sastra (cerpen sesuai dengan tema, 
mengandung pesan moral, alur, penokohan, latar, dan sudut pandang 
tokoh)

5. Kekhasan gaya penceritaan (orisinalitas cerita, alur cerita unik, 
struktur konflik dan ketegangan menarik, mengikat rasa ingin tahu 
pembaca, dan mengandung unsur kejutan)

6. Kemampuan Pengetahuan Bahasa Indonesia.
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Menulis Esai

Aturan Khusus
1. Tema : “Peran Pelajar Pancasila sebagai Generasi Z di Era Digital”
2. 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.

3. Apabila menggunakan sumber kutipan, naskah wajib disertasi dengan 
menyebutkan sumber kutipan dan penulisan daftar pustaka

4. Naskah dilengkapi dengan:
1. Lembar judul Jenjang pendidikan (SMA/SMK/MA)

• Kategori naskah (esai)
• Jenjang pendidikan (SMA/SMK/MA)
• Judul naskah
• Nama peserta
• Nama sekolah

2. Lembar biodata
• Judul naskah
• Nama peserta
• Tempat, tanggal lahir
• Nama sekolah peserta
• Alamat sekolah
• Alamat peserta
• Alamat email
• Nomor telepon
• Nomor handphone

5. Panjang naskah esai 3 – 5 halaman
6. Sistematika Penulisan

1. Urutan
• Cover
• Isi/naskah esai
• Lampiran (Lembar Judul dan Lembar Biodata)
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• 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;

Aspek Penilaian Lomba Menulis Esai
1. Gagasan orisinil, kreatif, aktual;
2. Kesesuaian dengan tema;
3. Penulisan (Kerapihan, Bahasa Indonesia sesuai PUEBI, kejelasan 

ungkapan)
4. Argumentasi 
5. Alur berpikir penulisnya tertib dan jelas (mudah dirunut).
6. Kemampuan Pengetahuan Bahasa Indonesia
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LAMPIRAN

LAGU PILIHAN OSEBI 2021-2022
Kategori Usia 6 - 13 Tahun

1. Sepatu – Tulus
2. Melukis senja - Budi dorem
3. Ayahku – Betrand Peto Putra Onsu
4. Terhebat – Coboy junior
5. Melompat lebih tinggi – Sheila on 7
6. Lebih baik - CJR
7. Lembayung Bali- Saraswati
8. Januari di kota dili - Rita efendi
9. Pesawatku - Memes
10. Hari ini esok atau nanti (anneth)
11. Lihat Lebih Dekat – Sherina
12. Kita bisa – Naura
13. Setinggi langit – Naura

 
Kategori Usia 14 - 18 Tahun
Kategori Putra:

1. Kau Seputih Melati- Sammy Simorangkir
2. Kesempatan - Oddie Agam
3. Salah tapi baik – Cakra khan
4. Tanpa Batas Waktu – Fadly & govinda
5. Menari - Rizky febian
6. Andai aku bisa – Chrisye
7. Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja – Judika
8. Cinta Dalam Hati - Ungu
9. Sampai Kapan – Mike Mohede
10. Bukan Untukku – Rio Febrian
11. Bidadari Tak Bersayap – Anji
12. Bukti - Virgoun
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Kategori Putri:

1. Cinta tanpa Tapi - Waode
2. Bertaut - Nadin amizah
3. Kasih - Ermy Kulit
4. Burung Camar - Vina Panduwinata
5. Bintang kehidupan - Nike Ardila
6. Tak Sanggup Melupa – Lyodra/Tiara Andini/Ziva Magnolya
7. Merakit - Yura Yunita
8. Cinta - Melly Goeslaw
9. Jera - Agnes mo
10. Melawan Restu – Mahalini
11. Simfoni Hitam - Sherina
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PUISI PILIHAN OSEBI 2021-2022

Pilihan Puisi Penyisihan Kategori SMP
1. Gerilya karya W.S. Rendra
2. Surat Dari Ibu karya Asrul Sani 
3. Mari-Mari Belajar Lagi karya Suminto A. Sayuti 
4. Amanat Galunggung karya Acep Zamzam Noor
5. Malam Teluk karya Abdul Hadi W.M. 
6. Sonet: Hai Jangan Kau Patahkan karya Sapardi Djoko Damono
7. Di Dalam Dada karya Subagio Sastrowardoyo 
8. Dari Seorang Guru Kepada Murid-Muridnya karya Hartojo Andangdjaja
9. Anak-anak di Indonesia karya Ahmadun Yosi Herfanda
10. Malam Laut karya Toto Sudarto Bachtiar

Pilihan Puisi Penyisihan Kategori SMA
1. Doa Pembuka karya Ahmadun Yosi Herfanda
2. Lagu Senja karya Abdul Hadi W. M.
3. Sajak Rajawali karya W.S. Rendra
4. Kepada Kawan karya Chairil Anwar
5. Manusia Pertama di Angkasa Luar karya Subagio Sastrowardoyo
6. Wanita karya Toeti Heraty 
7. Memandang Kehidupan karya Ajip Rosidi
8. Badik karya Aspar Paturusi 
9. Asmaradana karya Goenawan Mohamad
10. Kembalikan Indonesia Padaku karya Taufiq Ismail
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GERILYA
W S Rendra

 
Tubuh biru

tatapan mata biru
lelaki berguling di jalan

 
Angin tergantung

terkecap pahitnya tembakau
bendungan keluh dan bencana

 
Tubuh biru

tatapan mata biru
lelaki berguling dijalan

 
Dengan tujuh lubang pelor

diketuk gerbang langit
dan menyala mentari muda

melepas kesumatnya
 

Gadis berjalan di subuh merah
dengan sayur-mayur di punggung

melihatnya pertama
 

Ia beri jeritan manis
dan duka daun wortel

 
Tubuh biru

tatapan mata biru
lelaki berguling dijalan

Orang-orang kampung mengenalnya
anak janda berambut ombak

ditimba air bergantang-gantang
disiram atas tubuhnya

 
Tubuh biru

tatapan mata biru
lelaki berguling dijalan

 
Lewat gardu Belanda dengan berani

berlindung warna malam
sendiri masuk kota

ingin ikut ngubur ibunya
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SURAT DARI IBU
Asrul Sani

 
Pergi ke dunia luas, anaku sayang

pergi ke dunia bebas!
Selama angin masih angin buritan

dan matahari pagi menyinar daun-daunan
dalam rimba dan padang hijau

 
Pergi ke laut lepas, anakku sayang

pergi ke alam bebas!
Selama hari belum petang

dan warna senja belum kemerah-merahan
menutup pintu waktu lampau

 
Jika bayang telah pudar

dan elang laut pulang ke sarang
angin bertiup ke benua

Tiang-tiang akan kering sendiri
dan nakhoda sudah tahu pedoman

boleh engkau datang padaku!
Kembali pulang, anakku sayang

kembali ke balik malam!
Jika kapalmu telah rapat ke tepi

Kita akan bercerita
“Tentang cinta dan hidupmu pagi hari”
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MARI, MARI BELAJAR LAGI
Suminto A.  Sayuti

 
Sudah terlampau lama mata kita yang terbuka

Selalu gagal membaca
dan rabun pada isyarat-isyarat Cinta

Kita membaca gelombang hanya ketika pasang
Kita membaca laut hanya tatkala hati susut

Kita membaca angin hanya ketika suasana dingin
Kita membaca badai hanya ketika hati sangsai

 
Lembaran-lembaran hikayat

yang ditulis tangan-tangan agung
hanya kita buka

ketika hati linglung dan bingung
Senandung ayat-ayat bergema

dan menggeliat
hanya ketika kita merasa hampir tamat

kita selalu gagal menyelam di telaga hikmat
kerna kita hampir selalu lupa sangkan-paran alamat

