
Festival 
Literasi
Siswa 
Indonesia

ss
2022

Pedoman

Jenjang SMA/MA/SMK



©�������������������������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � 
 �

	 � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � �

Festival 
Literasi
Siswa 
Indonesia

ss
2022

Pedoman

Jenjang SMA/MA/SMK



Pengantar

Kata

Pedoman Festival Literasi Siswa Indonesia (FeLSI) 2022 i

Festival 
Literasi
Siswa 
Indonesia

ss
2022

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan RI Nomor 45 Tahun 2019 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, maka telah 
dibentuk Pusat Prestasi Nasional yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri 
melalui Sekretaris Jenderal. Salah satu fungsi 
Pusat Prestasi Nasional adalah pelaksanaan 
pengembangan prestasi satuan pendidikan dan 
peserta didik.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat 
Prestasi Nasional (Puspresnas) bertugas 
melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, 
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan 
pelaporan di bidang pengembangan prestasi 
satuan pendidikan dan peserta didik yang 
diantaranya diimplementasikan melalui 
pelaksanaan lomba, festival, dan kompetisi. 
Salah satu kegiatan Puspresnas adalah Festival 
Literasi Siswa Indonesia (FeLSI) Jenjang 
SMA/MA/SMK.
FeLSI Jenjang SMA/MA/SMK tahun 2022 akan 
dilaksanakan secara daring (online) karena 
masih dalam kondisi pandemi Covid-19. 
Pergantian nama kegiatan dari tahun 
sebelumnya yakni Lomba Jurnalistik Siswa 
Indonesia (LJSI) menjadi FeLSI diiringi dengan 
penambahan satu kategori, sehingga saat ini 
terdapat tiga kategori bidang lomba. Lomba ini 
dilaksanakan dalam rangka membangun 
manusia Indonesia berkarakter yang 
mengutamakan kejujuran, kebenaran, 
kemandirian, dan persaingan sehat. 

Adapun bidang literasi yang dilombakan dalam 
FeLSI Jenjang SMA/MA/SMK tahun 2022 adalah 
Jurnalistik Features, Fotografi, dan Cerita Pendek 
(Cerpen). Tema mayornya adalah “Pulih Bersama, 
Bangkit Perkasa.” Tema ini diadaptasi dari 
semangat “G20” dan melalui tema tersebut, 
diharapkan siswa mampu membawa optimisme 
untuk masa depan Indonesia melalui 
karya-karya literasi.
Dalam buku ini, disampaikan informasi 
mengenai prosedur, peraturan, dan mekanisme 
kegiatan FeLSI jenjang SMA/MA/SMK tahun 
2022. Selain sebagai panduan penyelenggara 
FeLSI di tingkat nasional, buku ini pun dapat 
menjadi pedoman bagi peserta didik untuk 
berpartisipasi sesuai dengan bidang lomba yang 
dipilih dan diikutinya. Semoga penyelenggaraan 
FeLSI 2022 jenjang SMA/MA/SMK sederajat 
tahun 2022 berjalan lancar meski dalam kondisi 
pandemi Covid-19 sehingga peserta didik dapat 
terus berprestasi dari rumah.

Jakarta, Mei 2022
Plt. Kepala Pusat Prestasi Nasional

Asep Sukmayadi, M.Si.
NIP 197206062006041001 
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Pendahuluan
Bab I
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A. LATAR BELAKANG

Secara sederhana, literasi memang dipahami sebagai kemampuan dalam 
membaca dan menulis. Membaca dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan 
lambang-lambang bahasa hingga diproses menjadi suatu pengertian. Menulis 
berarti mengungkapkan pemikiran dengan mengukirkan lambang-lambang 
bahasa hingga membentuk suatu pengertian. Namun demikian, pemaknaan literasi 
semakin berkembang dan lebih luas. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, 
munculnya kesadaran yang mendasar tentang pentingnya kemajuan dan masa 
depan bangsa Indonesia. Kalau kita lihat secara historis dan sosiologis, tingkat literasi 
yang tinggi adalah faktor yang paling mendukung sebuah bangsa menjadi unggul 
dan maju. