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Dalam upaya peningkatan mutu sumberdaya manusia Indonesia agar mampu bersaing pada 
percaturan regional dan internasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional dan berbagai peraturan turunannya, merupakan indikasi yang sangat 
nyata upaya Pemerintah Indonesia dalam peningkatan mutu sumberdaya manusia agar 
mampu bersaing dalam era keterbukaan dan globalisasi.

Salah satu implikasi yang melekat pada Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal 
Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang merupakan 
realisasi dari peraturan-peraturan perundangan tersebut dapat diukur dari Angka Partisipasi 
Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat pada tahun ajaran 2016/2017 mencapai 101,05%. Dengan 
pencapaian APK di atas, maka orientasi pembinaan pendidikan pada jenjang SMP lebih 
ditekankan pada peningkatan mutu pendidikan.

Untuk itu, Direktorat Pembinaan SMP telah menyusun berbagai kebijakan dan strategi yang 
kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu 
dan terkoordinasi. Kebijakan dan program tersebut, diharapkan dapat menunjang misi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik terkait dengan perluasan akses pendidikan, 
mutu dan daya saing, maupun tata kelola penyelenggaraan pendidikan.

Agar program dan/atau kegiatan tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan, 
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada, Direktorat Pembinaan SMP menerbitkan 
berbagai Buku Petunjuk Pelaksanaan untuk masing-masing program dan/atau kegiatan, baik 
yang pengelolaannya dilaksanakan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun yang 
langsung dikelola oleh sekolah.

Diharapkan pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan program di semua tingkatan dapat 
memahami dan melaksanakan dengan amanah, efektif dan efisien seluruh proses kegiatan 
mulai dari penyiapan rencana, pelaksanaan, sampai dengan monitoring, evaluasi dan 
pelaporannya.

Akhirnya, kami mengharapkan agar semua pihak terkait mempelajari dengan seksama dan 
menjadikannya sebagai pedoman serta acuan dalam pelaksanaan seluruh program atau 
kegiatan pembangunan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 
2017.

Jakarta,      Desember 2016
Direktur 
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001

KATA PENGANTAR
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BAB I
PENDAHULUAN
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A. Latar Belakang
Pendidikan di Indonesia diarahkan untuk membentuk manusia seutuhnya. Sebagai 
bagian dari pembentukan budi pekerti, pendidikan dapat memberi kontribusi besar 
terhadap pembentukan  jati diri, sikap, dan mental terpuji yang berakar dari nilai-nilai 
budaya bangsa. Dikatakan demikian karena di dalam pendidikan terangkum unsur 
pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap (attitude) yang terpadu 
dalam kreativitas dan kepribadian siswa.

Kesenian, sebagai salah satu unsur kebudayaan,  merupakan pendorong pertumbuhan 
dan pengembangan berbagai bidang kehidupan. Dalam hubungan itu, pemanfaatan 
kebudayaan secara selektif akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat melalui 
pemberdayaan ekonomi kreatif.

Sebagai bagian dari kebudayaan, baik elemen  pendidikan maupun bahasa, kesenian 
memiliki peran strategis sebagai media komunikasi dalam menyuarakan makna 
kehidupan. Apabila kedua aspek budaya tersebut diberdayakan sedemikan rupa  
secara terus-menerus dan berkesinambungan, hal itu akan berdampak signifikan 
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Kesenian dengan segala bentuk dan ragamnya merupakan wahana bagi manusia untuk 
mengekspresikan diri sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Dengan menyemarakkan kegiatan berkesenian dalam dunia pendidikan, 
siawa akan mampu mengasah kepekaan hati dan nuraninya yang pada gilirannya 
kelak dapat memperhalus budi pekerti dan tingkah lakunya. Dalam kaitan itu, siswa  
sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki bekal pendidikan kognitif, afektif, 
dan motorik yang selaras dan seimbang.  

Dalam upaya pemberian ruang bagi kreativitas dan potensi siswa SMP di bidang seni, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memandang perlu untuk menyelenggarakan 
aktivitas kesenian untuk mewadahi ekspresi dan kreativitas siswa. Melalui arena 
berkesenian itu diharapkan dapat dibangkitkan potensi dan talenta siswa sebagai 
warga masyarakat yang memperlihatkan prestasi karya, sekaligus kebanggaan bagi 
dunia pendidikan khususnya dan bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Untuk 
itulah tahun 2017 ini Direktorat Pembinaan SMP akan melanjutkan penyelenggaraan 
Festival  dan Lomba Seni  Siswa Nasional (FLS2N) SMP.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Pembinaan Kesiswaan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang 
Penumbuhan Budi Pekerti.

7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 
0422/MPK.C/PD/2015 tentang Penyelenggaraan Olimpiade, Lomba, dan 
Festival.

C. Tujuan

Festival dan Lomba Seni  Siswa Nasional (FLS2N) Siswa SMP Tahun 2017 bertujuan 
untuk  :

1. menggali dan melestarikan seni dan budaya bangsa Indonesia yang tersebar di 
34 provinsi di seluruh wilayah NKRI; 

2. membina dan meningatkan kreativitas siswa  dalam bidang seni dan sastra;

3. menanamkan dan membina apresiasi seni dan sastra, khususnya terhadap 
nilai-nilai tradisi yang berakar pada budaya bangsa;

4. mengembangkan sikap kompetitif dalam diri siswa  yang berwawasan global.   

