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KATA PENGANTAR

Salah satu program Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA), 
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan tahun 2013, adalah melaksanakan Festival dan Lomba Seni 
Siswa Nasional (FLS2N) yang terdiri dari 7 (tujuh) cabang seni yaitu: Cipta 
dan Baca Puisi, Menyanyi Solo, Seni Baca Al-Quran, Desain Poster, Kriya, 
Tari Berpasangan dan Teater/Drama.

Tujuan dilaksanakan FLS2N ini adalah untuk memfasilitasi dan memotivasi 
peserta didik yang mempunyai bakat di bidang seni, agar dapat meningkatkan 
skill  dan kemampuan sesuai dengan bidang seni yang dimilikinya. Kegiatan 
ini juga dalam rangka pembentukan sikap/karakter yang penuh dengan 
kreativitas, rasa persahabatan dan kebangsaan yang tinggi antar sesama 
peserta didik untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pedoman ini sebagai panduan pelaksanaan FLS2N, bagi pelatih, juri dan 
peserta agar penyelenggaraan lomba/festival dapat berjalan sesuai dengan 
tata cara dan aturan yang telah disepakati bersama.

Semoga program ini mendapat dukungan dari semua lapisan masyarakat dan 
instansi terkait, baik yang ada di daerah maupun di tingkat pusat. Sekaligus 
kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaan dalam memajukan seni 
di Indonesia.

Jakarta,  Februari 2013
Direktur Pembinaan SMA,

Harris Iskandar, Ph.D
NIP 196204291986011001 
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BAB I
PENDAHULUAN

Latar BelakangA. 

Undang Undang Dasar (UUD) 1945, mengamanatkan bahwa setiap orang 
berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, 
berhak mendapatkan pendidikan dan manfaat dari Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi (IPTEK), seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup 
dan kesejahteraan umat manusia, termasuk daya saing di bidang prestasi 
akademik dan non akademik.

Untuk meraih prestasi akademik dan non akademik melalui pendidikan 
yang bermutu perlu pengembangan kecerdasan yang komprehensif dan 
bermakna meliputi: (1) olah hati (cerdas spiritual) untuk memperteguh 
keimanan dan ketaqwaan, meningkatkan akhlak mulia, budi pekerti atau 
moral, membentuk kepribadian yang unggul, membangun kepemimpinan 
dan entrepreneurship, (2) olah pikir (cerdas intelektual), untuk membangun 
kompetensi dan kemandirian ilmu pengetahuan dan tekhnologi, (3) olah 
rasa (cerdas emosional dan sosial) untuk meningkatkan sensitifitas, daya 
apresiasi, daya kreasi, serta daya ekspresi seni dan budaya, dan (4) olah 
raga (cerdas kinestetis) untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, daya 
tahan, kesigapan fisik dan keterampilan kinestetis.

Penjelasan Atas Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, Pasal 37, ayat (1), menyebutkan bahwa bahan 
kajian seni dan budaya adalah untuk membentuk karakter peserta didik 
menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar 
Nasional Pendidikan, pada komponen Standar Isi, pasal 6, ayat (1), butir 
(d) yaitu kelompok mata pelajaran estetika yang dilaksanakan melalui 
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muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni  budaya, keterampilan dan 
muatan lokal yang relevan. Selanjutnya  ditegaskan dalam peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, 
bidang kegiatan kesiswaan yaitu melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler 
dan kurikuler untuk para peserta didik, yang diimplementasikan dalam 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 tahun 2008, tentang 
Pembinaan Kesiswaan.

Untuk memberikan motivasi serta menyalurkan bakat dan minat siswa 
terhadap Seni dan Budaya di sekolah sesuai amanat tersebut di atas,  
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, telah memprogramkan 7 
(tujuh) cabang Seni di dalam kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa 
(FLS2N) yang dilaksanakan secara serentak mulai dari tingkat SD, SMP, 
SMA, SMK dan PKLK.

Sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan dimaksud,  Direktorat 
Pembinaan SMA perlu memberikan informasi kepada penyelenggara di 
daerah melalui buku Pedoman Penyelenggaraan Festival dan Lomba 
Seni Siswa Nasional (FLS2N), tahun 2013.

Dasar HukumB. 
Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan 1. 
Nasional.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 34 tahun 2006 tentang 2. 
Pembinaan  Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan 
dan/atau Bakat Istimewa.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007, tentang 3. 
Standar Pengelolaan Pendidikan dan Satuan Pendidikan Dasar dan 
Menengah.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 4. 
39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
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Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010 – 2014.5. 
DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), Program Penyediaan dan 6. 
Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Atas tahun  2013.

Tujuan C. 
Membina dan meningkatkan kreativitas dan apresiasi siswa terhadap  1. 
bidang seni dan sastra yang berakar pada budaya bangsa, serta 
mampu  berkompetisi secara sehat, jujur, dan sportif.
Mengasah kepekaan siswa terhadap apresiasi  seni karya putera/2. 
puteri  Indonesia.
Memberikan pengalaman secara nasional dengan siswa-siswa yang 3. 
berasal dari berbagai karakter, dengan  tingkat keterampilan dan 
budaya  yang berbeda.
Mempererat persahabatan, persatuan dan kesatuan bangsa sesama 4. 
siswa Indonesia.
Mengembangkan sikap kompetitif bagi siswa, sekaligus sebagai  5. 
sarana promosi  kepada dunia industri pariwisata  yang berwawasan 
global.

Hasil yang DiharapkanD. 
Terbina  dan meningkatnya  kreativitas dan apresiasi siswa terhadap  1. 
bidang seni dan sastra yang berakar pada budaya bangsa, serta 
mampu  berkompetisi secara sehat, jujur, dan sportif.
Terasahnya  kepekaan siswa terhadap apresiasi  seni karya putera/2. 
puteri  Indonesia.
Adanya  pengalaman secara nasional dengan putera/puteri  yang 3. 
berasal dari berbagai karakter, dengan  tingkat keterampilan dan 
budaya  yang berbeda.
Terjalinnya  persahabatan, persatuan dan kesatuan bangsa sesama 4. 
siswa Indonesia.
Berkembangnya  sikap kompetitif bagi siswa, sekaligus sebagai  sarana 5. 
promosi  kepada dunia industri pariwisata  yang berwawasan global.
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BAB II
MEKANISME PENYELENGGARAAN

FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N)

Cabang Seni Yang Dilombakan dan Jumlah Peserta/ProvinsiA. 

NO CABANG SENI PESERTA/PROv JUMLAh
(33 prov)Putera Puteri

1  Cipta dan Baca Puisi 2 66

2  vocal 1 1 66

3  Baca  Al Qur’an 1 1 66

4  Desain Poster 1 1 66

5  Kriya 1 1 66

6 Tari Berpasangan 2 66

7 Teater/Drama 6 198

Jumlah 18 594

Jumlah peserta    : 18 orang 
Jumlah pendamping    :   2 orang

Jumlah    : 20 orang

Keterangan: 

Setiap provinsi diwajibkan  mengikuti 7  (tujuh)  jenis lomba  seni di atas, 
dengan  18  (delapan  belas) orang siswa juara/perwakilan  provinsi dan 2 
(dua)  orang pendamping  (1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan) yang 
ditunjuk dan ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Provinsi masing-masing.

Ketentuan PesertaB. 
1. Peserta adalah siswa SMA negeri maupun swasta kelas X atau  XI,  

pada tahun pelajaran    2012/2013, termasuk sekolah Indonesia di 
luar negeri.
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2.  Peserta belum  pernah menjuarai event nasional FLS2N tingkat SMA, 
di bidang seni   yang dilombakan.

3.  Peserta adalah perwakilan dari Provinsi, yang dibuktikan dengan 
Surat Keputusan dari Dinas Pendidikan Provinsi masing-masing, serta 
menunjukkan serifikat pemenang seleksi tingkat Provinsi.

4.  Peserta  berbadan sehat, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan 
Dokter.

Jadwal PelaksanaanC. 
Jadwal pelaksanaan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
tahun 2013 sebagai berikut :

No Kegiatan Waktu
Pelaksanaan

Tempat
Pelaksanaan

1. Tingkat Sekolah Minggu Ke 3 (tiga) bulan 
Februari 2013

Ditentukan sekolah

2. Tingkat Kab/Kota 1 s.d. 6  April 2013 Ibukota Kab/Kota

3. Tingkat Provinsi 29 April s.d. 4  Mei 2013 Ibukota Provinsi

4. Tingkat Nasional 16 s.d 22 Juni  2013 Sumatera Utara

D.  Pembiayaan

1. Penyelenggaraan seleksi Festival dan Lomba Seni Siswa  di tingkat 
Sekolah dibiayai melalui  APBS atau dana lain yang sah dan tidak 
mengikat.

2. Penyelenggaraan Festival dan Lomba Seni Siswa di tingkat Kabupaten/
Kota bersumber dari dana  APBD atau dana lain yang sah dan tidak 
mengikat.

3. Penyelenggaraan Festival dan Lomba Seni Siswa  di  tingkat Provinsi 
dari dana  APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) atau dana 
lain yang sah dan tidak mengikat.

4. Penyelengaraan Festival dan Lomba Seni Siswa di tingkat Nasional 
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tahun 2013, dibiayai dengan dana APBN atau dana lain yang sah dan 
tidak mengikat.

Kejuaraan E. 
 Lomba Seni Perorangan1. 

NO CABANG SENI
JUARA HARAPAN JUMLAH 

(Orang)I II III I II

a Cipta Puisi•	 1 1 1 1 1 5

Baca Puisi•	 1 1 1 1 1 5

Putera/Puteri

b vocal 2 2 2 2 2 10

c Baca Al Qur’an 2 2 2 2 2 10

d Desain Poster 2 2 2 2 2 10

e Kriya 2 2 2 2 2 10

Jumlah 10 10 10 10 10 50

2. Lomba Seni  Berkelompok

NO CABANG SENI
JUARA HARAPAN JUMLAH 

(Orang)I II III I II

a Tari Berpasangan 2 2 2 2 2 10

b Teater/Drama 6 6 6 6 6 30

Jumlah 8 8 8 8 8 40
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Ketentuan Hasil KaryaF. 
hak cipta karya seni menjadi milik Kementerian Pendidikan dan 1. 
Kebudayaan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  berhak menggunakan dan 2. 
memperbanyak semua karya seni yang masuk untuk kepentingan 
pendidikan.
Keputusan  juri tidak dapat diganggu gugat. 3. 
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BAB III
PERATURAN FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL

 (FLS2N) 

Lomba Seni Cipta dan Baca PuisiA. 

Pengertian 1. 

Seni Cipta dan Baca Puisi adalah seni menulis dan membaca puisi 
berbahasa Indonesia.

Tema2. 

Dengan Puisi Kita Ekspresikan Perasaan dan Gagasan yang 
Mencerminkan Karakter Bangsa. 

Peserta dapat membuat sub tema dari tema tersebut di atas sesuai 
dengan pilihan masing-masing. hakekatnya  Puisi yang ditulis dan 
dibacakan masih dalam lingkup tema tersebut. 