 
Mari kembali kita belajar membaca

Membaca diri, membaca untingan kata hati
Mari kita maknai surat-surat  Cinta
Yang dikirim lewat berbagai cuaca

Tanpa perangko, kecuali jiwa selalu berjaga
Mari bangkit berdiri sambil berkaca

Di keluasan Cakrawala
Merajut hari, melangkahi pematang senja

Merambah malam, menyongsong fajar pagi!
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AMANAT GALUNGGUNG
Acep Zamzam Noor

 
Kuikuti langkah kabut yang samar di antara deretan pinus
Daun-daun yang runcing nampak berserakan di atas tanah

Siang terasa lain dengan bulir-bulir embun yang masih lekat
Pada kulit pohon. Galunggung bagai lemari es yang terbuka

 
Dinding-dinding di sekeliling kepundan gunung seakan

Menunjukkan bahwa magma adalah rindu yang disimpan
Dan akan terus disimpan waktu. Ketika menengok ke bawah
Permukaan telaga nampak hijau di tengah putihnya belerang

 
Di sini aku ingin belajar pada kelembutan kabut yang bergerak
Tanpa mengusik. Aku ingin berguru pada gunung yang tahan

Menyimpan dan merawat kerinduannya bertahun-tahun
 

Aku ingin belajar pada kesabaran magma yang tahu kapan
Saatnya harus bicara. Aku ingin berguru pada ketulusan rindu
Yang tak pernah berontak pada waktu yang memendamnya
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MALAM TELUK
Abdul Hadi W.M.

Malam di teluk
menyuruk ke kelam

Dan bulan yang tinggal rusuk
Padam keabuan

Ratusan gagak
Berteriak

Terbang menuju kota

Akankah nelayan kembali dari pelayaran panjang
Yang sia-sia? Dan kembali

Dengan wajah masai
Sebelum akhirnya badai

Mengatup pantai?

Muara sempit
Dan kapal-kapal menyingkir

Dan gonggong anjing
Mencari sisa sepi

Aku berjalan pada tepi
Pada batas

Mencari

Tak ada pelaut bisa datang
Dan nelayan bisa kembali

Aku terhempas di batu karang
Dan luka diri.
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SONET: HAI JANGAN KAU PATAHKAN 
Sapardi Djoko Damono

Hei! Jangan kaupatahkan kuntum bunga itu
ia sedang mengembang; bergoyang-goyang dahan-dahannya

yang tua
yang telah mengenal baik, kau tahu, segala perubahan cuaca.

 
Bayangkan: akar-akar yang sabar menyusup dan menjalar

hujan pun turun setiap bumi hampir hangus terbakar
dan mekarlah bunga itu pelahan-lahan

dengan gaib, dari rahim Alam
 

Jangan; saksikan saja dengan teliti bagaimana  Matahari memulasnya warna-warni, 
sambil

diam-diam
membunuhnya dengan hati-hati sekali 

dalam Kasih-sayang, dalam rindu-dendam Alam;
lihat; ia pun terkulai pelahan-lahan

dengan indah sekali, tanpa satu keluhan.
 

DI DALAM DADA
Subagio Sastrowardoyo

jika dibelah dadaku
akan nampak semua yang diangan

ada gunung ada lembah
ada pohon di pinggir sawah

jalan setapak menuju ke rumah
tapi ada juga kota lama
dengan gedung runtuh

dan langit terbakar merah
ada juga hutan rimba

tempat nyawa tersesat
terbayang di dalam

lengking rusa yang lari terluka
sudah berkumandang sebelum sempat bersuara

kalau alam tak terangkum dalam dada
bagaimana kata seakan terbit dari tiada

tangan akan hampa meraih ke udara
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DARI SEORANG GURU KEPADA MURID-MURIDNYA
Hartoyo Andangjaya