D. Persyaratan Peserta

Persyaratan peserta FLS2N adalah siswa SMP, MTs negeri dan swasta atau yang 
sederajat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peserta FLS2N tahun 2017 bukan juara FLS2N tahun 2016;

2. Siswa kelas VII atau VIII yang masih berstatus sebagai siswa SMP dan masih 
aktif saat mengikuti lomba dengan dibuktikan surat keterangan dari Kepala 
Sekolah yang bersangkutan;

3. Siswa yang terpilih sebagai peserta terbaik dari setiap jenis/cabang lomba yang 
dilombakan.

4. Bukan juara 1, 2, 3 atau peraih trophy pada tahun sebelumnya.

E. Kegiatan

1.  Kegiatan  FLS2N  2017 terdiri atas 5 (lima) jenis cabang seni sebagai berikut :
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a. Festival Musik Tradisional;

b. Festival Kreativitas Tari Tradisional;

c. Lomba Gitar Solo;

d. Lomba Menyanyi Solo; dan

e. Lomba Baca Puisi.

2. Seluruh   kegiatan (event)  FLS2N diselenggarakan secara berjenjang mulai dari  
tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, sampai  tingkat nasional.

  
F. Pelaksanaan Lomba
 Lomba diselenggarakan secara bertingkat, yaitu:
 1. Tingkat sekolah

 2. Tingkat kabupaten/kota

 3. Tingkat provinsi

 4. Tingkat nasional

G. Jadwal Kegiatan 

Berikut ini adalah tabel jadwal pelaksanaan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional 
Siswa SMP Tahun 2017 dari tingkat sekolah hingga tingkat nasional.

No. Tingkat Peserta Waktu

1. Sekolah Semua siswa yang memenuhi 
persyaratan. April

2. Kabupaten/
Kota

Setiap sekolah mengirimkan peserta hasil 
seleksi  tingkat sekolah. Mei - Juni

3. Provinsi
Setiap kabupaten/kota mengirimkan 
peserta  hasil seleksi tingkat kabupaten/
kota.

Juni - Juli

4. Nasional Setiap provinsi mengirimkan peserta hasil 
seleksi tingkat provinsi.

Jawa Timur 
24-30 September 

2017

H. Jumlah Peserta 
Jumlah peserta setiap cabang seni yang dilombakan dalam Festival dan Lomba Seni 
Siswa Nasional SMP  tahun 2017 sebagai berikut :
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JUMLAH PESERTA SETIAP CABANG

No Cabang Seni
Peserta

Keterangan
Putra Putri Pelatih

1 Festival Musik 
Tradisonal 5 1 Putra dan atau putri

2 Festival  Kreatvitas 
Tari 5 1 Putra dan atau putri

3 Lomba Gitar Solo 1 1 Putra atau putri

4 Lomba Menyanyi 
Solo 1 1 Putra atau putri

5 Lomba Cipta dan 
Baca Puisi

1 1 Putra atau putri

Catatan:
Untuk tingkat nasional ditambah 1 (satu) orang ofisial dari setiap provinsi

I. Kriteria Juri
1. Memiliki kompetensi dibidang/cabang seni yang dilombakan.
2.  Dapat bertindak adil, profesional dan jujur serta tidak memihak kepada siapa-

pun.
3. Memiliki pengalaman penjurian dibidang/cabang yang dilombakan.

J. Penghargaan Pemenang
Pemberian penghargaan pemenang akan diberikan berupa sertifikat piagam 
penghargaan dan hadiah dalam bentuk lainnya sesuai dengan anggaran yang 
tersedia.

K. Pembiayaan 
Pelaksanaan FLS2N tingkat kabupaten/kota dan provinsi menjadi tanggung jawab 
Pemda setempat, pembiayaan dibebankan pada APBD. Sedangkan FLS2N tingkat 
nasional ditanggung oleh APBN dengan DIPA Direktorat Pembinaan SMP.
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BAB II
PELAKSANAAN 

SETIAP CABANG 
LOMBA
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Lomba
Gitar Solo
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A. Lomba Gitar Solo

1. Latar Belakang
Gitar adalah instrumen yang sangat populer di masyarakat, demikian juga di 
kalangan siswa, khususnya usia siswa sekolah menengah pertama (SMP). Selain 
praktis untuk dibawa, juga ekonomis, serta cukup digandrungi di kalangan 
siswa. Untuk itu perlu diciptakan wadah bagi siswa untuk mengekspresikan 
dan aktualisasi diri, melatih kepekaan dan kehalusan rasa, kreativitas, disiplin 
dan tanggung jawab, melalui gitar.

2. Tujuan
a.  Mengembangkan potensi serta menyalurkan minat dan bakat seni musik 

siswa.
b.  Mendorong kreativitas siswa  bermain musik, khususnya gitar klasik.  
c. Mengasah kepekaan/ memperhalus rasa dalam upaya pembentukan 

karakter siswa.
d.  Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, cinta tanah air dan memupuk 

sikap saling menghargai antar sesama siswa.
e.  Menumbuhkan rasa saling menghargai keanekaragaman budaya bangsa.