Lomba  Cipta Puisi dipisahkan dengan lomba Baca  Puisi 3. 
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap  provinsi tetap mengirimkan dua peserta untuk mengikuti 
lomba puisi.

b. Satu peserta hanya mengikuti satu lomba saja yaitu Cipta Puisi 
atau Baca Puisi. Seorang peserta tidak diperbolehkan mengikuti 
dua lomba sekaligus.

c. Peserta tidak ditentukan berdasarkan jenis kelamin ( lomba tidak 
harus satu putera dan satu puteri).

Persyaratan Tulisan/Karangan4. 

a. Peserta  menulis puisi  dalam waktu 2 jam (120 menit) di tempat 
yang disediakan oleh panitia.

b.  Panjang puisi 1 - 2 halaman folio bergaris.
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c.   Alat-alat tulis disediakan oleh panitia.
d.  hasil tulisan peserta lomba diserahkan kepada panitia saat itu 

juga.
e.  Peserta cipta puisi dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang 

baik dan benar serta memperhatikan Ejaan Yang Disempurnakan 
(EYD).

f .  Isi puisi tidak mengandung SARA dan unsur pornografi.

Ketentuan lomba Baca Puisi5. 
Lomba berlangsung dalam dua babak, yaitu babak penyisihan a. 
dan babak final.
Dalam babak penyisihan peserta membacakan satu puisi dari b. 
Puisi Penyisihan.
Dalam babak  final peserta membacakan  satu Puisi Final. c. 
Jumlah peserta babak final ditentukan oleh kebijakan   juri.d. 
Puisi untuk Babak Penyisihan dan Puisi Babak Final disediakan e. 
panitia (Kumpulan Puisi pada Lampiran).
Peserta lomba tidak diperkenankan menggunakan alat bantu f. 
apa pun, baik berupa iringan musik   maupun  alat bantu lainnya 
seperti  topeng atau kostum.
Peserta lomba mengenakan pakaian seragam sekolah  masing g. 
masing.

Ketentuan dalam lomba Cipta  Puisi6. 
Tema ditentukan sesaat sebelum lomba berlangsung.a. 
Peserta tidak diperkenankan membawa alat apa pun selain kertas b. 
dan alat-alat tulis yang telah disediakan panitia.
Peserta mengenakan pakaian seragam sekolah masing-masing.c. 

Penentuan Juara7. 
Penentuan juara didasarkan pada jumlah nilai yang diperoleh pada 
setiap aspek penilaian yang menghasilkan 10 besar untuk  Cipta dan 
Baca Puisi yang akan menjadi Juara I, II dan III, juara harapan I dan II.  
Keputusan  Juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
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Persyaratan Juri 8. 
Minimal Sarjana Pendidikan Bahasa atau praktisi yang kompeten.a. 
Aktif dalam kegiatan penjurian, dan pernah menjadi juri minimal b. 
tingkat kabupaten/kota
Mempunyai wawasan di bidangnya (berkompeten)c. 
Tidak sebagai pembimbing peserta lomba (FLS2N)d. 
Mampu bersikap adil, tidak memihak (netral)e. 
Mampu bersifat objektif terhadap karyaf. 
Bertanggungjawab terhadap keputusannya.g. 

Format Penilaian9. 

Format Penilaian Lomba Cipta Puisia. 

NO ASPEK YANG DINILAI RENTANG SKOR KET

1 Kesesuaian isi dengan tema 0 – 30

2 Kreativitas dan originalitas 0 – 35

3 Keindahan/estetika 0 – 35

Format Penilaian Baca Puisib. 

NO ASPEK YANG 
DINILAI

RENTANG 
NILAI URAIAN KET

1 Penafsiran 0 - 30 Pemahaman isi  •	
puisi

2 Penghayatan 0 - 30 Ketepatan •	
emosi pembaca 
dengan puisi 
yang dibacakan. 
Daya •	
konsentrasi
Ekspresi•	
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3 vokal 0 - 20 Kejelasan •	
artikulasi 
membaca 
Penguasaan •	
tempo membaca
Penguasaan •	
dinamika 
membaca
Penguasaan •	
ritme membaca

4 Penampilan 0 - 20 Totalitas •	
 Keutuhan •	
penampilan

Format Penjurian Lomba  Cipta  Puisi:c. 

NOMOR
NAMA PESERTA L/P

JUMLAH 
NILAI JURI JUMLAH 

NILAI KET
URUT PST 1 2 3

1

2

3

4

5

dst

33

Medan,        Juni   2013
Juri

(.....................................)
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Format Penjurian Baca Puisi: d. 

NOMOR
NAMA PESERTA L/P

JUMLAH 
NILAI JURI JUMLAH 

NILAI KET
URUT PST 1 2 3

1

2

3

dst

33

Medan,        Juni   2013
Juri

(....................................)

Format Rekapitulasi Penjurian Lomba Cipta dan Baca Puisi:f. 

NOMOR
NAMA PESERTA L/P

JUMLAH 
NILAI JURI JUMLAH 

NILAI KET
URUT PST 1 2 3

1

2

3

dst

33

Medan,    Juni   2013 

Juri I

( ……………………...)

Juri II

( ……………………...)

Juri III

( ……………………...)
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B. Lomba Seni Vocal

Pengertian:1. 

Menyanyi solo/vocal ialah bernyanyi seorang diri dengan berekspresi, 
berimprovisasi, berapresiasi sesuai karakteristik lagu dengan teknik 
dan nada yang sesuai.

Tema:2. 

Kita bisa bangga dengan hasil karya anak bangsa, bangga menjadi 
anak Indonesia yang membangun seni dan budaya dengan menatap 
masa depan dan belajar dari tradisi kebangsaan Indonesia.

Ketentuan:3. 

Peserta diharapkan memakai corak atau ciri kedaerahan, namun a. 
bukan memakai baju daerah, misalnya batik/tenun/songket yang 
didesain jadi pakaian anak sekarang, sehingga ciri khas Indonesia 
tetap terjaga. Keceriaan anak remaja tetap dipertahankan 
dengan tetap menjaga kesopanan dan estetika (desain baju tidak 
membatasi ruang gerak dan penampilan vocal).

Peserta melalui dua pemilihan, semifinal, dan final dengan memilih b. 
lagu yang sudah ditentukan oleh  juri dan panitia.

Dari seluruh peserta, akan dipilih 10 orang penyanyi putera dan c. 
puteri untuk menuju final.

Teknis:4. 

Semifinal: a. 

Peserta membawakan 1 (satu) lagu pilihan, yang sudah disiapkan 
peserta, dan  diberikan kebebasan untuk membawa pengiring 
sendiri (alat instrumen gitar/piano) atau membawa minus one 
dalam bentuk compact disc (CD) atau flash disc (USB), durasi 4 
(empat) menit, tidak boleh lebih.



14

Lagu Pilihan Untuk Babak Penyisihan
Pilihan Lagu Putera

Bukan Cinta Biasa  ( Afghan )1) 
Sewindu   ( Tulus )2) 
Panah Asmara   ( Afghan)3) 
Takkan Terganti   ( Marcel )4) 
Butiran Debu   ( Rumor )5) 
Symphony Yang Indah   ( Once )6) 

Lagu Pilihan Untuk Babak Penyisihan 
Lagu Pilihan Puteri

Apalah Arti Menunggu  ( Raisa )1) 
Merenda Kasih   ( Angel )2) 
Pelan-Pelan Saja  ( Kotak )3) 

4)   Cobalah Untuk Mengerti  ( Momo )
5)   Could It Be Love                 ( Raisa )
6)   Moving On   ( Andien)

Finalb. 

Peserta membawakan 2 lagu:
Lagu pilihan (yang sudah ditentukan), tidak boleh lebih dari 4 1) 
menit.

Lagu daerah pilihan peserta tidak boleh lebih dari 4 menit.2) 

Lagu pilihan bila memungkinkan akan diiringi oleh band yang 3) 
sudah disediakan atau peserta menyiapkan minus one dalam 
bentuk compact disc (CD) atau flash disc (USB), durasi tidak 
boleh lebih dari 4 menit (pemberitahuan menyusul).

Lagu daerah dipilih oleh peserta dengan durasi tidak boleh 4) 
lebih dari 4 menit, dan iringan disiapkan sendiri dalam bentuk 
compact disc (CD) atau flash disc (USB).
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Lagu Pilihan Untuk Babak Final
Pilihan Lagu Putera

harus Terpisah   ( Cakra Khan )a) 
Malaikan Juga Tahu  ( Glen Fredly )b) 
Bukan Dia Tapi Aku  ( Judika )c) 
Tak Terkalahkan                  ( Bondan Prakoso )d) 

Lagu Daerah
Satu lagu daerah masing-masing 4 (empat) menit

Lagu Pilihan Puteri Final
Perahu Kertas ( Sountrack Film Perahu Kertas penyanyi a) 
Maudy Ayunda )
Janji Setia ( Sountrack Film habibie dan Ainun penyanyi Bunga b) 
Citra Lestari ).
Rindu ( Agnes Monika )c) 
Aku Pasti Bisa ( Citra )d) 

Lagu Daerah
Satu lagu daerah masing-masing 4 (empat) menit.

Durasi Waktu5. 
Penampilan setiap peserta maksimal 4 (empat) menit disetiap lagu.

Tata Tertib6. 
Peserta datang 30 menit sebelum tampil.a. 
Peserta akan dipanggil 3 kali jika pada panggilan ke 3 belum b. 
tampil, akan dianggap gugur.
Peserta, pendamping, penonton diharap tertib, tidak bertepuk c. 
tangan, gaduh saat penyanyi sedang tampil.
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Pertemuan Teknis7. 

Pertemuan teknis diadakan satu hari sebelum acara, dihadiri oleh a. 
panitia, juri, pendamping dan peserta. 
Akan dilaksanakan b. workshop yang dihadiri oleh dihadiri oleh 
juri, peserta, dan pembimbing. Tujuan workshop adalah untuk 
menyatukan visi dan misi untuk pengembangan bidang seni vokal 
di kemudian hari.
Pengambilan nomor undian akan dilakukan pada saat c. workshop 
oleh panitia pelaksana.
Sound Checkd.  dilakukan oleh pemenang tahun lalu yang dipanggil 
oleh panitia.
Juri akan memberikan kesempatan untuk mengulang apabila e. 
terdapat kesalahan teknis pada saat tampil.

Penghargaan8. 

Pada tahap a. grand final, akan diambil 20 peserta, terdiri dari 10 
puteri dan 10 putera.
Pemenang FLS2N bidang vokal terdiri dari pemenang I, II, III, b. 
harapan I, dan harapan II. 
Keputusan juri mengenai penetapan pemenang adalah mutlak c. 
dan tidak dapat diganggu gugat.

Unsur Penilaian9. 