 
Apakah yang kupunya, anak-anakku

selain buku-buku dan sedikit ilmu
sumber pengabdian kepadamu

 
Kalau di hari Minggu engkau datang ke rumahku

aku takut, anak-anakku
kursi-kursi tua yang di sana
dan meja tulis sederhana

dan jendela-jendela yang tak pernah diganti kainnya
semua padamu akan bercerita
tentang hidup di rumah tangga

 
Ah, tentang ini aku tak pernah bercerita

depan kelas, sedang menatap wajah-wajahmu remaja
- horison yang selalu biru bagiku -

karena kutahu, anak-anakku
engkau terlalu muda

engkau terlalu bersih dari dosa
 
 

ANAK-ANAK INDONESIA
Ahmadun Yosi Herfanda

 
Kehilangan ladang di kampung mereka

Anak-anak Indonesia merangkak
Di lorong-lorong gelap kota

Menggelepar dalam gubuk-gubuk tanpa jendela
Anak-anak Indonesia, akan digiring ke manakah mereka

 
Bagai berjuta bebek mereka bersuara
Menyanyi lagu tanpa syair dan nada

Sebelum matahari terbit, anak-anak Indonesia
Berderet di tepi-tepi jalan raya, menggapai-gapaikan

Tangan mereka ke gedung-gedung berkaca
Yang selalu tertutup pintu-pintunya

Dari pagi hingga sore mereka antre lowongan kerja
Tapi lantas dibuang ke daerah transmigrasi

 
Terusir dari tanah kelahiran (demi bendungan

dan lapangan golf, katanya) anak-anak Indonesia
tercecer di pasar-pasar kota, di kaki-kaki hotel,

dan biro-biro ekspor tenaga kerja
Anak-anak Indoesia, akan dibawa ke manakah

Ketika bangku-bangku sekolah bukan lagi dewa
yang bisa menolong nasib mereka?
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MALAM LAUT 
Toto Sudarto Bachtiar

Karena laut tak pernah takluk, lautlah aku
karena laut tak pernah dusta, lautlah aku

terlaku hampir terlalu sepi
tertangkap sekali terlepas kembali

Ah, malam, gumpalan cahaya yang selalu berubah warna
beginilah bila mimpi menimpa harapan banci

tak kusangka serupa dara
sehabis mencium bisa mendera

karena laut tak pernah takluk, mereka tak tahu aku di 
mana

karena laut tak pernah dusta, ku tak tahu cintaku di 
mana

terlalu hampir terasa sepi
tertangkap sekali terlepas kembali

1953

LAGU SENJA 
Abdul Hadi W.M.

Senja musim hujan yang beku
Akan mengalir ke manakah angin

Selagi semua gapura malam tertutup
Bulan hanyut seperti perahu-perahu nelayan di laut dalam

Dan kembali gerimis yang lebat
Bergerak dalam udara yang garang

Tapi di manakah pohon-pohon
Menggugurkan daun-daun yang penyap?

Dan ke manakah burung-burung
Yang gelisah, tak berumah, tak menyerah

Pada gelap dan dingin yang bakal
Merontokkan bulu-bulunya?
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DOA PEMBUKA
Ahmadun Yosi Herfanda

Hanya milik-Mu cahaya pagi hingga senja
dan rahasia kegelapan ketika malam tiba

pada Muhammad Kauanugerahkan kemuliaan
pada Sulaiman Kaulimpahkan keberadaan
Kau tunjukkan keindahanmu melalui Yusuf

dan cinta kasih-Mu melalui Isa
di hati kekasih-Mu sejati pun Kautanam

rahasia kemakrifatan.

Kaujadikan perut burung-burung
kenyang ketika petang

dan lapar kembali ketika pagi
hingga terdengar selalu kicaunya

menghiasi kelompok hari yang terjaga.

