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PANDUAN OSEBIPANDUAN OSEBI
OLIMPIADE SENI DAN BAHASA INDONESIAOLIMPIADE SENI DAN BAHASA INDONESIA



Aturan Umum OSEBI 2022
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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:  

• 6 – 13 tahun 
•  14 – 18 tahun

b. Lomba Tari Kreasi Nusantara; peserta dibagi menjadi dua tingkat: 
• SD/MI - SMP/MTs 
•  SMA/MA/SMK/MAK. 

c. Lomba Penampilan Puisi; peserta dibagi menjadi dua tingkat: 
• SMP/MTs 
•  SMA/MA/SMK/MAK. 

d. Lomba Menulis 
• Menulis Esai; peserta: SMA/MA/SMK 
• Menulis Cerpen; peserta: SMP/MTs 
• 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 untuk kategori 
Menyanyi Solo, Penampilan Puisi, Menulis Puisi, Menulis Cerpen, dan Menulis 
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Esai. sedangkan untuk kategori Tari Kreasi Nusantara biaya pendaftaran sebesar 
Rp150.000/tim. Tatacara pembayaran diinformasikan pada akun peserta masing-
masing setelah sukses melakukan pendaftaran (harap cek akun osebi anda). 

5. 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 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 2022. 

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 2022 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 
2022.

b. Materi lomba dari masing-masing kategori akan dinilai dan diseleksi oleh Tim 
Juri  yang sudah disiapkan oleh panitia untuk menentukan 10 besar nasional. 
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Pengumuman Finalis akan disampaikan pada tanggal 23 Desember 2022 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
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 Nusantara) diwajibkan mengunggah materi lomba pada 
akun Youtube mereka masing-masing  juga IGTV. Fase ini berlangsung hingga tanggal 30 
November 2022. Setelah Fase ini berakhir, dewan juri  penyisihan akan melakukan seleksi 
untuk menentukan peserta yang melaju ke fase final. 
• Tanggal 10 Desember 2022 (pukul 10.00 wib)

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

• Tanggal 12 Desember 2022 (pukul 14.00 wib)
Uji kemampuan Bahasa Indonesia.

• Tanggal 23 Desember 2022
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 14 Januari 2023 

Khusus Kategori Menyanyi Solo dan Penampilan Puisi. 
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• 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 14 Januari - 6 Februari 2023 
Khusus Kategori Menyanyi Solo, Penampilan Puisi dan Tari Kreasi Nusantara :
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 2023
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.
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Tanggal 24-26 Februari 2023
• Publikasi atau pameran finalis OSEBI 2023 di website festivalsainsbudaya.com.

Tanggal 26 Februari 2023 
• Acara puncak FSB 2023 dan pengumuman pemenang, dilaksanakan secara online 

(waktu dan teknis akan ditentuan kemudian).
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Deskripsi
Kompetisi ini memperlombakan bidang menyanyi yang dilakukan oleh satu orang (solo).

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

a. 6 – 13 tahun
b. 14 – 18 tahun

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

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

masing peserta. Sebelum acara lomba dimulai setiap peserta diharapkan dapat 
mempersiapkan diri dengan baik dan lengkap sesuai dengan kebutuhannya.

6. Pada babak penyisihan, peserta menyanyikan satu lagu daerah dan satu lagu pilihan 
peserta yang diambil dari daftar lagu pilihan yang ditentukan panitia (lagu pop). Lagu 
daerah bisa memilih lagu daerah manapun di Indonesia tidak perlu spesifik daerah asal 
peserta.

7. Untuk lagu pilihan diwajibkan untuk di share ke medsos (IG dan atau Youtube).(Link 
medsosnya wajib untuk disampaikan ke panitia). Untuk link lagu daerah langsung 
dilampirkan ke link panitia bersamaan dengan link lagu pilihan.