Teknik Vocala. 
Kontrol Nada1) 
Pernafasan, yang terdiri dari pernafasan diapgrahma dan 2) 
kontrol nafas.
Penggunaan 3) register vocal yang terdiri dari perut, dada, 
tenggorokan dan kepala.
Ketepatan tempo dan penguasaan 4) rhythem.
Pemenggalan kalimat bahasa.5) 
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Vibrasi6) , yaitu fluktuasi titik  nada yang diinginkan sesuai 
dengan kebutuhan lagu, berupa gelombang kecil menuju 
sedang. Gelombang besar harus dihindari karena cenderung 
akan turun di ujung lagu. Fungsi vibrasi adalah untuk estetika 
dan mempertahankan nada.
Teknik 7) mic, berupa

Jarak a) mic (jarak mic yang baik adalah 15 derajat horizontal 
di bawah mulut).
Tidak boleh menutup penampang b) mic karena dapat 
menimbulkan suara menjadi tidak jernih.

Kualitas Vokalb. 
Warna suara: 1) dark, bright, neutral ( Gelap, Terang, Netral ).
Range2)  vocal (Wilayah Nada)

Harmonic. 
Kesesuaian vocal dengan musik pengiring.1) 
Improvisasi (kemampuan untuk memberikan ornamen dalam 2) 
alur melodi lagu tanpa mengubah struktur lagu), tetapi hanya 
sebagai aksentuasi dalam nilai estetika. Biasanya dilakukan 
pada bait dua saat pengulangan lagu, sehingga originalitas 
sebuah lagu tetap terjaga.
Dinamika: keras, lembut atau tipis tebalnya vocal dalam 3) 
sebuah melodi lagu. Penekanan pada titik-titik nada dan kata, 
sehingga lagu tersebut lebih jelas pesannya.

Penjiwaand. 
Penjiwaan terdiri dari:

Pemahaman isi lirik lagu1) 
Mengekspresikan lagu dengan baik2) 
Membawakan lagu sesuai kebutuhan lagu3) 
Membawakan lagu sesuai dengan umur dan karakter vocal, 4) 
sehingga akan menjadikan ciri khas yang dibutuhkan seorang 
penyanyi.
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Penampilane. 
Penampilan berupa: 

Penguasaan panggung1) 
Keserasian gerak sesuai dengan lagu dan tetap dalam etika 2) 
Bangsa Indonesia
Keserasian rambut, make up sesuai umur remaja3) 
Keserasian berpakaian yang tetap menjunjung ciri dan corak 4) 
kedaerahan (modifikasi) namun jangan mempersulit gerak 
dan vocal penyanyi.

Penilaian10. 

Rentang dan Bobot Point Nilaia. 

No Aspek Yang Dinilai Rentang Keterangan
1 Teknik vocal 50-90
2 Kualitas vocal 50-90
3 harmonisasi 50-90
4 Penjiwaan/Interpretasi 50-90
5 Penampilan -70

Form Penjurianb. 

No 
Pst

Nama 
Peserta L/P

Aspek Penilaian
Jml 
Nilai KetTeknik 

Vocal
Kualitas 

Vocal
Harmoni 

sasi
Penjiwaan/
Interpretasi

1
2
3

dst
33

Medan,        Juni   2013
Juri

(....................................)
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Form Rekapitulasi Hasil Penjurianc. 

No 
Pst Nama Peserta

Jumlah Nilai Juri Jumlah 
Total Nilai KeteranganJuri 

1
Juri 

2
Juri 

3
1

2

3

4

5

dst

33
                     

Medan,    Juni   2013

Juri I

( …………………...)

Juri II

( …………………...)

Juri III

   ( …………………...)
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Lomba Seni Baca Al Qur’anC. 

Pengertian1. 
Seni Baca  Al Qur’an dengan mempergunakan lagu-lagu Arab yang 
sesuai dengan karakteristik Al Qur’an dengan tetap memperhatikan 
kaidah kaidah tajwid.

Tema2. 
Dengan membaca Al Qur’an secara baik dan benar, diharapkan 
pembaca akan mampu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 
kepada Allah SWT.

Ketentuan3. 
Qira’at a. yang dilombakan adalah qira’at Imam “Ashim riwayat Hafsh 
thariq Asy syathibiyyah.

Setiap Provinsi mengirimkan 2 ( dua ) orang peserta, masing - b. 
masing satu putera dan satu puteri.

Peserta belum pernah menjuarai MTQ Nasional, dan MTQc.  
Jam’iyatul qurra’ wal huffazh serta bukan Juara pada Lomba Baca 
Al Qur’an pada FLS2N tahun-tahun sebelumnya. 

Materi penilaian meliputi d. Tajwid, Fashahah, Suara dan Lagu.

Maqra’ yang akan dibaca oleh peserta lomba ditentukan oleh e. 
Panitia. 

Lomba Baca Al Qur’an dilaksanakan dalam dua babak yaitu babak f. 
penyisihan dan babak final.

Pada babak final ditampilkan lima peserta putera dan lima  puteri.g. 

Dari masing–masing finalis akan ditetapkan sebagai juara I, II dan h. 
III serta harapan I dan II.

Keputusan  Juri tidak dapat diganggu gugat.i. 
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Persyaratan Juri4. 

Ketua dan anggota  Juri Lomba Seni Baca Al Qur’an mutlak sehat a. 
jasmani rohani, energik, memiliki keterampilan, kepiawaian dan 
kepribadian yang baik sehingga mampu memberikan penilaian 
dengan baik jujur dan adil.

Penempatan  Juri harus proporsional atau sesuai dengan b. 
kemampuan, keilmuan bidang yang dimiliki

Minimal pernah menjuarai MTQ Tingkat Provinsi.c. 

Minimal pernah menjadi  Juri pada MTQ Tingkat Kabupaten/Kota.d. 

Bukan sebagai pembimbing atau Pembina peserta lomba FLS2N e. 
dari masing-masing Provinsi.

5.   Aspek Penilaian

a.  Tajwid

b.  Fashahah

c.  Lagu

d.  Suara

6.  Tata Tertib Pelaksanaan

a.  Peserta hadir 30 menit sebelum kegiatan dimulai.

b.  Nomor tampil peserta akan ditentukan oleh panitia.

c.  Mushaf disediakan oleh panitia.

d.  Pemanggilan peserta berdasarkan nomor undian.

e.  Pemanggilan  dilakukan sebanyak tiga kali berturut - turut, apabila 
pemanggilan ketiga peserta tidak juga hadir, maka dinyatakan 
gugur, kecuali ada alasan yang dapat di pertanggung jawabkan.

f.  Lomba membaca antara 5 sampai 7 menit.
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g.  Isyarat membaca ditentukan dengan lampu berwarna kuning, 
hijau dan merah dengan ketentuan :

Lampu kuning pertama,  persiapan membaca.1) 

Lampu hijau, memulai membaca.2) 

Lampu kuning kedua,  persiapan mengakhiri bacaan.3) 

Lampu merah, selesai membaca dengan ucapan4)  tashdiq.

Cara Penilaian7. 

Bidanga.  Tajwid dan Fashahah

Jumlah angka nilai di bidang 1) Tajwid dan  Fashahah masing-
masing maksimal 30 (tiga puluh) point.

Kesalahan 2) Jali satu kali, nilai dikurangi 2 (dua) point dan 
seterusnya.

Kesalahan3)  Khafi satu kali, nilai dikurangi 1 (satu) point dan 
seterusnya.

Setiap bacaan yang terdapat kesalahan 4) Jali atau Khafi, 
dihitung sebagai satu kesalahan, walaupun bacaan tersebut 
diulang dengan benar. Nilai harus dikurangi sesuai dengan 
jumlah dan bentuk kesalahan (Jali atau Khafi).

Kesalahan 5) Jali atau Khafi yang sama seperti sebelumnya 
tetap dianggap sebagai suatu kesalahan baru dan nilainya 
dikurangi 2 (dua)  point bila tergolong salah Jali dan 1 (satu) 
point bila salah Khafi.

Kesalahan pada 6) Mura’at al Kalimah, yaitu menambah atau 
meninggalkan kata/kalimah, dikurangi 2 ( dua ) kesalahan 
Jali. 

Nilai akhir adalah nilai maksimal dikurangi jumlah kesalahan.7) 

Bidang Suara dan Lagub. 
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Jumlah  angka maksimal bidang 1) suara adalah 15 point, 
sedangkan angka minimal 5 point baik untuk penyisihan 
maupun untuk babak final dengan perincian sebagai berikut :

No Materi Yang Dinilai Pada
Bidang Suara Maksimal Minimal Ket.

1 Kejernihan/Kebeningan 3 1

2 Kehalusan 3 1

3 Kenyaringan 3 1

4 Keutuhan 3 1

5 Pengaturan Nafas 3 1

J u m l a h 15 5

Jumlah angka maksimal bidang 2) lagu adalah 25 point, 
sedangkan minimal 5 point untuk babak penyisihan dan babak 
final dengan perincian sebagai berikut :

No Materi Yang Dinilai Pada 
Bidang Lagu

Babak 
Penyisihan Babak Final

Ket.
Maks Min Maks Min

1 Lagu Pertama dan Penutup 5 1 5 1

2 Jumlah Lagu 5 1 5 1

3 Peralihan, Keutuhan dan 
Tempo Lagu

5 1 5 1

4 Irama dan Gaya 5 1 5 1

5 variasi 5 1 5 1

J u m l a h 25 5 25 5
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Format Penilaian8. 

Bidang Tajwida. 

Nomor Peserta   :  …………… Jenis    :     Qari/Qariah *)

Giliran                 :  …………… Babak  :   Penyisihan/Final *)

Tingkat                :  SMA  Surat    :    …. ayat ….. hal ….

No Jenis Yang 
Dinilai

Salah Jali Salah Khafi
Jumlah 

Pengurangan 
Jali + Khafi

Nilai 
Akhir Ket

Berapa 
Kali Jml Berapa 

Kali Jml

1 Makharij al 
huruf

…. x  2 …. x  1

2 Sifat al huruf …. x 2 …. x  1

3 Ahkam al 
huruf

…. x 2 …. x  1

4 Ahkam al mad 
wa al Qashar

…. x  2 …. x  1

Nilai maks : 30 Nilai akhir  :  30   -  ……………  =  ………………..

          Medan,      Juni   2013

*) Coret yang tidak perlu      Juri  

    
                    
      ( ..................................)
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Bidang Fashahah   b. 

Nomor Peserta   :  …………… Jenis    :     Qari/Qariah *)

Giliran                 :  …………… Babak  :   Penyisihan/Final *)

Tingkat                :  SMA  Surat    :    …. ayat ….. hal ….

No Jenis Yang 
Dinilai

Salah  Jali Salah  Khafi Jumlah
Pengurangan 
Jali + Khafi

Nilai 
Akhir Ket

Berapa 
Kali Jml Berapa 

Kali Jml

1 Ahkam al  
Waqfwa al 
Ibtida

…..x  2 …  x  1

2 Mura’at al 
huruf wa al 
harakat

…. x  2 …  x  1

3 Mura’at al 
kalimat wa al 
ayat

…..x  2 …  x  1

Nilai maks : 30 Nilai akhir  :      30   -  …………… = ………………..

Medan,      Juni   2013

*) Coret yang tidak perlu      Juri  

    
                    
      ( ..................................)
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Bidang Suarac. 

Nomor Peserta   :  …………… Jenis    :     Qari/Qariah *)

Giliran                 :  …………… Babak  :   Penyisihan/Final *)

Tingkat                :  SMA  Surat    :    …. ayat ….. hal ….

No Materi Yang 
Dinilai

Nilai Pengurangan 
Nilai Jml Perolehan Ket

Mak Min

1 Kejernihan/ 
Kebeningan 3 1

2 Kehalusan 3 1

3 Kenyaringan 3 1

4 Keutuhan 3 1

5 Pengaturan Nafas 3 1

Nilai maks : 15 Nilai akhir :        15  -  ……… =

Medan,       Juni       2013

*) Coret yang tidak perlu      Juri 

                 
     
     (..............................)  
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Bidang  Lagud. 

Nomor Peserta   :  ……………       Jenis    :     Qari/Qariah *)

Giliran                 :  …………… Babak  :   Penyisihan/Final *)

Tingkat                :  SMA  Surat    :    …. ayat ….. hal ….

No Materi Yang 
Dinilai

Nilai Pengurangan 
Nilai Jml Perolehan Ket

Mak Min

1 Lagu Pertama &
Penutup

5 1

2 Jumlah lagu 5 1

3 Peralihan, 
Keutuhan & Tempo 
Lagu

5 1

4 Irama dan Gaya 5 1

5 variasi 5 1

Nilai maks :  25 Nilai akhir   :      25  -  ……… =

Medan,       Juni       2013

*) Coret yang tidak perlu      Juri                            

(..............................)
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Rekapitulasi Penilaian Putera/Puteri9. 

Nomor Perolehan Nilai
Jumlah Provinsi Ket

Urut Peserta Juri 1 Juri 2 Juri 3 Juri 4

1

2

3

4

5

dst

33

Medan,    Juni   2013

     

Juri I

(........................)

Juri II

(........................)

Juri III

(........................)

Juri Iv

(........................)
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D.  Lomba Seni Desain Poster

 Pengertian 1. 
Poster adalah media informasi untuk mengkomunikasikan sesuatu 
pesan, baik dalam konteks mempersuasikan pesan- pesan sosial, 
kultural dan edukasi atau pun mempromosikan produk yang berupa 
barang dan jasa. Poster dipasang di tempat-tempat strategis baik 
di dalam maupun di luar ruangan, berbentuk lembaran kertas  atau 
bahan lainnya. Pada dasarnya, poster berfungsi untuk mempersuasi/
membujuk/merayu khalayak sasaran agar bersikap dan bertindak 
sesuai isi pesan yang disampaikan. Isi pesan poster diolah dalam 
gagasan yang kreatif, inovatif, unik, dan relevan yang disampaikan 
melalui bahasa verbal (teks) dan/atau visual (gambar) yang di tata 
dalam kaidah desain yang tepat agar mampu menarik perhatian 
khalayak sasaran dalam waktu yang relatif singkat. 

 Obyektif Lomba2. 
a.  Meningkatkan  apresiasi peserta didik untuk memahami medium 

poster sebagai sarana komunikasi publik.
 Mengembangkan kemampuan kreatif dan ketrampilan teknis b. 

dalam membuat Desain Poster.
c.   Memperkuat jati diri generasi muda bangsa melalui pemahaman 

dan penerapan medium komunikasi visual berwawasan ke 
Indonesiaan.

3.   Tema Lomba
Persoalan  generasi muda, berkaitan dengan perilaku negatif yang 
kontra produktif dalam membangun karakter bangsa. (detail soal 
akan diberikan pada saat lomba)

4.   Tujuan Lomba Desain Poster
Peserta didik mampu menyampaikan gagasan, daya nalar kritis 
melalui bahasa visual dan verbal yang efektif, komunikatif, dan estetik 
dalam menyampaikan pesan sosial.
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5.   Ketentuan Isi Poster
a.  Berisi saran/himbauan/seruan sesuai dengan tema Lomba.
b.  Isi poster harus menarik perhatian, komunikatif, dan persuasif. 
c.  Poster dirancang secara bebas tapi sopan, tidak menyinggung 

SARA, mendiskreditkan suatu golongan atau kelompok tertentu

Ketentuan Lomba Desain Poster: 6. 
Peserta lomba sudah hadir 30 menit sebelum acara lomba a. 
diadakan.
Peserta wajib mendaftar ulang untuk mendapatkan nomor b. 
peserta.
Peserta diharuskan berkarya dengan tertib, tenang dan tidak c. 
merusak fasilitas lingkungan tempat lomba.
Waktu yang ditetapkan untuk lomba 300  menit (8 jam).d. 
Peserta dilarang membantu dan dibantu oleh peserta atau pihak e. 
manapun.
Peserta diharuskan berkarya di tempat yang disediakan panitia.f. 
Poster dibuat dengan memadukan teknik g. visualisasi secara 
manual dan/atau teknik digital.
Setiap peserta harus menguasi teknik menggambar manual, h. 
yakni pinsil, cat air, cat poster, crayon, dan lain sebagainya, 
serta perangkat lunak Photoshop dan Corel Draw.
Peserta wajib memanfaatkan i. laptop dengan spesifikasi minimum: 
14 inci, core 2 duo, intel, RAM 2 gb, HD 80 gb, yang telah di install 
software Corel Draw  dan Photoshop . 
Peserta membawa j. flashdisk yang tidak terkontaminasi jenis virus 
apa pun sebagai lalu lintas data.
Peserta membawa k. digital camera lengkap dengan cable data 
untuk memindahkan foto ke laptop masing - masing.
Peserta wajib mempersiapkan peralatan gambar (pinsil warna, oil l. 
crayon, cat poster, cat air, kuas, palet, tempat air dan tissue/lap.
Kertas gambar, m. photo paper, printer, scanner, crescent board, 
panel untuk display pameran disediakan panitia.
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Poster dicetak pada kertas berukuaran A2, yakni 420 x 594 mm n. 
(dilakukan oleh panitia lomba).
Teknis dan gaya o. visualisasi bebas sesuai dengan kebutuhan 
desain poster, kesukaan dan kemampuan, buatan sendiri, bukan 
tiruan/jiplakan dan tidak melanggar karya cipta orang lain.
Apabila ada pembuktian pelanggaran ketentuan ini, karya akan p. 
dianulir dan/atau dibatalkan penghargaannya.
Menandatangani surat pernyataan bahwa karya yang dibuat adalah q. 
karya asli yang secara khusus hanya dibuat untuk keperluan 
FLS2N 2013. Surat pernyataan disediakan oleh Panitia.

Persyaratan Juri 7. 
Minimal Sarjana Pendidikan Seni Rupa atau praktisi yang  a. 
kompeten.
Aktif dalam kegiatan penjurian, dan pernah menjadi juri minimal b. 
tingkat  Kabupaten/Kota.
Mempunyai wawasan di bidangnya (berkompeten).c. 
Tidak menjadi sebagai pembimbing peserta lomba (FLS2N).d. 
Mampu bersikap adil, tidak memihak (netral).e. 
Mampu bersifat objektif terhadap karya.f. 
Bertanggung jawab terhadap keputusannya.g. 

8. Aspek yang dinilai
 a.  Gagasan, bobot 60%

Kesesuaian dengan tema (relevan).1) 
Orisinalitas (mengandung kebaruan)2) 
Kreativitas (unik dan tidak umum).3) 

 b.  Keterampilan (crafting), bobot 40%
visualisasi (gambar, huruf, warna, dan komposisi).1) 
Penguasaan teknik visualisasi.2) 
Penampilan karya.3) 
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9. Rentang  nilai
  a.  90 - 100 :    sangat bagus (istimewa)
  b.  80 -   90 :    bagus
  c.  70 -   80 :    cukup bagus
  d.  60 -   70 :    kurang bagus

10. Format Penilaian

Format Penjurian a. 

Nomor
Nama Peserta L/P

Aspek Penilaian Jumlah 
Nilai Ket

Urut Pst Gagasan Crafting

1

2

3

4

5

dst

33

Medan,      Juni   2013

Juri  

( …………………….)
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9. Rentang  nilai
  a.  90 - 100 :    sangat bagus (istimewa)
  b.  80 -   90 :    bagus
  c.  70 -   80 :    cukup bagus
  d.  60 -   70 :    kurang bagus

10. Format Penilaian

Format Penjurian a. 

Nomor
Nama Peserta L/P

Aspek Penilaian Jumlah 
Nilai Ket

Urut Pst Gagasan Crafting

1

2

3

4

5

dst

33

Medan,      Juni   2013

Juri  

( …………………….)

b.  Format Rekapitulasi Penjurian Desain Poster

Nomor
Nama Peserta L/P

Jumlah Nilai 
Juri Jumlah 

Nilai Ket
Urut Pst 1 2 3

1

2

3

4

5

dst

33

                                                                           Medan,       Juni    2013

Juri I

(...........................)

Juri II

(...........................)

Juri III

(...........................)
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E.  Lomba Seni Kriya

1.  Pengertian 

Kriya merupakan metoda kerja untuk aktifitas medesain sekaligus 
juga aktifitas ekspresi ungkap seni rupa. Praktika Kriya selain dari 
dua aktifitas tersebut, juga lebih ditekankan pada cara kerja, teknik 
keterampilan, kemahiran berbuat yang lebih mengutamakan segi 
keunikan. 

Keunikannya dapat muncul dari pencitraan baik dari pemilihan material, 
ukuran, teknik pengerjaan (craftmanship), maupun penyatuannya 
dengan berbagai material lainnya. Disamping itu juga pentingnya  
pengetahuan  perancangan (konsep) seperti fungsi keseharian, tema 
dan bentuk. Pengenalan unsur rupa (warna, tekstur, garis, bidang, 
dan titik) adalah penting dalam pembuatan karya Kriya demi sebuah 
kualitas yang lebih baik untuk dapat dinikmati oleh sense (indra) 
manusia seperti penglihatan, perabaan bila perlu pendengaran dan 
penciuman. 

Pemahaman prinsip-prinsip pengolahan gambar seperti proporsi, 
keseimbangan, efek - efek irama, kesan kedalaman, penonjolan salah 
satu objek utama (aksen) dan  olahan visual1 lainnya dalam pembuatan 
dan proses kreasi merupakan modal dasar dalam pembuatan dan 
proses penciptaan produk Kriya, sehingga tampilan karya menjadi 
sempurna dan mempunyai kegunaannya yang tepat. 

Pembuat Kriya hendaknya memahami semua kriteria diatas dan 
melakukan latihan-latihan keterampilan tangan, percobaan-percobaan, 
ekplorasi penggunaan material untuk pemicu kreatifitas pencarian 
gagasan baru, namun harus sejalan dengan topik atau tema yang 
diinginkan. Sedangkan  pengetahuan konsep filosofi, makna karya, 
serta pemecahan masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dalam 
perkembangan di masyarakat menjadi pertimbangan dalam berkarya.  

1 
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Dalam kondisi terkini kebutuhan masyarakat terhadap karya Kriya 
terutama dalam hal cindera mata khas Indonesia, cukup tinggi 
namun produksi serta keterampilan Kriya masih sangat terbatas dan 
sederhana, sehingga sangat sulit untuk memenuhi jumlah yang cukup. 
Kendala lain adalah penampilan bentuk dan fungsi benda tersebut 
kurang memadai, maka perlu dalam hal ini dilakukan terobosan dan 
inovasi baru di bidang Kriya, pada hal potensi ketersediaan material 
dan potensi kekhasan tradisi daerah di setiap Provinsi cukup kaya 
dengan berbagai gaya dan makna. Untuk pengembangannya 
semua  membutuhkan keterampilan khusus dan penguasaan teknis 
sehingga dapat menambah nilai jual tinggi dan lebih menarik untuk 
dapat bersaing dipangsa pasar internasional dimasa sekarang dan 
mendatang.

Penciptaan, desain, bentuk, dan estetika Kriya  hendaknya tidak lagi 
terkotak-kotak per etnik daerah atau provinsi namun lebih berani 
memunculkan identitas  nasional Indonesia, walau karakter khas dan 
nilai daerah masing – masing   (kearifan lokal) masih tetap dimiliki. 
Sentuhan kearifan lokal justru digunakan untuk memunculkan 
kekuatan Nusantara dalam mengekspresikan karakter bangsa. 

Tema: 2. 
Kriya Sebagai Aktualisasi dan Kekuatan Nilai  Karakter Bangsa.
Sub Tema: Kriya Generasi Muda Sebagai Cinderamata Yang Khas 
Indonesia   Untuk Pasar Global. 

Media Utama:3. 
Media yang digunakan dalam kegiatan lomba, yaitu:
a.  Barang sisa dan barang bekas alami: kayu, daun, pantai (kerang) 

dan jenis lainnya.
 Barang sisa dan barang bekas industri: plastik, karet, logam,  b. 

kertas dan  sejenisnya.
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Ukuran:  4. 
Ukuran maksimal 17X 17X 30cm ( setara dengan volumenya), dalam 
keadaan dikemas / tertutup.

Pembagian Waktu:5. 
a.  hari ke 1     : Pembekalan dari tim juri (workshop) dan   

    pembuatan konsep oleh peserta.              
b.  hari ke 2 :  Proses berkarya.
c.  hari ke 3 :  Apresiasi / presentasi, penilaian, dan pameran.

Ketentuan Lomba6. 
a.  Umum

No. Uraian Ketentuan

1 Setiap peserta wajib hadir di tempat lomba 45 menit sebelum waktu 
acara diadakan.

2 Setiap peserta lomba wajib mendaftar ulang kepada panitia untuk 
mendapatkan nomor lomba.

3 Dimulainya lomba disesuaikan dengan kondisi teknis.

4 Setiap peserta merupakan perwakilan dari provinsi masing-masing, 
berdasarkan hasil seleksi (lomba) di tingkat provinsi, dengan 
menunjukkan bukti sertifikat / surat keterangan juara lomba.

5 Setiap peserta menunjukan perilaku dan berbusana yang baik dan 
sopan.

6 Bahan-bahan dibawa oleh peserta yang sesuai dengan kebutuhan 
desainnya masing - masing.

7 Alat-alat teknis dalam bekerja dibawa oleh peserta masing - masing 
sesuai dengan kebutuhan desainnya. 

8 Setiap peserta lomba dapat melengkapi busana kerja sesuai dengan 
standar keamanan dan keselamatan. 

9 Selama proses lomba peserta bertanggung jawab terhadap keutuhan 
dan keamanan karyanya masing - masing.
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10 Waktu pembuatan konsep maksimal 120 menit (2 jam).
Waktu berkarya maksimal 300 menit (5 jam).

11 Setiap peserta diwajibkan:
a. Membuat konsep.
b. Berkarya.
c. Apresiasi / presentasi  pameran.

b. Khusus

No Uraian Ketentuan

1 Lomba dilaksanakan secara langsung, dan terbuka dapat dilihat oleh 
umum dari jarak tertentu.

2 Selama berlangsungnya lomba “pendamping” tidak boleh berada di 
dekat peserta.

3 Setiap peserta diwajibkan membuat konsep desain, yang secara 
teknis kertas disediakan oleh panitia. 

4 Setiap peserta diwajibkan dapat menyampaikan konsep desain 
kepada juri.  

5 Semua proses pembuatan Kriya dilaksanakan di lokasi lomba, sesuai 
waktu yang disediakan dalam lomba tersebut. 

6 Peserta wajib mempresentasikan hasil karya Kriyanya di depan juri 
pada saat penilaian.

7 Setiap peserta dianjurkan memakai bahan dan alat, yang disesuaikan 
dengan waktu dan kebutuhan teknis.

8 Setiap peserta dianjurkan untuk menciptakan inovasi baru, unik, dan 
orisinal. 

9 Karya  Kriya yang dibuat haruslah aman, tidak mudah rusak, tidak 
rentan terhadap sentuhan / guncangan.

10 Karya Kriya / kerajinan dapat mempunyai arti, dan makna sebagai 
aktualisasi nilai karakter bangsa Indonesia.
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11 hasil karya lomba wajib dikemas kedalam bentuk kotak sesuai 
dengan ukuran karyanya. Kotak tersebut terbuat dari tripleks tertutup, 
yang diwarnai hitam dop (tidak mengkilat), dan dipersiapkan dari 
rumahnya masing-masing.

12 Nomor dan nama peserta ditempelkan di bawah karya Kriya peserta. 
Data lengkap peserta ditempelkan pada kotak sebagai berikut:
Nomor              : ..............................
Nama               : ..............................
Asal Provinsi    : ..............................
Judul Karya      : ..............................

13 Karya seni yang dinyatakan sebagai juara menjadi milik panitia 
dan berhak dipublikasikan kedalam bentuk apapun sesuai dengan 
program pendidikan dan inovasi lanjutan. 

14 Bagi peserta yang datang terlambat tidak diberikan kompensasi 
waktu tambahan.

15 Bagi peserta yang terlambat menyerahkan karya  Kriyanya sesuai 
dengan waktu yang ditentukan dapat mengurangi nilai.

16 Setiap peserta tidak diperkenankan membantu peserta lain atau 
dibantu dari pihak manapun (pendamping peserta).

17 Setiap peserta diharapkan berkarya di tempat yang telah disediakan 
panitia dan tidak berpindah pindah (kecuali dalam kondisi tertentu).

18 Setiap peserta diharapkan berkarya dengan tertib, tenang, aman dan 
tidak merusak fasilitas lingkungan tempat lomba dan bertanggungjawab 
terhadap keutuhan dan kebersihan tempat lomba.

19 Apabila terdapat pembuktian pelanggaran ketentuan ini, karya akan 
dianulir dan atau dibatalkan penghargaannya.

20 Apabila ada ketentuan lain bersifat teknis dan hal yang tidak terduga, 
maka akan diberitahukan sebelum atau saat lomba berlangsung. 
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 PenentuanJuara7. 
a.  Penentuan Juara/ pemenang berdasarkan perolehan nilai 

maksimal criteria penilaian penjurian lomba.
b.  Penentuan peserta juara dikelompokan berdasarkan:

Juara putera: Juara I, II, III;juara harapan I dan II. 1) 
Juara puteri: Juara I, II, III; juara harapan I dan II.2) 

 Keputusan  juri tidak dapat diganggu gugat.c. 

 PenilaianKarya8. 
Penilaian karya seni berdasarkan pada:
a. Penilaian Konsep dan pemaparan = 20 %
b. Penilaian proses desain dan pengerjaan = 30 %
c. Penilaian hasil akhir (produk) = 50 %

Kriteria Penilaian9. 

No. Aspek Penilaian Uraian Ket

1 Konsep dan 
Pemaparan

Ketertarikan memilih karya.	
Penuangan ide dasar ke dalam 	
tema; 
Bentuk dan estetika;	
Fungsi/kegunaan karya.	

2 Proses Desain dan 
Pengerjaan

Penuangan konsep ke dalam 	
bentuk;
Penguasaan bahan dan alat,	
Sistematika kerja;	
Eksperimen dan eksplorasi;	
Penyatuan berbagai material;	
Penyempurnaan (	 finishing touch).

3 hasil Akhir (produk) Kesesuaian tema, fungsi, dan 	
aestetika.
Keunikan, dan originalitas, 	
Tampilan.	
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  Bobot Penilaian10. 

No Rentang Nilai Keterangan
1 90 – 100 Istimewa

2 80 – 89 Baik

3 70 – 79 CukupBaik

4 60 – 69 Cukup

5 50 – 59 Kurang

Format Penjurian11. 

No 
Urut Propinsi No. 

Pst. Nama Peserta L/P
Aspek

Ket.
1 2 3 Jml

1

2

3

4

5

dst

33

   
Medan,     Juni   2013  
                                  

Juri

( ……………………… )
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12. Format  Rekapitulasi Penjurian

Nomor
Nama Peserta

L/P Nilai Juri Jumlah
Nilai KeteranganUrut Undian 1 2 3

1

2

3

4

5

dst

33

Medan,      Juni    2013

Juri I

(...........................)

Juri II

(...........................)

Juri III

(...........................)
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Lomba Tari  Berpasangan  F. 

Pengertian  1. 
Tari Berpasangan merupakan tarian  yang dikembangkan dari akar 
budaya daerah di Indonesia, dan dibawakan secara berpasangan, 
dapat berpasangan sejenis (laki-laki dengan laki-laki, perempuan 
dengan perempuan) atau berpasangan campuran laki- laki dengan 
perempuan. Dalam tarian ini  terdapat interaksi antara penari satu 
dengan penari lain sesuai tema tari.

Tema2. 
Dengan lomba tari berpasangan turut serta menggali, melestarikan, 
mengembangkan dan memanfaatkan potensi budaya daerah sebagai 
identitas  bangsa.

Ketentuan 3. 
Umuma. 

Setiap peserta wajib mendaftar ulang untuk mendapatkan 1) 
nomor lomba.
Judul dan sinopsis tari diserahkan kepada panitia pada saat 2) 
mendaftar ulang.
Para peserta diharapkan sudah hadir 30 menit sebelum acara 3) 
lomba dimulai dan mempersiapkan diri dengan baik sesuai 
dengan kebutuhannya.

b.  Ketentuan Khusus.
Penampilan akan dilaksanakan satu hari, sesuai nomor urut 1) 
undian.

Babak Penyisihana) 
Materi yang ditampilkan adalah tari  berpasangan yang 
berakar pada budaya  daerah setempat (lokal).
Jumlah peserta tiap provinsi 2 (dua) orang, setiap peserta 
terdiri dari pasangan sejenis atau campuran.
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Babak Finalb) 
Materi yang ditampilkan adalah tari  berpasangan dan/atau 
duo (berdua) yang berakar pada budaya daerah setempat 
atau budaya daerah lain di Indonesia. Jumlah peserta tiap 
provinsi 2 (dua) orang, setiap peserta terdiri dari pasangan 
sejenis dan/atau campuran.

Tim juri akan menentukan sepuluh penampil terbaik pada 2) 
babak penyisihan. Di babak final tim juri akan menentukan 
lima pemenang yaitu : juara I,II dan III  juara harapan I dan II.

3)  Durasi pertunjukan setiap peserta 5 s.d 7 menit.
4)  Musik menggunakan kaset atau CD yang disediakan oleh 

peserta.
5)  Kostum dan rias disediakan oleh peserta.
6)  Setiap penampilan peserta akan dipanggil sebanyak 3 (tiga) 

kali, jika pada panggilan ke tiga belum tampil maka dianggap 
mengundurkan  diri (gugur sebagai peserta lomba).
Juri berwenang meminta setiap peserta untuk mengulang 7) 
penampilan tari, jika dianggap perlu (jika terdapat gangguan 
teknis).

 Persyaratan Juri 4. 
Sarjana Pendidikan Seni Tari/Sarjana Tari atau praktisi yang a. 
kompeten.
Aktif dalam kegiatan penjurian, dan pernah menjadi juri minimal b. 
tingkat kabupaten/kota.
Mempunyai wawasan di bidangnya (berkompeten).c. 
Tidak menjadi pembimbing peserta lomba (FLS2N).d. 
Mampu bersikap adil, tidak memihak (netral).e. 
Mampu bersifat objektif terhadap karya.f. 
Bertanggung jawab terhadap keputusannya.g. 
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5.   Ketentuan Teknis
Pertemuan teknis akan dilaksanakan satu hari sebelum acara a. 
lomba dilaksanakan.
Pertemuan teknis akan dihadiri oleh panitia, tim  juri, pendamping b. 
dan peserta.
Materi pertemuan teknis antara lain : teknis pelaksanaan lomba c. 
dan  pengambian nomor undian.

6. Pengenalan Pentas
Pengenalan pentas akan dilakukan setelah pertemuan teknis dan a. 
atau satu  hari menjelang pelaksanaan.
Pengenalan pentas disesuaikan dengan nomor urut undian.b. 
Pada saat pengenalan pentas setiap peserta diharapkan dapat       c. 
memanfaatkan sebaik-baiknya areal pentas, check sound, 
penyesuaian tata cahaya dan keluar masuk pentas.
Setelah melakukan pengenalan pentas semua peserta dianggap d. 
sudah siap  untuk tampil dan tidak ada pengulangan orientasi 
pentas.

7.  Penilaian

a.  Aspek Penilaian  dan Rentang  Nilai Tari  Berpasangan

No
Aspek Yang 

Dinilai
Rentang 

Nilai
Uraian Ket

1 Wiraga 50-90 Teknik kualitas dalam menari

2 Wirama 50-90 Keserasian gerak dengan 
musik tari.

3 Wirasa 50-90 Penghayatan  dalam  menari.

4 Penampilan 50-90 Keserasian : gerak, musik tari, 
busana, rias, penguasaan 
ruang.
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Format Penjurian Lomba Tari  Berpasanganb. 

Nomor
Nama Peserta

Aspek Penilaian
Jumlah KetUrut Undian 1 2 3 4

1

2

3

4

5

dst

33

Format Rekapitulasi Penjurian lomba Tari Berpasangan  c. 

Nomor
Nama Peserta

Jumlah Nilai 
Juri Jumlah Nilai Ket

Urut Undian 1 2 3
1

2

3

4

5

dst

33

Medan,      Juni   2013

Juri I

(...........................)

Juri II

(...........................)

Juri III

(...........................)
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Lomba Drama/TeaterG. 

Pengertian1. 
TEATER asal kata dari theatron yanrg artinya Teater (bahasa 
Inggris: theater atau theatre, bahasa Perancis théâtre berasal dari 
kata theatron (θέατρον) dari bahasa Yunani, yang berarti “tempat 
untuk menonton”). Teater adalah istilah lain dari drama, tetapi dalam 
pengertian yang lebih luas, teater adalah proses pemilihan teks atau 
naskah, penafsiran, penggarapan, penyajian atau pementasan dan 
proses pemahaman atau penikmatan dari publik atau audience (bisa 
pembaca, pendengar, penonton, pengamat, kritikus atau peneliti). 
Proses penjadian drama ke teater disebut proses teater atau disingkat 
berteater. Teater bisa diartikan dengan dua cara yaitu dalam arti 
sempit adalah sebagai drama ( kisah hidup dan kehidupan manusia 
yang diceritakan di atas pentas, disaksikan oleh orang banyak dan 
didasarkan pada naskah, baik tidak tertulis maupun yang tertulis). 
Dalam arti luas, teater adalah segala tontonan yang dipertunjukkan 
di depan orang banyak contohnya wayang orang, ketoprak, ludruk 
dan lain-lain. Dalam arti luas teater adalah segala pertunjukan yang 
ditonton orang banyak, adapun unsur unsurnya antara lain, naskah 
atau cerita,aktor & aktris, sutradara, penata panggung, penata cahaya, 
penata rias, penata kostum.

Tema2. 
Nasionalisme, perjuangan, adat istiadat dengan pesan moral 
pendidikan.

Tujuan3. 
Pengembangan rasa nasionalisme peserta lewat  pesan a. 
pendidikan dengan media teater.
Menumbuhkan kesadaran pentingnya melestarikan seni dan b. 
budaya daerah dengan semangat  nasionalisme.
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Persyaratan Juri4. 
Mempunyai wawasan dibidangnya ( Praktisi aktor, aktris, a. 
sutradara, penulis, kritikus seni teater )
Tidak menjadi pembimbing peserta FLS2N.b. 
Mampu bersikap adil.c. 
Bertanggung jawab terhadap keputusannya.d. 

Persyaratan Peserta5. 
Aktif atau terdaftar sebagai siswa SMA sederajat di provinsi masing a. 
masing.
Jumlah peserta setiap provinsi 6 orang (laki- laki atau b. 
perempuan)
Setiap peserta wajib mendaftar ulang untuk mendapatkan nomor c. 
urut peserta 
Peserta dibebaskan memilih sebuah naskah (cerita), baik naskah d. 
yang ditulis sendiri atau pun naskah jadi   yang sesuai dengan 
tema yang diberikan panitia.   
Waktu yang diberikan 15 menit untuk satu peserta atau sekali e. 
pentas, tidak ada semi final atau babak final.
Juri akan memberikan tanda dengan sebuah kode yang terdengar f. 
oleh peserta apabila pertunjukan sudah 15 menit, apabila 
pertunjukan lebih dari 15 menit maka peserta akan didiskualifikasi 
atau gugur.
Peserta dipersilahkan memberikan kebutuhan pentas, baik berupa g. 
cd/dvd musik, properti kepada panitia. 
Naskah yang akan dipentaskan wajib dikirim kepada panitia h. 
selambat lambatnya tiga hari sebelum pertunjukan, dan dapat 
diemail ke : F.conge@yahoo.com

Kriteria Penjurian6. 
Kesesuaian isi cerita dengan tema yang diberikan panitiaa. 
Ketepatan waktu yang diberikan panitiab. 
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Pemeranan ( penjiwaan peran /akting, artikulasi, intonasi, c. 
kreativitas improvisasi ).
Penyutradaraan ( bloking, pengadeganan, motivasi ).d. 
Artistik (setting, kostum, e. make up, tata cahaya ).
Kemasan pertunjukan ( kerapihan, kedisiplinan ).f. 
Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat.g. 
Dari keseluruhan peserta akan dipilih juara I, II, III dan harapan h. 
I,  II.

Contoh table penjurian :

No Provinsi Aspek Penilaian Rentang 
Nilai Jumlah Ket

1 DKI Jakarta Tema Cerita 0 - 100  

  Pemeranan 0 - 100  

  Penyutradaraan 0 - 100  

  Artistik 0 - 100  

  Kemasan Pertunjukan 0 - 100  

  Kedisiplinan 0 - 100  
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BAB  IV
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 
Siswa SMA, sangat ditentukan oleh semua unsur yang berkepentingan dalam 
melaksanakan kegiatan secara tertib, teratur, penuh disiplin dan bertanggung 
jawab yang tinggi.

Dengan memahami pedoman ini diharapkan panitia penyelenggara, peserta 
dan pihak-pihak lain dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, 
sehingga kegiatan FLS2N tahun 2013 ini mencapai hasil yang optimal.

hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan lomba ini akan ditentukan 
kemudian oleh Panitia Penyelenggara berupa buku Panduan Pelaksanaan 
FLS2N tahun 2013. 

Menyadari masih banyak kekurangan dalam pedoman ini, kami sangat 
mengharapkan kritik dan saran sebagai bahan masukan bagi perbaikan 
pelaksanaan FLS2N  di tahun-tahun mendatang.

Semoga Pedoman ini mencapai sasaran yang diharapkan.
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Lampiran
DAFTAR PUISI
UNTUK BABAK PENYISIHAN
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W.S. Rendra 
 
LAGU SEORANG GERILYA 

(Untuk putraku, Isaias Sadewa) 
 
Engkau melayang jauh, kekasihku, 
Engkau mandi cahaya matahari. 
Aku di sini memandangmu, 
menyandang senapan, berbendera pusaka. 
 
Di antara pohon-pohon pisang di kampung kita yang 
 berdebu 
engkau berkudung selendang katun di kepalamu. 
Engkau menjadi suatu keindahan, 
Sementara dari jauh 
resimen tank penindas terdengar menderu. 
 
Malam bermandi cahaya matahari, 
kehijauan menyelimuti medan perang yang  
 membara. 
Di dalam hujan tembakan mortir, kekasihku 
engkau menjadi pelangi yang agung dan syahdu. 
 
Peluruku habis 
dan darah muncrat dari dadaku. 
Maka di saat seperti itu 
kamu menyanyikan lagu-lagu perjuangan 
bersama kakek-kakekku yang telah gugur 
di dalam berjuang membela rakyat jelata. 
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Hartojo Andangdjaja 
 
 
PEREMPUAN-PEREMPUAN PERKASA 
 
Perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi 
 buta, dari manakah mereka 
Ke stasiun kereta mereka datang dari bukit-bukit desa 
sebelum peluit kereta pagi terjaga 
sebelum hari bermula dalam pesta kerja 
 
perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam 
 kereta, ke  manakah mereka 
Di atas roda-roda baja mereka berkendara 
Mereka berlomba dengan surya menuju ke gerbang kota 
merebut hidup di pasar-pasar kota 
 
perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi 
 buta, siapakah mereka 
Mereka ialah ibu-lbu berhati baja, perempuan- 
 perempuan perkasa 
Akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota 
Mereka: cinta kasih yang bergerak menghidupi desa 
 demi desa   
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Ridwan Siregar 

BUNDA 

 

kalau aku pulang jauh malam kuketuk pintu 

bunda terpaksa bangun membukakannya untukku 

pandang sesal yang memohon dariku sukar diterimanya 

karena tidurnya kuganggu di hari tua yang sendu 

 

kini aku jauh, ketukan tiada lagi di pintu 

kurasa ibu tidur pulas semalaman 

suratnya datang selalu merindui aku 

setiap bunyi malam hari seolah ketukanku yang kembali pulang 
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Saini KM 

 

NYANYIAN TANAH AIR 

 

Gunung-gunung perkasa, lembah-lembah yang akan 

              tinggal menganga 

dalam hatiku. Tanah Airku, saya mengembara dalam 

              bus 

dalam kereta api yang bernyanyi. Tak habis- 

              habisnya hasrat 

menyanjung dan memuja engkau dalam laguku 

Bumi yang tahan dalam derita, sukmamu tinggal 

              terpendam              

bawah puing-puing, bawah darah kering di luka, 

              pada denyut daging muda. 

Damaikan kiranya anak-anakmu yang dendam dan 

             sakit hati, 

ya Ibu yang parah dalam duka kasihku! 

Kutatap setiap mata di stasiun, pada jendela-jendela 

             terbuka 

kucari fajar semangat yang pijar bernyala-nyala 

surya esok hari, matahari sawah dan sungai kami 

di langit yang bebas terbuka, langit burung-burung 

merpati. 
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D. Zawawi Imron 

 

IBU 

kalau aku merantau lalu datang musim kemarau 

sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting 

hanya mataair airmatamu, ibu, yang tetap lancar mengalir  

 

bila aku merantau 

sedap kopyor susumu dan ronta kenakalanku 

di hati ada mayang siwalan memutikkan sari-sari kerinduan 

lantaran hutang padamu tak kuasa kubayar 

 

ibu adalah gua pertapaanku 

dan ibulah yang meletakkan aku di sini 

saat bunga kembang menyemerbak bau sayang 

ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi 

aku mengangguk meskipun kurang mengerti 

 

bila kasihmu ibarat samudera 

sempit lautan teduh 

tempatku mandi, mencuci lumut pada diri 

tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar sauh 

lokan-lokan, mutiara dan kembang laut semua bagiku 

kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan 

namamu, ibu, yang kan kusebut paling dahulu 
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lantaran aku tahu 

engkau ibu dan aku anakmu 

bila aku berlayar lalu datang angin sakal 

Tuhan yang ibu tunjukkan telah kukenal 

Ibulah itu, bidadari yang berselendang bianglala 

sesekali datang padaku 

menyuruhku menulis langit biru 

dengan sajakku 
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 Jamal D. Rahman 

DOA INDONESIA 2000 

dia mengharapkan hujan turun dalam doanya 

sujud dingin di lengan cuaca 

langit runtuh dalam banjir telaga 

ia berzikir, 

mengharapkan hujan turun dalam sujudnya 

 

aceh berdarah dalam sajakku 

sambas berdarah dalam nadiku 

timor berdarah dalam otakku 

mataram berdarah dalam sujudku 

indonesia berdarah dalam lukaku 

 

dia ingin bintang berkedip dalam senyumnya 

dan angin berbisik dari utara: 

tanah tak tahu airnya 

langit tak tahu lengkungnya 

laut tak tahu palungnya 

 

tangkai tak tahu batangnya 

daun tak tahu uratnya 

pohon tak tahu seratnya 

 

 



58

ia berzikir 

mengharapkan hujan turun dalam tidurnya 

eli eli, lama sabaktani.  
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Chairil Anwar 

 

PERSETUJUAN DENGAN BUNG KARNO  

 

Ayo! Bung Karno kasi tangan mari kita bikin janji 

Aku sudah cukup lama dengar bicaramu, 

dipanggang atas apimu, digarami oleh lautmu 

 

Dari mulai tgl. 17 Agustus 1945 

Aku melangkah ke depan berada rapat di sisimu 

Aku sekarang api aku sekarang laut 

 

Bung Karno! Kau dan aku satu zat satu urat 

Di zatmu di zatku kapal-kapal kita berlayar 

Di uratmu di uratku kapal-kapal kita bertolak & 

 berlabuh 

 

 

 

 

 

 

 

!
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Lampiran
DAFTAR PUISI
UNTUK BABAK FINAL
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Taufiq Ismail 

 

BUKU TAMU MUSIUM PERJUANGAN 

Pada tahun keenam 

Setelah di kota kami didirikan 

Sebuah musium perjuangan 

Datanglah seorang lelaki setengah baya 

Berkunjung dari luar kota 

Pada sore bulan Nopember berhujan 

Dan menulis kesannya di buku tamu 

Buku tahun keenam, halaman seratus delapan 

 

“Bertahun-tahun aku rindu 

Untuk berkunjung ke mari 

Dari tempatku jauh sekali 

Bukan sekedar mengenang kembali 

Hari tembak-menembak dan malam penyergapan 

Di daerah ini 

Bukan sekedar menatap lukisan-lukisan 

Dan potret para pahlawan 

Mengusap-usap karaben tua 

Baby mortir buatan sendiri 

Atau menghitung-hitung satyalencana 

Dan selalu mempercakapkannya 
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Alangkah sukarnya bagiku 

Dari tempatku kini, yang begitu jauh 

Untuk datang seperti saat ini 

Dengan jasad berbasah-basah 

Dalam gerimis bulan Nopember 

Datang sore ini, menghayati musium yang lengang 

Sendiri 

Menghidupkan diri kembali 

Dalam pikiran-pikiran waktu gerilya 

Di waktu kebebasan adalah impian keabadian 

Dan belum terpikir oleh kita masalah kebendaan 

Penggelapan dan salah guna pengatas-namaan 

Begitulah aku berjalan pelan-pelan 

Dalam musium ini yang lengang 

Dari lemari kaca tempat naskah-naskah berharga 

Kusangkutan ikat kepala, sangkur-sangkur berbendera 

Maket pertempuran dan penyergapan di jalan 

Kuraba mitraliur Jepang dari baja hitam 

Jajaran bisu pestol bulldog, pestol colt 

PENGOEMOEMAN REPUBLIK yang mulai berdebu 

Gambar laskar yang kurus-kurus 

Dan kuberi tabik khidmat dan diam 

Pada gambar Pak Dirman 

 

Mendekati tangga turun, aku menoleh kembali 
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Ke ruang yang sepi dan dalam 

Jendela musium dipukul angin dan hujan 

Kain pintu dan tingkap bergetaran 

Di pucuk-pucuk cemara halaman 

Tahun demi tahun mengalir pelan-pelan 

 

Di depan tugu dalam musium ini 

Menjelang pintu keluar di tingkat bawah 

Aku berdiri dan menatap nama-nama 

Dipahat di sana dalam keeping-keping aluminia 

Mereka yang telah tewas 

Dalam perang kemerdekaan 

Dan setinggi pundak jendela 

Kubaca namaku di sana … 

 

GUGUR DALAM PENCEGATAN 

TAHUN EMPAT PULUH-DELAPAN 

                      *** 

Demikianlah cerita kakek penjaga 

Tentang pengunjung lelaki setengah baya 

Berkemeja dril lusuh, dari luar kota 

Matanya memandang jauh, tubuh amat kurusnya 

Datang ke musium perjuangan 

Pada suatu sore yang sepi 

Ketika hujan rinai tetes-tetes di jendela 
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Dan angin mengibarkan tirai serta pucuk-pucuk cemara 

Lelaki itu menulis kesannya di buku tamu 

Buku tahun keenam, halaman seratus delapan 

                                         

Dan sebelum dia pergi 

Menyalami dulu kakek Aki 

Dengan tangannya yang dingin aneh 

Setelah ke tugu nama-nama dia menoleh 

Lalu keluarlah dia, agak terseret berjalan 

Ke tengah gerimis di pekarangan 

Tetapi sebelum pagar halaman  

Lelaki itu tiba-tiba menghilang. 
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Subagio Sastrowardojo 

DAERAH PERBATASAN 

  I 

Kita selalu berada di daerah perbatasan 

antara menang dan mati. Tak boleh lagi 

ada kebimbangan memilih keputusan: 

adakah kita mau merdeka atau dijajah lagi. 

Kemerdekaan berarti keselamatan dan kebahagiaan. 

Juga kehormatan bagi manusia 

dan keturunan. Atau kita menyerah saja 

kepada kehinaan dan hidup tak berarti.  

Lebih baik mati. Mati lebih mulia  

dan kekal daripada seribu tahun  

terbelenggu dan dalam penyesalan  

karena itu kita tetap di pos penjagaan  

atau menyusup di lorong-lorong kota pedalaman  

dengan pestol dipinggang dan bedil ditangan.  

(sepagi tadi sudah jatuh korban). Hidup  

menuntut pertaruhan, dan kematian hanya  

menjamin kita menang. Tetapkan hati.  

Tak boleh lagi ada kebimbangan  

di tengah kelaliman terus mengancam.  

Taruhannya hanya mati. 
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                                    II 

 

Kita telah banyak kehilangan:  

waktu dan harta, kenangan dan teman setia  

selama perjuangan ini. Apa yang kita capai:  

Kemerdekaan buat bangsa, harga diri dan  

hilangnya kekuatan kepada kesulitan.  

Kita telah tahu apa artinya menderita  

di tengah kelaparan dan putus asa. Kematian  

hanya tantangan terakhir yang sedia kita hadapi  

demi kemenangan ini. Percayalah:  

Buat kebahagiaan bersama  

tak ada korban yang cukup berharga. Tapi  

dalam kebebasan ini masih tinggal keresahan  

yang tak kunjung berhenti: apa yang menanti  

di hari esok: kedamaian atau pembunuhan  

lagi. Begitu banyak kita mengalami kegagalan  

dalam membangun hari depan: pendidikan  

tak selesai, cita-cita pribadi hancur  

dalam kekacauan bertempur, cinta yang putus  

hanya oleh hilangnya pertalian, tak ada yang terus  

bisa berlangsung. Tak ada kepastian yang bertahan  

 

Kita telah kehilangan kepercayaan kepada keabadian.  

Semua hanya sementara: cinta kita, kesetiaan kita.  
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Kita hidup ditengah kesementaraan segala. Di luar  

rumah terus menunggu seekor srigala 

                                         III 

 

Waktu peluru pertama meledak  

Tak ada lagi hari Minggu  atau malam istirahat.  

Tangan penuh kerja dan mata berjaga  

mengawasi pantai dan langit yang hamil oleh khianat.  

Mulut dan bumi berdiam diri. Satunya suara  

hanya teriak nyawa yang lepas dari tubuh luka,  

atau jerit hati mendendam mau membalas  

kematian.  

harap berjaga. Kita memasuki daerah perang.  

kalau peluru pertama meledak  

Kita harus paling dulu menyerang  

dan mati atau menang.  

Mintalah pamit kepada anak dan keluarga  

dan bilang: Tak ada lagi waktu buat cinta  

dan bersenang. Kita simpan kesenian dan  

budaya di hari tua. Kita mengangkat senjata  

selagi muda  

dan mati atau menang. 
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M. Poppy Donggo Hutagalung 

DI BAWAH KEPAK SAYAP YANG MAHA SAKTI 

   I 

maka berguguranlah daun-daun 

ketika senyap mencekam 

gelap kabut rahasia menyelubung 

berguguranlah daun-daun 

serta kelelawar mengepakkan sayapnya 

hitam kelam terbaringlah engkau yang jadi korban 

kekejaman itu takkan terlupakan! 