3. Subtema Lomba
 Tema Lomba cabang lomba/Gitar Solo tingkat SMP adalah pengembangan  
 kecakapan hidup berbasis nilai-nilai kearifan lokal, nasional dan global dalam  
 membentuk karakter positif, produktif dan inovatif siswa agar memiliki sikap  
 belajar sepanjang masa dalam rangka menyatukan kebhinekaan sebagai  
 perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Materi Lomba
 ( Lihat lampiran gambar 1-13 )

5. Ketentuan Lomba
 Setiap peserta menampilkan 3 ( tiga ) buah lagu yaitu : lagu wajib, lagu sekolah    
 dan lagu daerah. 
a. Lagu Wajib (pilih salah satu dari 5 lagu yang tersedia) :

1).  Anonimous “Green Sleeves“ 
2).  Debbie Cracknell ”Pepé’s Sombrero‘‘
3).  F. Tarrega “Study in C “



11Petunjuk Pelaksanaan FLS2N 2017

4).  Napoleon Coste “Allegretto“ 
5).  Jürg Kindle “Die Elefanten“

b. Lagu Sekolah (pilih satu dari 5 arransemen lagu yang tersedia) :
1).  Moh. Syafei “Indonesia Subur“  - Arransemen Eddy Husni Rachim
2).  H. Mutahar “Syukur“  - Arransemen Eddy Husni Rachim 
3).  C. Simanjuntak “Mari Berdendang“ – Arransemen Eddy Husni Rachim
4).  W. R. Supratman “Ibu Kartini“ – Arransemen Eddy Husni Rachim  
5).  Ibu Sud “Menanam Jagung Tema dan Variasi”  -  Arransemen Eddy 

Husni Rachim*)

Keterangan*) : Untuk lagu Menanam Jagung:
1.  Untuk tingkat kabupaten/kota hanya memainkan tema saja (halaman 

1)
2.  Untuk tingkat nasional (babak penyisihan) :  memilih dan memainkan 

salah satu dari: tema, variasi 1, variasi 2 dan variasi 3.
3.   Untuk tingkat nasional ( babak final ) : memainkan tema dan salah satu 

dari variasi 1, 2 atau 3.

c. Lagu Daerah
 Lagu dari daerah masing-masing peserta yang diarransir oleh peserta/

guru/pelatih daerah masing-masing dengan durasi maksimal 3 menit. 
Untuk tingkat nasional, arransemen lagu daerah diserahkan sebanyak tiga 
(3) rangkap kepada panitia pada saat technical meeting tingkat nasional.

6. Hal – hal yang perlu diperhatikan : 
a.   Instrumen gitar yang digunakan adalah gitar klasik dengan senar gitar klasik 

(nylon) yang dibawa dan disiapkan sendiri oleh masing-masing peserta. 
b. Rentang waktu / durasi yang digunakan untuk penyajian setiap peserta  

maksimal 8 menit.
c.   Semua lagu yang dibawakan harus sesuai dengan arransemen atau partitur 

yang diberikan panitia maupun arransemen yang dibuat oleh daerah/
provinsi masing - masing.

d. Kostum pada saat tampil adalah seragam sekolah. Mengenakan celana 
panjang baik putra maupun putri, bahan celana bukan jean karena harus 
dengan posisi bermain gitar klasik (kaki kiri diletakkan di atas foot stool/ 
penopang kaki ( lihat lampiran gambar 14 )
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7. Dewan Juri
a.  Anggota dewan juri ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
b.  Dewan juri minimal berjumlah 3 orang.
c.  Memiliki keahllian di bidang musik khususnya permainan gitar solo/klasik.
d.  Mampu bersikap adil, netral (independen).
e.  Berasal dari unsur profesional, praktisi, akademisi, pendidik, pemerhati 

musik.

8. Tugas Juri
a.  Melakukan penilaian sesuai jadwal yang ditetapkan.
b.  Memilih 6 pemenang terbaik, terdiri dari:

 1).  Juara 1
 2).  Juara 2
.  3).  Juara 3
 4).  Juara harapan 1
 5).  Juara harapan 2
 6).  Juara harapan 3

9. Teknis Pelaksanaan Tingkat Nasional
 Penampilan peserta dibagi menjadi 2 jenjang 

a. Jenjang pertama (babak penyisihan) dilaksanakan dalam satu hari :
 Pukul 09.00 -12.00 penampilan nomor urut 01 s/d 17
 Pukul 14.00 -17.00 penampilan nomor urut 18 s/d 34 
b. Hari berikutnya sebelum pengumuman 10 besar untuk mengikuti 

jenjang   ke-dua akan dilaksanakan sarasehan dalam bentuk diskusi panel, 
penampilan dewan juri, klinik (les terbuka) yang akan disajikan oleh para 
juri yang dihadiri oleh seluruh peserta dan pendamping untuk pembinaan. 
Jadwal kegiatannya adalah :

 Pukul 09.00 – 11.00 sarasehan
 Pukul 11.00 pengumuman 10 besar peserta yang akan mengikuti jenjang
 ke-dua.
c. Jenjang ke-dua (babak final) dilaksanakan pada hari yang sama setelah 

pengumuman 10 besar, Waktunya akan ditentukan kemudian untuk  
menentukan enam (6) peserta terbaik.

 (Khusus pada jenjang ke-dua babak final) lagu wajib yang dimainkan 
tidak  boleh sama dengan lagu pada saat jenjang pertama (babak 
penyisihan).
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d. Semua lagu yang dimainkan oleh setiap peserta harus dibawakan secara 
hafal tanpa membaca partitur baik pada jenjang pertama maupun ke-dua.

10. Kriteria Penilaian
 Kriteria penilaian meliputi:

a. Kualitas tone yang meliputi tone yang bulat dan bersih, keindahan dan 
karakterwarna suara.

b. Teknik meliputi  proyeksi suara, artikulasi, pengkalimatan, harmonisasi,  
balance/keseimbangan suara dan lain-lain.

c. Ekspresi dan interpretasi meliputi penafsiran tempo dan dinamik serta  
karakteristik lagu, penjiwaan, imajinasi dan pengungkapan.

d. Penampilan yang meliputi penguasaan panggung, sikap professional dan  
artistri, keindahan dan keserasian dalam bunyi, dan segi visual lainnya.