Kaujadikan bintang-bintang
selalu bertasbih pada-Mu

Kauciptakan pohon-pohonan
selalu berzikir pada-Mu

O, Allah, anugerahi aku kesetiaan
tanganku menjadi tangan-Mu

kakiku menjadi kaki-Mu
lidahku menjadi lidah-Mu
mataku menjadi mata-Mu

telingaku menjadi telinga-Mu
hatiku menjadi istana-Mu: bumi dan langit tak mengandungku

tapi hamba berimanku mengandungku.
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SAJAK RAJAWALI
W.S. Rendra

Sebuah sangkar besi
tidak bisa mengubah rajawali
menjadi seekor burung nuri
Rajawali adalah pacar langit
dan di dalam sangkar besi

rajawali merasa pasti
bahwa langit akan selalu menanti

Langit tanpa rajawali
adalah keluasan dan kebebasan tanpa sukma

tujuh langit, tujuh rajawali
tujuh cakrawala, tujuh pengembara

Rajawali terbang tinggi memasuki sepi
memandang dunia

rajawali di sangkar besi
duduk bertapa

mengolah hidupnya
Hidup adalah merjan-merjan kemungkinan

yang terjadi dari keringat matahari
tanpa kemantapan hati rajawali

mata kita hanya melihat fatamorgana
Rajawali terbang tinggi

membela langit dengan setia
dan ia akan mematuk kedua matamu

wahai, kamu, pencemar langit yang durhaka
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KEPADA KAWAN
Chairil Anwar

 
Sebelum Ajal mendekat dan mengkhianat, 

mencekam dari belakang ‘tika kita tidak melihat,
selama masihmenggelombang dalam dada darhah

serta rasa,
 

belum bertugas kecewa dan gentar belum ada,
tidak lupa tiba-tiba bisa malam membenam,

layar merah terkibar hilang dalam kelam, 
kawan, mari kita putuskan kini di sini:

Ajal yang menarik kita, juga mencekik diri sendiri!
 

Jadi
isi gelas sepenuhnya lantas kosongkan,
Tembus jelajah dunia ini dan balikkan

Peluk kucup perempuan, tinggalkan kalau merayu,
Pilih kuda yang paling liar, pacu laju,

jangan tambahkan pada siang dan malam
Dan

Hancurkan lagi apa yang kau perbuat,
Hilang sonder pusaka, sonder kerabat.
Tidak minta ampun atas segala dosa,
Tidak memberi pamit pada siapa saja!

Jadi
mari kita putuskan sekali lagi:

Ajal yang menarik kita, ‘kan merasa angkasa sepi,
Sekali lagi kawan, sebaris lagi:

Tikamkan pedangmu hingga ke hulu
Pada siapa yang mengairi kemurnian madu!!!!

 
30 November 1946
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MANUSIA PERTAMA DI ANGKASA LUAR
Subagio Sastrowardoyo

Beritakan kepada dunia
Bahwa aku telah sampai pada tepi

Darimana aku tak mungkin kembali.
Aku kini melayang di tengah ruang

Di mana tak terpisah  malam dan siang.
Hanya lautan yang hampa dilingkung cemerlang bintang.
Bumi telah tenggelam dan langit makin jauh mengawang.

Jagat begitu tenang. Tidak lapar
Hanya rindu kepada istri, kepada anak, kepada ibuku di rumah.

Makin jauh, makin kasih hati kepada mereka yang berpisah.
Apa yang kukenang? Masa kanak waktu tidur dekat ibu
Dengan membawa dongeng dalam mimpi tentang bota

Dan raksasa, peri dan bidadari. Aku teringat
Kepada buku cerita yang terlipat dalam lemari.

Aku teringat kepada bunga mawar dari Elisa
Yang terselip dalam surat yang membisikkan cintanya kepadaku

Yang mesra. Dia kini tentu berada di jendela
Dengan Alex dan Leo—itu anak-anak berandal yang kucinta—

Memandangi langit dengan sia. Hendak menangkap
Sekelumit dari pesawatku, seleret dari
Perlawatanku di langit tak berberita.