 

                                         II 

 

ialah ketika kemanusiaan dihancurluluhkan 

pada malam menjelang 1 Oktober 

jauh dalam segalanya menjadi samar 

tiada Tuhan, tiada manusia bertuhan 

ialah ketika suatu keyakinan dipaksakan 

tiada seorang mengaduh menyambut kematiannya 

perkasa menantang, langkahilah dahulu aku 

sebelum pada akhirnya keyakinanmu berakar di sini 
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                                         III 

Tanah ini telah bersimbah darah 

berulang karena pengkhianatan 

cukuplah itu! 

Cukuplah pengkhianatan! 

                                          IV 

1 Oktober 1967 

berhentilah sejenak kerja 

kepada Yang Maha Tinggi 

kiranya tempat istirahat yang damai 

tersedia bagi mereka yang direnggut paksa 

 

lalu akan keselamatan negeri ini 

lalu akan keselamatan bangsa ini 

lalu akan keselamatan generasi dan kemanusiaan di sini 

sepanjang-panjang usia zaman jagalah 

karena pengkhianatan adalah seusia dengan bumi! 

 

                                         V 

 

Akhirnya terima kasih 

daun-daun yang gugur jadikanlah pupuk 

serta jagalah pohon-pohon muda ini mengembang 

teduh tumbuh di bawah kepak sayap yang maha sakti 
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Trisno Sumardjo 

KEPADA SEORANG JENDERAL 

Ada jalan yang menempuh bulan! 

Jenderal, mari jalan bersama-sama 

tahap terakhir belum tercapai; 

                            rapatkan barisan, 

                            tepatkan tujuan. 

Nama rakyat masih: Penderitaan. 

Nama sejarah adalah: Kebanggaan. 

Nama cita-cita: Kemenangan. 

Jenderal, ulurkan tangan; 

bersama kita bentuk Harapan 

atas nama kebenaran. 

 

Jalan masih jauh, tapi bulan kian dekat. 

Tak kita rindukan dia macam sicobol, 

tak kita tangisi dia bila ada gerhana 

dan bumi gelap seolah buta 

beredar dalam semesta tak berhingga. 

 

Kita tidak lengah, jenderal, 

kita waspada, kita prajurit pengawal. 

Kita kawal kehormatan bangsa 

dan kerakyatan yang kita cintai 

dan penghayatan nilai-nilai insani. 
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Ada jalan yang menempuh bulan! 

Jenderal, mari jalan bersama-sama 

                            menegakkan kemanusiaan, 

                            mendobrak kekhianatan 

                            demi hancurnya kemunafikan, 

                            keserakahan dan kepicikan. 

 

Tahap terakhir belum tercapai, 

Tapi hidup alangkah permai! 

Dan kita bangsa muda 

percaya akan kekuatan kita. 

 

                             Dan di hadapan mata dunia 

                             sedang tumbuh bangsa besar 

                             antara dua samodra, 

                             antara dua benua. 
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Budiman S. Hartojo 

KEPADA TANAH AIR 

 

apa yang bisa kukatakan padamu 

ya, tumpahan segala kerja 

apalah yang bisa kuberikan padamu 

wahai, cucuran darah jelata 

 

terik surya di atas khatulistiwa 

demikian keras mengisap keringatku 

bumi subur yang tak terduga 

terlalu kaya buat disiram air mata 

 

tanah air yang pendiam dan rendah hati 

siangmu kudengar dalam keluh kerja tersia 

malammu memeras kediaman tangis dan dosa 

adakah keluh duka ini kan terpupus oleh kata demi kata? 

 

di sini berkecamuk nasib dan harap tertunda 

di sini berabad terpampat derita rakyat membaja 

aku tahu, antara perbuatan, kerja dan cinta 

sudah sekian lama bangsaku memperhitungkannya 

 

segala lagu angin dan lambaian pucuk-pucuk kelapa 

deburan ombak dan kicau burung pagi dan senja 
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seolah mengabarkan sebuah kerinduan 

tentang kemerdekaan yang sebenarnya hilang di angin 

apalah yang lebih penting dari makna kehidupan 

dalam tuntutan segenap bangsaku yang lapar merana 

selain nafas kerinduan akan cinta 

selain arti yang terwujud dalam kebenaran arti kerja? 

namun tangis anak-anak yang tak kunjung mengerti 

 

adalah pernyataan yang sungguh tentang arti rizki 

sementara itu bapa-bapa kita yang terhormat bicara juga 

sedang apapun yang terjadi 

di mimbar atau di sini 

tidak juga terpenuhi! 
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 Eka Budianta 

AKU MUTIARA BANGSA INDONESIA 

 

Aku anak Indonesia sejati 

Berdarah laut berjiwa matahari 

Aku pemilik garis khatulistiwa 

Dilahirkan pertiwi untuk hidup merdeka 

Angin gunung adalah nafas perdamaianku 

Bersama para petani di desa 

Aku mengolah bumi kelahiranku 

Bersama nelayan-nelayan perkasa 

Aku menggarap gelombang hidupku 

Pembela hutan dan samudera, adalah aku  

Pelindung tumbuhan dan aneka satwa 

Adalah aku, adalah aku mutiara bangsaku 

 

Sejarah akan mencatat cintaku padamu, Ibu 

Ketika hujan menyuburkan daerah perkebunan 

Ketika rembulan berlinang menyiram kota-kota 

Aku bersamadi bersama segenap bangsaku 

“Tuhan, beri kami otot dan semangat menyala 

Untuk membangun negeri kurniaMu tercinta” 
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Bersama segenap saudara aku berkembang 

Yang lahir di tepi danau Toba yang besar di Tondano 

Yang mekar di Padang-padang Nusa Tenggara 

Yang menyusu di rimba Irian dan Kalimantan 

Saudaraku semua saudaraku semua 

Aku adalah anak Indonesia sejati 

Berdarah laut berjiwa matahari 

Menyinarkan kemanusiaan dan cahaya Ilahi 

Memancarkan persatuan dan demokrasi 

Bekerja tanpa pamrih untuk pertiwi 

Adalah aku, adalah aku mutiara bangsa ini 

 

Kekayaan alam yang dilimpahkan Tuhan 

Bakat-bakat yang dianugrahkan padaku 

Keberanian dan cita-cita warisan nenek moyang 

Adalah pusaka hidupku, adalah pendorongku 

Dunia akan paham mengapa aku bangga 

Menjadi anak sejati Indonesia  

Jutaan saudaraku akan bangkit membuktikan 

Kelahiran kami di sini tidak sia-sia 

Bersama anggrek Vanda sumatrana, 

Bersama ikan-ikan arwana dan burung-burung langka 

Kami memperindah kehidupan umat manusia 

Mensyukuri berkah Tuhan dengan bekerja 

Mewujudkan kebanggaan Indonesia dengan segala daya 
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Aku adalah mutiara bangsa Indonesia 

Sinarku lembut tapi kuat dan pasti 

Aku akan mati tersenyum sebagai anak Indonesia 

Mutiara bangsa Indonesia, anak Indonesia sejati! 
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Ramadhan K.H. 

NYANYIAN YANG DILUPAKAN 

 

Tuhan yang menciptakan seni dan bumi 

air dan udara dan api, 

menciptakan semua kita yang ada, 

selalu hormat dan cinta padamu, 

langit dan dedaunan gemelepar, 

bulan dan bintang hidup dan berhikmat selalu 

bagimu dan bagimu dan bagimu. 

 

Sebanyak daunan lampu digantung di dahan pohonan 

untuk meriahkan istana yang asing dan tetap asing bagimu, 

meja bangkit dan kemewahan dibuka 

berbatasan dengan lingkaran dunia yang pahit, duniamu. 

Bulan dan bintang yang setia dan tetap setia padamu, 

Meredupkan lampu-lampu yang banyak dusta dan penipuan. 

 

Namamu tergores di setiap rangka tulang bangunan dan keuntungan, 

Kendatipun tidak dicanangkan malahan dilupakan. 

Kaulah sebenarnya yang lahirkan kemerdekaan, 

tanpa idamkan taman dan tugu kemerdekaan, 

Kaulah sebenarnya yang bangkitkan pembebasan, 

tanpa kucup kenikmatan dan kemegahan pembebasan. 

Butir padi, garam dan perlindungan, 



78

Ladang, daratan, air dan kekuatan, 

adalah kepunyaan dan kelahiranmu. 

Warisanmu adalah sungai, tanaman, 

warisanmu adalah tiap tegukan dan santapan. 

 

Kau adalah kapten barisan yang selalu ada di depan, 

Untuk kemerdekaan dan kemanusiaan 

Kau adalah pertahanan utama yang selalu pantang menyerah, 

untuk pembebasan dan keagungan. 

Pahlawan kemerdekaan, kaulah satu-satunya pahlawan kemerdekaan 

dan tiada yang lain yang lebih patut pakaikan mahkota kemerdekaan. 

Pejuang perdamaian, kaulah satu-satunya pejuang perdamaian 

dan tiada yang lain yang lebih patut kenakan bintang perdamaian. 

 

Waktu pistol pertama meletus untuk kemerdekaan, 

adalah pistol jantungmu yang ditembakkan. 

Waktu bendera pertama berkibar untuk pembebasan, 

adalah bendera semangatmu yang diacungkan. 

Waktu kurban pertama diminta untuk keagungan, 

adalah nyawamu yang pertama dikurbankan. 

Kau adalah alas dan puncak semua pujian dan pujaan; 

Sejak fajar sampai fajar jadi sasaran penipuan dan pencekikan. 
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Agus R. Sarjono 

SAJAK AGUSTUSAN 

Ia mencium pertempuran demi pertempuran  

pada helai-helai daun uban di rambutnya. Diingatnya  

masa ketika rambutnya begitu hitam bagai tanah air 

dengan tapak sepatu yang bergegas mengikuti rempah 

rempah melintas di dadanya. “Telah gugur pahlawanku” 

senandung radio di antara angin. Dipandangnya lagi 

merah putih di angkasa ketika burung-burung beterbangan 

pulang kembali ke negeri-negeri dingin. Alangkah 

 

manis derai nyiur pada angin dan matahari 

tropis, tapi tercium juga bau salju terhampar 

di kota-kota. Dikenangkannya kembali 

masa pengungsian silam, berduyun ke gunung 

ke lembah bersama lagu cinta sepasang mata bola 

pada kereta. Seperti biasa ia terpana 

 

memandang sisa lencana dan sebuah bintang 

jasa, ketika orang-orang berkemas berangkat  

ke entah. Dikenangkannya kembali kisah lama  

pengungsian-pengungsian silam. Hutan-hutan kenangan 

tempat darah dan nyanyian kawan semasa revolusi  

menyanyikan api. Seperti dulu selalu, kota-kota 

bukanlah miliknya.  
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Ia mencium bau pertempuran 

dalam dada, sambil bersiap berangkat bersama 

anak-istri, orang-orang dan uang jalan, berduyun 

mengungsi ke desa-desa yang jauh sambil menepis 

gelegar mortir dari revolusi silam ketika gemuruh buldoser 

bagai aba-aba meruntuhkan ruang tamunya. “Merdeka!” 

bisiknya diam-diam, seperti menduga  

hari bakal jadi silam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!