11. Penghargaan Pemenang

a. Untuk pemenang Juara 1, Juara 2 dan Juara 3 akan memperoleh medali,  
Sertifikat Piagam Penghargaan dan Hadiah yang akan ditentukan kemudian.

b. Untuk pemenang Harapan 1, Harapan 2 dan Harapan 3 akan memperoleh  
penghargaan berupa Sertifikat Piagam penghargaan.



14 Petunjuk Pelaksanaan FLS2N 2017

LEMBAR PENILAIAN
LOMBA GITAR SOLO FLS2N TAHUN 2017

No. Undian Kualitas 
tone Teknik

Pembawaan
(Ekspresi, 

Interpretasi)
Penampilan Jumlah

1 L. Wajib
L. Sekolah

L. Daerah

2 L. Wajib

L. Sekolah

L. Daerah

3 Wajib  

L. Sekolah

L. Daerah
          
                  
      ……………………..2017
      Juri,
          
          
          
      ………………………
      Keterangan:
      Rentang nilai :  0 - 100
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LAMPIRAN LAGU-LAGU LOMBA GITAR SOLO 2017
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Keterangan :
1. Sebelum dan sesudah penampilan, setiap peserta diwajibkan memberikan 

hormat kepada penonton.
2. Posisi bermain gitar antara putra dan putri tidak ada perbedaan

Posisi bermain gitar solo/klasik
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Festival Kreativitas 
Musik Tradisional
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B. Festival Kreativitas Musik Tradisional

1. Latar Belakang
 Menyediakan sarana untuk bermain musik bagi siswa, merupakan satu diantara 

upaya untuk melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan jenis kesenian 
tradisi, khususnya seni musik tradisional.

 Bermain musik merupakan sarana mengasah kepekaan rasa, memperhalus 
budi pekerti, mengajarkan perilaku santun, disiplin, yang lambat laun sifat-sifat 
tersebut akan tertanam dalam jiwa anak, dan diharapkan pada saatnya kelak 
anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki budi pekerti dan karakter yang 
luhur.

2. Tujuan 
a. Menyediakan wahana dan sarana bagi siswa agar dapat mengapresiasi 

musik daerah lain sehingga tercipta rasa saling menghargai dan rasa bangga 
memiliki keragaman musik tradisi Indonesia;

b. Membentuk sifat dan kepribadian siswa agar berbudi pekerti luhur.
c. Tersedianya wahana untuk mengapresiasi keragaman musik tradisi daerah 

lain;
d. Terciptanya rasa saling menghargaai dan rasa bangga memiliki ragam musik 

tradisi;
e. Terbentuknya sifat dan kepribadian siswa yang berbudi pekerti dan 

berkarakter luhur.

3. Tema
 “Mendulang Kreativitas, Memupuk Pekerti,  hingga tercipta Karakter Luhur Anak 

Indonesia”

4. Materi Festival
 Materi festival adalah musik garapan baru/kreativitas (belum pernah dipentaskan 

sebelumnya) yang bersumber atau berpijak dari musik tradisi setempat 
(mengusung kearifan lokal).

5. Ketentuan Lomba
a. Jumlah peserta setiap grup/kontingen maksimal 5 (lima) orang;
b. Setiap grup/kontingen boleh terdiri dari putra saja, putri saja, atau campuran 

putra dan putri;  
c. Instrumen musik yang digunakan adalah instrumen musik daerah setempat 

(bukan dari daerah lain);
d. Instrumen musik yang digunakan adalah instrumen musik akustik (non 

elektrik);
e. Penata musik diperbolehkan orang dewasa;
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f. Repertoar karya yang disajikan adalah sebuah garapan musik (perpaduan 
vokal dan instrumental) dan merupakan kesatuan garapan yang utuh;

g. Waktu penyajian maksimal 15 menit (tidak termasuk persiapan);
h. Kostum/busana yang dikenakan peserta/pemusik adalah pakaian daerah 

masing-masing;
i. Peserta membawa alat musik sendiri (panitia tidak menyedian alat musik).
 

6. Tim Pengamat (Dewan Juri)
 Tim Pengamat/Dewan Juri terdiri dari para pakar/ahli dalam bidang musik tradisi 

yang memiliki kapasitas, kredibilitas, dan kapabilitas dalam bidangnya. 
 Dalam memberikan penilaian Pengamat berlaku obyektif (tidak memihak) dan 

semata-mata hanya berdasar pengamatan pada waktu penyajian.

7. Aspek Penilaian
 a.   Originalitas (keaslian, kearifan lokal dan ciri khas kedaerahan);
 b.  Kreativitas/garapan;
 c.   Harmoni (keserasian tata hubungan instrumen dan vokal);
 d.  Dinamika garapan.

8. Penghargaan
a. Predikat penghargaan festival akan diberikan kepada grup/kontingen yang 

dipilih Tim Pengamat berdasarkan kreteria penilaian, yaitu: 10 (sepuluh) grup 
penyaji terbaik tanpa peringkat;

b. Para peraih predikat penyaji terbaik akan mendapat penghargaan dari 
panitia. 
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Festival Kreativitas 
Seni Tari
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C. Festival Kreativitas Seni Tari

1. Latar Belakang 
 Seni tari menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan 

dengan siklus hidup manusia dan mempertahankan kelangsungan hidup 
manusia. Hubungannya dengan tingkah laku, khususnya menandai peralihan 
tingkatan kehidupan seseorang, baik secara individu maupun dalam kelompok 
masyarakat. Seni tari pun sebagai sarana pengenalan dan pengajaran budi 
pekerti, melatih kesabaran, menghargai sesama serta mengembangkan 
kreativitas. 