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

9. Video penampilan bersifat orisinil dan terbaru tidak pernah dipublikasikan atau 
sedang mengikuti lomba serupa.

10. Teknis perekaman diutamakan dapat menampilkan karakter suara aslinya (tidak 
dibubbing). Proses pengambilan rekaman diusahakan dapat lebih dekat dan dilakukan 
di dalam ruangan agar suaranya dapat lebih jelas dan tidak terganggu oleh suara-suara 
lainnya. Disarankan ditempat atau di ruangan yang jauh dari kebisingan suara lainnya 
yang ada di lingkungan sekitarnya.

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

12. Materi lomba dilakukan dengan cara  sekali rekam antara vokal dan visualnya.
13. Pengambilan video satu posisi di depan peserta. 
14. Pengambilan video memperlihatkan seluruh badan, agar terlihat gesture tubuhnya 

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

15. Wajib memakai musik pengiring. Bisa diiringi live musik dan bisa juga dengan musik 
pengiring MP3 karaoke atau MIDI. Harap diperhatikan volume musik pengiring jangan 
terlalu keras atau jangan sampai menutupi suara vocal peserta.

16. Untuk final akan diambil 10 peserta, dan hanya 3 peserta yang berhak mendapatkan 
penghargaan sebagai juara 1, 2, dan 3.

17. Durasi waktu penampilan setiap peserta maksimal 7 menit untuk satu lagunya.
18. Tidak diperbolehkan menggunakan microphone jenis apapun (mic handycamp, klip on, 
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mic wireless, mic kondensor, dan sejenisnya).
19. Untuk babak penyisihan para peserta memakai pakaian penampilan sesuai kebutuhan 

masing-masing peserta (bebas tapi sopan).
20. Untuk babak penyisihan perekaman visual menggunakan background dengan latar 

belakang dinding warna polos dan dengan pencahayaan yang terang (tidak redup).
21. Unggah video penyisihan di Youtube akun kamu, link video akan diminta pada saat 

melakukan pendaftaran online.
22. Penulisan file dan judul Youtube disamakan, format sebagai berikut:

Lagu Pop
OSEBI 2023 - Nama – Asal Sekolah – Kategori – Judul Lagu    
(cover: Penyanyi)
Lagu Daerah
OSEBI 2023 - Nama – Asal Sekolah – Kategori – Judul Lagu Daerah

Contoh:
OSEBI 2023 - Budi Doremi – SMA Warung Buncit – Menyanyi Solo 14-18 – Aku Lelakimu 
(Virzha)

23. Untuk lagu pop upload juga pada akun IGTV kamu sendiri lalu mention @osebinesia.
24. Final akan diambil 10 peserta tiap kategorinya, dan hanya 3 peserta yang berhak 

mendapatkan penghargaan sebagai juara 1, 2, dan 3.



10

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

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

a. SD/MI - SMP/MTs
b. 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 tim peserta tari.
5. Judul dan sinopsis tari diserahkan kepada panitia pada saat pendaftaran.
6. Materi yang ditampilkan adalah tari kreasi yang bersumber pada tradisi daerah di 

wilayah nusantara.
7. Tari ini dibawakan secara kelompok.
8. Setiap kelompok terdiri dari minimal 3 (tiga) orang, maksimal 5 (lima) orang.
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 

Tari Kreasi Nusantara
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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. Materi lomba dilakukan dengan cara  sekali rekam.
13. Pengambilan video dapat dilakukan di dalam atau di luar ruangan.
14. Untuk kebutuhan musik pengiring atau instrument tari disediakan oleh peserta 

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

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

16. Penulisan file dan judul Youtube disamakan, format sebagai berikut:
OSEBI 2023 - Nama Tim - Asal Sekolah - Kategori - Nama Tari

Contoh:
OSEBI 2022 - Pemuda Pancasila - SMPN 1 Cimahi - Tari Kreasi Nusantara SMA - Tari 
Yale-yale

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

mendapatkan penghargaan sebagai juara 1, 2, dan 3.
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Penilaian
Aspek yang dinilai dalam kategori Tari Kreasi Nusantara 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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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:

a. SMP/MTs
b. 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 (lampiran).