Masihkah langit mendung di bumi seperti waktu
Kutinggalkan kemarin dulu?

Apa yang kucita-cita? Tak ada lagi cita-cita
Sebab semua telah terbang bersama kereta

ruang ke jagat tak berhuni. Tetapi
ada barangkali. Berilah aku satu kata puisi

daripada seribu rumus ilmu yang penuh janji
yang menyebabkan aku terlontar kini jauh dari bumi

yang kukasih. Angkasa ini bisu. Angkasa ini sepi
Tetapi aku telah sampai pada tepi

Darimana aku tak mungkin lagi kembali.
Ciumku kepada istriku, kepada anak dan ibuku

Dan salam kepada mereka yang kepadaku mengenang.
Jagat begitu dalam, jagat begitu diam.

Aku makin jauh, makin jauh
Dari bumi yang kukasih. Hati makin sepi

Makin gemuruh.
Bunda,

Jangan membiarkan aku sendiri.
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WANITA
Toety Heraty

hari ini hari minggu pagi kulihat tiga wanita tadi
berjalan lambat karena kainnya kain berwiru

meninggalkan rumah depan menuju jalan
terlentang antara pohon palma berderetan

jari hati-hati memegang wiru kataku
sedangkan tangan lincah mengelus rambut rapi

kenakalan kerikil menggoyahkan tumit selop tinggi
belum lagi angin melambaikan selendang warna-warni 

menengok ke kiri ke kanan mereka berhenti gelisah
karena kain berwiru dan bertumit tinggi, rambut
terbelai angin dan panas matahari, - becak lalu - 

mereka segera musyawarah suaranya tinggi

nada-nada tinggi tawar-menawar rupanya dimulai entah mengapa kasak-kusuk 
terhenti, ternyata - 

bung becak mengayunkan kakinya lagi dan mereka asyik dan riang akhirnya tidak 
tampak olehku lagi

meninggalkan halaman depan agaknya mencari rindang
deretan pohon sepanjang jalan, asyik dan riang

gerak, warna, irama rapi membawa kesungguhan
arisan pada minggu pagi ini -

wanita ….
berapalah kemesraan sepanjang umur

tiada berlimpah tiada mencukupi
karena kau dengan tak acuh, tidak peduli

membawa pilu yang tak tersembuhkan dan tak kausadari, tak kausadari
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MEMANDANG KEHIDUPAN
Ajip Rosidi

 
Memandang relung-relung kehidupan

Aku tak tahu pasti
Apakah mungkin menjadi

Seorang tua yang tenang baca koran
Di tengah ribut dunia kebakaran?

 
Kusaksikan diriku dan kawan-kawan

Sambil makan kacang dan asinan
Memperbincangkan nasib negara

Sengit berdebar
Penuh semangat memberi perintah

Menentukan haluan dunia
 

Tidakkah lebih baik kita tenggelamkan
Segala rumus dan perhitungan di warung kopi

Selagi matahari belum tinggi?
Atau kupilih saja ketenangan kursi goyang

Saban pagi semangkuk susu dan setangkup roti?
 

Masih pula merasa kuatir
Akan kepastian hari esok: Bukan tak mungkin

Tuhan tiba-tiba bertitah: Berhenti!
Maka planit-planit bertubrukan bintang-bintang padam

Lalu apa yang masih dapat dicapai?
 Sedangkan bumi tak lagi pasti.

Yang tinggal hanya angan-angan yang panjang.
  Dan kelam. Sedang

Angan-angan pun
Membutuhkan suatu landasan.

 
Kuteliti tanganku: urat-uratnya, tulang-tulangnya …
Bisa saja lenyap tiba-tiba. Tak satu pun kupunya.

Selain do’a.
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BADIK
Aspar Paturusi

jangan sentuh lagi badik kakek
kini tenang tergeletak di peti

genggamlah sebilah badik perkasa
penakluk segala masalah

 
badik itu tidak terselip di pinggang

tapi harus kukuh tegak di hati
badik itu bernama badik iman

pamornya berukir takwa
 

inilah badik yang harus kau miliki
tak ada darah di tajam ujungnya

hanya berhias cinta kasih
senyum buat saudara seiman

 
badik iman berpamor takwa

cabut dari hati segera
bila ada duka musibah

 
Jakarta, 13 Juli 2010
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ASMARANDANA 
Goenawan Mohamad

Ia dengar kepak sayap kelelawar dan guyur sisa hujan dari daun,
karena angin pada kemuning. Ia dengar resah kuda serta langkah

pedati ketika langit bersih kembali menampakkan bimasakti,
yang jauh. Tapi di antara mereka berdua, tidak ada yang berkata-kata.

Lalu ia ucapkan perpisahan itu, kematian itu. Ia melihat peta,
nasib, perjalanan dan sebuah peperangan yang tak semuanya disebutkan

Lalu ia tahu perempuan itu tak akan menangis. Sebab bila esok pagi pada rumput 
halaman ada tapak yang menjauh ke utara,

ia tak akan mencatat yang telah lewat dan yang akan tiba,
karena ia tak berani lagi.

Anjasmara, adikku, tinggalah, seperti dulu. 
Bulan pun lamban dalam angin, abai dalam waktu.

Lewat remang dan kunang-kunang, kaulupakan wajahku.
Kulupakan wajahmu.
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KEMBALIKAN INDONESIA PADAKU
Taufiq Ismail

 
Hari depan Indonesia adalah dua ratus juta mulut yang menganga,

Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 wat,
sebagian berwarna putih dan sebagian hitam,

yang menyala bergantian,
 

Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam
dengan bolayang bentuknya seperti telur angsa,

Hari depan Indonesia adalah pulau Jawa yang tenggelam
karena seratus juta penduduknya,

Kembalikan
Indonesia

padaku
 

Hari depan Indonesia adalah satu juta orang main pingpong siang malam
dengan bola telur angsa di bawah sinar lampu 15 wat,

Hari depan Indonesia adalah pulau Jawa yang pelan-pelan tenggelam
lantaran berat bebannya kemudian angsa-angsa berenang-renang di atasnya,

 
Hari depan Indonesia adalah dua ratus juta mulut yang menganga,

dan di dalam mulut itu ada bola-bola lampu 15 wat,
sebagian putih dan sebagian hitam, yang menyala bergantian,

Hari depan Indonesia adalah angsa-angsa putih yang berenang-renang
sambil main pingpong di atas pulau Jawa yang tenggelam

dan membawa seratus juta bola lampu 15 wat ke dasar lautan,
 

Kembalikan
Indonesia

padaku
 

Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam
dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa,

Hari depan Indonesia adalah pulau Jawa yang tenggelam
karena seratus juta penduduknya,

 
Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 wat,

sebagian berwarna putih dan sebagian hitam, yang menyala bergantian,
Kembalikan
Indonesia

Padaku
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CONTOH LEMBAR ISI/NASKAH PUISI

Menulis Puisi

Judul Puisi
(Karya Sibudi)

--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------

  
   

    

    Jakarta, 27 September 2021
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CONTOH LEMBAR BIODATA

Biodata Peserta

Judul Puisi    : “Judul Puisi”
Nama Peserta    : Sibudi
Tempat, Tanggal Lahir   : Jakarta, 21 April 2011
Alamat Peserta    : Jln. Duku 3 no 20, rt 04, rw 03  
       Mampang, Jakarta Selatan
Nama Sekolah    : SD Negeri 5 Mampang
Alamat Sekolah    : Jln. Arisan no 20, Mampang,  
       Jakarta Selatan
Alamat Email    : Sibudihebat@gmail.com
Nomor Telpon/ HP Guru/Pembimbing : 0853 6106 4709
Nomor Telpon/HP Orangtua  : 0853 6106 4709
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untuk ketentuan lainnya akan diinformasikan pada sosial media
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