 Pemahaman kreativitas seni tari adalah merupakan kemampuan seorang guru 
tari atau siswa sebagai penata tari dalam menciptakan, memadukan atau 
mengkombinasikan gerak tari dengan aspek kehidupan di dunia ini. Aspek 
kehidupan tersebut antara lain adalah kehidupan antar sesama manusia, 
kehidupan flora dan fauna, kehidupan manusia dengan alam lingkungannya.

 Kekayaan flora dan fauna Indonesia sangatlah beragam dan hidup dalam 
habitatnya masing-masing. Secara geografispun kehidupan flora dan fauna 
menjadi ciri khas di masing-masing daerah di Indonesia Manusia sebagai 
makhluk ciptaan NYA mempunyai kewajiban menjaga, memelihara serta 
mengembangkan kehidupan flora dan fauna tersebut. Upaya-upaya manusia 
tersebut dapat diwujudkan dalam sebuah karya seni, khususnya seni tari.

 Proses kreatif dalam berkarya seni yang meliputi eksplorasi/penjajagan, 
improvisasi hingga ke tahap pembentukan akan menyadarkan manusia 
terhadap upaya-upaya positif untuk kelangsungan hidup flora dan fauna.  

 Beberapa karya seni tari dari berbagai daerah di Indonesia sudah mengangkat 
serta mengungkap kehidupan fauna misalnya tari Merak, tari Kijang Tari 
Manuk Rawa dan sebagainya. Namun demikian masih sangat sedikit karya tari 
daerah yang mengangkat atau mengungkap keindahan flora, sehingga hal ini 
memberikan tantangan untuk memacu kreativitas dalam menciptakan karya 
tari baru.

2. Tujuan
 Festival kreativitas seni tari bertujuan: 

 a. Menggali potensi, mengembangkan serta melestarikan seni budaya  
khususnya tari yang tersebar di 34 provinsi seluruh wilayah NKRI;  

 b. Membina dan meningkatkan kreativitas siswa dalam bidang seni tari 
dengan menanamkan rasa cinta budaya khususnya terhadap nilai-nilai 
tradisi yang berakar  pada budaya bangsa; 

 c. Mengembangkan sikap kompetitif dalam diri siswa.  
 d. Membangkitkan daya juang, dalam rangka pembangunan karakter bangsa.
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3. Subtema Tari
 Tema tari adalah pokok pemikiran dalam mengetengahkan kehidupan yang 

hendak disampaikan kepada orang lain melalui media gerak khususnya seni 
tari.

 Tema tari untuk bidang kreativitas seni tari tahun 2017 adalah “Flora dan 
Fauna“, 

 (boleh salah satu atau keduanya ).

4. Materi Lomba
 Materi yang ditampilkan adalah tari garapan baru yang berakar pada gerak 

tari tradisi daerah setempat dengan tema flora dan atau fauna.

5. Ketentuan Festival
 a.  Durasi penyajian adalah 5-7 menit.
 b.  Jumlah penari dalam satu kelompok 5 orang. 
 c.  Siswa (penari) diwajibkan terlibat langsung dalam proses penggarapan  

(penyusunan tari).
 d. Setiap kelompok boleh terdiri dari kelamin sejenis (laki-laki atau 

perempuan) atau campuran (laki-laki dan perempuan) sesuai dengan 
kebutuhan.

 e. Musik iringan tari menggunakan CD atau flash disk/USB, disediakan oleh 
masing-masing peserta (disarankan yang utama menggunakan flash disk/
USB, karena CD sering mengalami tak terbaca oleh player dan lompat 
track.

 f.   Tata rias dan busana disediakan oleh peserta.
 g.  Tidak diperkenankan menggunakan properti tari berupa benda tajam, api, 

benda mudah terbakar, atau benda lain yang membahayakan.
 h. Menyerahkan sinopsis tarian yang akan disajikan rangkap 4. Sinopsis 

adalah suatu rangkaian penjelasan singkat yang ditulis dan akan dibacakan 
sebelum peserta tampil.

 i.   Tata cahaya panggung bersifat general. 

6. Kriteria Juri :
 a.     Memiliki kompetensi di bidang seni tari.
 b.     Memiliki pengalaman penjurian di bidang seni tari.
 c. Dapat bertindak adil, profesional dan jujur serta tidak memihak kepada 

siapapun. (Berlaku juga untuk di tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi 
   dan nasional).

     
7. Penghargaan
 Sertifikat penghargaan lain akan diberikan kepada 5 penyaji terbaik tanpa 

peringkat, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
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8. Aspek Pengamatan
 Aspek pengamatan meliputi:
 a. Kearifan lokal/ciri khas kedaerahan ( gerak tari, musik, rias dan busana 
      dan lain-lain);
 b. Kreativitas garap kelompok ( aspek ruang, aspek waktu, aspek gerak);
 c.  Ekspresi (pengungkapan tema, teknik gerak, penghayatan gerak);
 d.  Kesatuan penyajian (harmonisasi secara menyeluruh hingga kepada  

 kesesuaian tata rias dan busana, musik tari, dan properti).

9. Teknis Pelaksanaan Tingkat Nasional
 a. Urutan Penampilan 
      Penampilan akan dibagi dalam dua hari pergelaran sesuai dengan nomor 

urut  undian. Nomor urut penampilan akan diundi pada saat pertemuan 
teknis. 

b. Orientasi pentas 
 Pada dasarnya setiap peserta dianggap sudah siap pentas sehingga 

kesempatan yang diberikan pada saat orientasi pentas benar-benar 
dipergunakan untuk mengenal dan menguasai pentas, blocking, keluar 
masuk pentas, penyesuaian cahaya, dan penyesuaian tata suara. 

 Orientasi pentas dilakukan sehari sebelum pementasan dan diatur oleh 
panitia. 

c.  Tata Tertib Peserta.
1). Seluruh peserta sudah siap di ruang tunggu (siap pentas) 30 menit 

sebelum acara dimulai dan melapor kesiapannya kepada panitia. 
2). Urutan penampilan sesuai dengan nomor urut undian. 
3). Pelatih wajib mendampingi petugas tata suara. 
4). Peserta diharuskan menonton semua penampilan dari seluruh daerah. 

10. Lembar Penilaian Kreativitas Tari

NO JUDUL KEARIFAN 
LOKAL

KREATIVITAS GARAP 
KELOMPOK EKSPRESI KESATUAN 

PENYAJIAN

Aspek Ruang Aspek Waktu Aspek Gerak
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11.  Jumlah Juri
 Jumlah juri yang dibutuhkan 3 orang. 

 CATATAN : 
 Hasil penjurian di tingkat kabupaten/kota dan provinsi wajib diumumkan  
 langsung pada hari pelaksanaan festival kreativitas seni tari tersebut.
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Lomba
 Menyanyi Solo
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D. Lomba Menyanyi Solo

1. Latar belakang
 Kegiatan kesenian merupakan wahana untuk mengekspresikan diri, melatih 

kepekaan dan kehalusan rasa, melatih disiplin dan tanggungjawab, serta 
penanaman  nilai nilai budaya kepada siswa.

2. Tujuan
 a. Mendorong dan mengembangkan potensi serta menyalurkan minat dan  

     bakat seni menyanyi solo
 b. Menggali dan memupuk kreativitas siswa dalam bernyanyi. 
 c. Meningkatkan kepekaan/ memperhalus rasa dalam upaya pembentukan 
     karakter siswa.
. d. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, cinta tanah air dan memupuk
     sikap saling menghargai antar sesama siswa.
 e. Menumbuhkan rasa memiliki dan menghargai keanekaragaman budaya  

     bangsa.

3. Tema
 Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa melalui penghargaan terhadap 

keragaman  budaya bangsa.

4. Materi lomba:
 Lagu wajib babak penyisihan :
 - Indonesia Jaya ciptaan Chaken Matulatuwa
 Lagu wajib babak final :
 - Sabda Alam ciptaan Chrisye/ Junaedy

 Lagu pilihan :
 Lagu dari daerah masing-masing atau lagu dari daerah lain di Indonesia.
 Lagu pilihan untuk babak final boleh sama atau tidak sama dengan lagu untuk 

babak penyisihan.

5. Dewan Juri
 a.  Dewan juri ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
 b.  Dewan juri minimal berjumlah tiga orang 
 c.  Memiliki keahlian di bidang musik.
 d.  Mampu bersikap adil, netral (independen)
 e. Berasal dari unsur profesional, praktisi, akademisi, pendidik, pemerhati
     musik.

6. Tugas Juri
 a. Melakukan penilaian sesuai jadwal yang ditetapkan.
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 b. Memilih 3 pemenang terbaik, terdiri dari: 
     1). Juara 1
     2). Juara 2
     3). Juara 3

7. Kriteria Penilaian
 Panitia menetapkan tim juri yang kompeten di bidang musik / vokal Kriteria 

penilaian meliputi:
 a. Materi suara meliputi kualitas, keindahan dan karakter vokal.
 b. Teknik meliputi intonasi, diksi, artikulasi, pengkalimatan, balance/
      keseimbangan suara dengan musik pengiring
 c. Pembawaan (ekspresi dan interpretasi) meliputi penafsiran tempo dan
     dinamik serta karakteristik lagu, penjiwaan, imajinasi dan pengungkapan.
 d. Penampilan yang meliputi penguasaan panggung, sikap professional dan 
      artistry, keindahan dan keserasian dalam bunyi, gerak dan segi visual lainnya.
 e. Saat lomba, peserta wajib mengenakan pakaian adat.

8. Teknis Pelaksanaan Lomba Tingkat Nasional :
 a.  Setiap peserta menampilkan 2 ( dua) buah lagu yaitu : lagu wajib dan lagu
      pilihan.
 b.  Panitia menyediakan minus one sebagai iringan lagu wajib
 c.   Musik iringan untuk lagu pilihan disiapkan/dibuat oleh masing-masing
       peserta.
 d.  Durasi ( rentang waktu ) maksimum 8 menit untuk lagu wajib dan lagu
       pilihan, termasuk jeda waktu antara penyajian lagu wajib dengan lagu 
             pilihan.
 e.  Penampilan peserta dibagi menjadi 2 jenjang :

 Jenjang pertama : babak penyisihan dilaksanakan dalam satu hari :
 Pukul 09.00 -12.00 penampilan nomor urut 01 s/d 17
 Pukul 14.00 -17.00 penampilan nomor urut 18 s/d 34
 Jenjang kedua :babak final dilaksanakan pada hari berikutnya pada pukul  

09.00-12.00, untuk menentukan 3 ( tiga ) penyanyi terbaik.
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LEMBAR PENILAIAN
LOMBA MENYANYI SOLO FLS2N TAHUN 2017

No. Und. Materi Suara Teknik Pembawaan Penampilan Jumlah

1 Wajib

Daerah

2 Wajib

Daerah

3 Wajib

Daerah

4 Wajib

Daerah

          
   
      ……………………..2017
      Juri,

      ………………………
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LAMPIRAN JUKNIS MENYANYI SOLO

5
la lu

.

.

0

5
li ku
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Lomba Cipta
dan

 Baca Puisi
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E. Lomba Cipta dan Baca Puisi

1. Latar Belakang
 

“Jika kamu dapat membayangkannya, maka kamu dapat mencapainya;
Jika kamu bisa memimpikannya, maka kamu bisa mewujudkannya.”

(William Ward)

 Puisi adalah bagian dari karya sastra. Teks-teksnya begitu indah dan memesona, 
membuat para penikmat sastra terus menikmati bait-baitnya. Itulah mengapa 
pencipta puisi merupakan pujangga yang pandai memainkan keindahan 
berbahasa. Proses menciptakan puisi bukanlah perkara mudah. Imajinasi dan 
kreativitas berbahasa adalah syarat mutlaknya. Teks-teks dalam puisi awalnya 
memiliki aturan namun perkem¬bangan zaman membuat seseorang memiliki 
kebebesan dalam membuat puisi. Meskipun begitu, struktur fisik seperti 
perwajahan, diksi, imaji, gaya bahasa, irama, serta struktur batin seperti tema, 
rasa, nada, dan amanat harus tetap ada dalam puisi tersebut. 

 Kegiatan mencipta selanjutnya membaca puisi merupakan salah satu bentuk 
apresiasi kepada para pecinta karya sastra (puisi) karena selain meningkatkan 
daya imajinasi siswa juga meningkatkan kualitas berbahasa dan sastra 
Indonesia. Meskipun mencipta dan membaca puisi merupakan satu kegiatan 
yang terintegrasi, namun mencipta dan membaca puisi merupakan dua hal 
yang memiliki  ranah yang berbeda dan masing-masing ranah tersebut memiliki 
perangkat yang berbeda. Cipta puisi masuk dalam ranah karya sastra yang 
menekankan inspirasi, penentuan Tema, pemilihan diksi, rima, irama, frase, 
persajakan, kebaitan, gaya bahasa. Sedangkan membaca puisi merupakan 
ranah pemeranan atau keaktoran yang menekankan aspek acting, vocal, 
penjiwaan, ekspresi tubuh dan wajah.  

 Meskipun kedua kegiatan ini memiliki ranah yang berbeda, namun integrasi 
kedua kegiatan ini dalam satu lomba merupakan upaya untuk meningkatkan 
apresiasi siswa dalam bersastra (puisi). Puisi yang diciptkan para siswa juga 
dapat dihayati dan diekspresikan dalam bentuk kemampuan membacanya. 
Dengan begitu, para karya sastra (puisi) dapat dinikmati keindahannya oleh 
siapapun, termasuk pencipta puisi tersebut.

2. Tujuan
a. Meningkatkan dan mengembangkan apresiasi karya sastra di kalangan 

siswa SMP/MTs dan sederajat.
b. Menambah kreativitas serta kecintaan akan ilmu pengetahuan dalam 

bidang sastra khususnya mencipta dan membaca puisi.
c. Menampung dan menyalurkan bakat dan potensi siswa dibidang sastra dan  

keaktoran khususnya dalam bidang menulis dan membaca puisi.
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d. Mengembangkan sikap kompetitif dan sportivitas dalam diri siswa sejak 
dini.

e. Menanamkan dan membina kecintaan siswa terhadap karya budaya bangsa 
melalui potensi diri para siswa.

3. Tema
 “Bertukar Tangkap dengan Lepas” 
                                         (Amir Hamzah)

4. Bentuk Lomba
a. Lomba dalam bentuk cipta puisi
b. Lomba dalam bentuk baca puisi

 
5.  Ketentuan Lomba

a. Lomba dalam bentuk Cipta Puisi
1) Bersifat spontan
2) Jumlah kata dalam penulisan puisi minimal 50 kata, dan maksimal 250 

kata.
3) Tema puisi  ditetukan oleh juri pada saat lomba akan dimulai
4) Karya original peserta dan bukan karya orang lain.
5) Majas (gaya penulisan) dan judul puisi bebas
6) Waktu pelaksanaan 120 menit dari waktu yang ditentukan.
7) Segala keperluan alat tulis menulis disediakan panitia
8) Peserta tidak diperkenankan membawa HP, Laptop, dan buku atau 

kertas lain selain yang sudah disediakan oleh panitia.
9) Teks puisi tidak menyinggung SARA dan bermuatan pornografi
10) Pengumuman pemenang sehari ( 1X 24 jam) setelah pelaksanaan 

lomba selesai.

b. Ketentuan Lomba Baca Puisi
1) Pelaksanaan lomba baca puisi  satu hari ( 1 X 24 Jam) setelah 

pengumuman hasil dari lomba cipta puisi
2) Dalam pembacaan puisi, peserta tidak diperbolehkan menggunakan:
a) Pengeras suara.
b) Menggunakan alat pengiring baik yang dimainkan sendiri maupun 

yang dimainkan oleh orang lain.
3) Dalam membacakan puisi peserta wajib menyebutkan nama penyair 

dan judul puisi.

c. Mekanisme Lomba
1) Lomba dibagi dalam 2 (dua) babak, yaitu babak penyisihan dan babak 

final.
2) Pada babak penyisihan tingkat sekolah, kabupaten/kota, dan provinsi 

akan diambil sebanyak 3 (tiga) nominasi terbaik untuk selanjutnya 
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ditetapkan terbaik pertama.
3) Pada babak penyisihan tingkat nasional akan diambil sebanyak 10 

nominasi terbaik untuk selanjutnya mengikuti babak final.
4) Pada babak final peserta membacakan 1(satu ) puisi hasil karyanya. 

d. Tahapan Lomba
1) Lomba Cipta dan Baca Puisi dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari 

Tingkat Sekolah; Tingkat Kabupaten/Kota; Tingkat Provinsi; dan Tingkat 
Nasional.

2) Aturan dan mekanisme setiap tahapan lomba mengikuti aturan 
panduan ini.

e. Aspek Penilaian Lomba 
1) Penilaian lomba terbagi dari dua aspek, yakni aspek cipta puisi dan baca 

puisi.
2) Persentase penilaian cipta puisi adalah 70 persen sedangkan persentase 

penilaian baca puisi adalah 30 persen.
3) Aspek penilaian cipta puisi melieputi: 

a) Teknik penulisan, ( Persajakan, Kebaitan, Perimaan, )
b)  Diksi, ( Pilihan kata )
c) Kesesuaian tema dengan isi.

4) Aspek penilaian baca puisi meliputi:
a) Interpretasi
b) Vokal 

(1) Artikulasi
(2) Intonasi
(3) Diksi 
(4) power

c) Ekspresi  (Mimik dan Gesture)
d) Totalitas (Penyajian secara keseluruhan)

f. Penghargaan
 Para pemenang akan mendapatkan penghargaan berupa medali (emas, 

perak, dan perunggu), pia¬gam, dan hadiah lainnya.

g. Dewan Juri 
1) Lomba Tingkat Sekolah 

a) Dewan juri terdiri dari 3 (tiga) orang, berasal dari guru mata 
pelajaran bahasa dan sastra/seni budaya/praktisi/atau profesional 
yang berkompeten baik dari sekolah setempat atau dari sekolah 
lain. 

b) Dewan juri memilih dan menetapkan 1 (satu) siswa terbaik untuk 
diikutkan pada jenjang berikutnya di tingkat kabupaten/kota. 

c) Penilaian lomba sesuai dengan petunjuk buku panduan dan 
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pelaksanaan lomba disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan 
oleh panitia. 

2) Lomba Tingkat Kabupaten/Kota 
a) Dewan juri terdiri dari 3 (tiga) atau lebih dan berjumlah ganjil, 

berasal dari  guru mata pelajaran bahasa dan sastra serta seni 
budaya; praktisi seni  (pengamat, sastrawan, budayawan; dan 
profesional yang berkompeten. 

b) Dewan juri menentukan nominasi peringkat terbaik I, II, dan III. 
c) Dewan juri menetapkan 1 (satu) peserta terbaik pertama untuk 

selanjutnya diikutkan dalam lomba cipta dan baca puisi di tingkat 
provinsi. 

d) Pelaksanaan lomba sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh 
panitia. 

3) Lomba Tingkat Provinsi
a) Dewan juri terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih dan berjumlah ganjil, 

berasal dari guru bahasa dan sastra/seni budaya; dosen bahasa, 
sastra, dan seni; pekerja seni profesional, praktisi seni  (pengamat, 
sastrawan, budayawan) yang berkompeten. 

b) Dewan juri menentukan nominasi peringkat terbaik I, II, dan III. 
c) Dewan juri menetapkan 1 (satu) peserta terbaik pertama untuk 

selanjutnya diikutkan dalam lomba cipta dan baca puisi di tingkat 
nasional. 

d) Pelaksanaan lomba dilakukan sesuai dengan kegiatan dan jadwal 
yang ditetapkan oleh panitia. 

4) Lomba Tingkat Nasional 
a) Dewan juri terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih dan berjumlah ganjil, 

berasal dari guru bahasa dan sastra atau seni budaya, dosen bahasa, 
sastra, dan seni; pekerja seni profesional; praktisi seni (pengamat, 
sastrawan, budayawan)  yang berkompeten. 

b) Seluruh siswa peserta lomba yang lolos ke tingkat nasional terlebih 
dahulu mendapat pembekalan tentang proses kreatif puisi dan 
seni membaca puisi dari narasumber antara lain pakar baca puisi, 
sastrawan, dan teaterawan terkait dengan performance. 

c) Dewan juri wajib mengikuti pelaksanaan lomba cipta dan baca puisi, 
serta mengamati, menilai, menimbang dan menentukan nominasi 
10 besar peserta terbaik non rangking babak penyisihan. 

d) Dewan juri menentukan peringkat terbaik I, II, dan III.

h. Persyaratan Dewan Juri 
1) Berasal dari lingkungan akademisi minimal memiliki gelar kesarjanaan 

S1 (pendidikan) bahasa dan sastra, seniman professional, praktisi seni 
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yang berkompeten di bidangnya. 
2) Pernah menjadi juri lomba cipta dan baca puisi sekurang-kurangnya 

sesuai tingkatan lomba. 
3) Bersikap adil, independen dan bertanggung jawab terhadap 

keprofesionalannya.



BAB III
PENUTUP
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Buku petunjuk pelaksanaan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Sekolah 
Menengah Pertama Tahun 2017 ini memuat berbagai  aspek operasional yang akan 
dijadikan tuntunan bagi panitia penyelenggara, dewan, juri, dan  peserta lomba di 
setiap jenjang, baik di tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, maupun tingkat 
nasional.  Dengan memperhatikan dan menerapkan   secara tertib, disiplin,  disertai 
tanggung jawab yang tinggi  diharapkan akan tercapai hasil yang optimal sesuai dengan 
yang diharapkan.

Segala sesuatu yang belum tercantum dalam buku petunjuk pelaksanaan festival 
dan lomba ini akan ditentukan kemudian oleh panitia penyelenggara, seperti  surat 
keputusan, adendum, dan/atau aturan tambahan yang diperlukan. Dalam hal ini, 
untuk mendukung keberhasilan kegiatan FLS2N ini,  panitia penyelenggara di tingkat 
sekolah, kabupaten/kota, atau provinsi dapat menyempurnakan teknis pelaksanaannya 
sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Panitia Pusat, 
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,  Direktorat Jenderal Pendidikan 
Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
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