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

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

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

Penampilan Puisi
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8. Pengambilan video direkam seluruh badan agar dapat terlihat gerakan dan gesture.
9. Pengambilan video tampak depan atau satu sudut dan dilakukan dengan cara  sekali 

rekam tanpa digital editing.
10. Materi lomba direkam langsung dengan bentuk video (audio visual) dengan mode 

landscape dan resolusi terbaik atau minimal 720p.
11. Perekaman video dilakukan di dalam ruangan dengan suara penampilan harus jelas 

(kualitas suara peserta yang baik) dan tidak terganggu oleh suara-suara lainnya.
12. Video penampilan bersifat orisinil dan terbaru tidak pernah dipublikasikan atau 

sedang mengikuti lomba serupa.
13. Unggah video penyisihan di Youtube akun kamu, link video akan diminta pada saat 

melakukan pendaftaran online.
14. Penulisan file dan judul Youtube disamakan, format sebagai berikut:

OSEBI 2023 - Nama - Asal Sekolah - Kategori
Contoh:
OSEBI 2023 - Melati Kusumadewi - SMPN 1 Cimahi - Penampilan Puisi SMP

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

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.
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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

a. Ketepatan ekspresi atau mimik
b. Menggunakan gerak tubuh / gestur yang tepat 
c. Ekspresi saat membacakan puisi harus sesuai dengan makna atau isi yang 

terkandung dalam puisi tersebut.
4. Media dan Alat Penyampaian 
5. Kemampuan Pengetahuan Bahasa Indonesia
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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
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Menulis Puisi

Aturan Khusus 
1. Peserta Lomba: Siswa SD/MI Sederajat (Kelas 4 sampai dengan 6)
2. Tema: “Bersama Membangun Bangsa” 
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 
• 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
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4. Sistematika Penulisan 
1. Urutan 

• Cover 
• isi/naskah puisi 
• lampiran biodata peserta 
• Pernyataan Keaslian Karya (ditandatangani 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; 

Penilaian
Aspek Penilaian Lomba Menulis Puisi: 
1. Kelengkapan aspek formal puisi 

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

2. Keselarasan unsur puisi 
• Citraan 
• Majas 
• Rima dan irama 
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• 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)

4. Kemampuan Pengetahuan Bahasa Indonesia.

Menulis Cerpen 

Aturan Khusus 
1. Peserta adalah siswa SMP atau sederajat
2. Tema :   “Gapai Cita-cita Berlandaskan P3 (Profil Pelajar Pancasila)”  
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 
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2. Lembar biodata 
• Judul naskah 
• Nama peserta 
• Tempat, tanggal lahir 
• Nama sekolah peserta 
• Alamat sekolah 
• Alamat peserta 
• Alamat email 
• Nomor telepon 
• Nomor handphone 

6. Sistematika Penulisan 
1. Urutan 

• a. Cover 
• b. Isi/naskah cerpen 
• c. Lampiran; 
• d. Pernyataan Keaslian Karya (ditandatangani 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; 
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Penilaian
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.

Menulis Esai

Aturan Khusus
1. Tema : “Peran Aktif Pelajar untuk Mewujudkan Masyarakat yang Beradab ”
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.
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3. Apabila menggunakan sumber kutipan, naskah wajib disertai 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
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• Isi/naskah esai
• Lampiran (Lembar Judul dan Lembar Biodata)
• Pernyataan Keaslian Karya (ditandatangani 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;

Penilaian
Aspek Penilaian Lomba Menulis Esai

1. Gagasan orisinil, kreatif, aktual;
2. Kesesuaian dengan tema;
3. Penulisan (Kerapihan, Bahasa Indonesia sesuai PUEBI/EYD, kejelasan ungkapan)
4. Argumentasi 
5. Alur berpikir penulisnya tertib dan jelas (mudah dirunut).
6. Kemampuan Pengetahuan Bahasa Indonesia
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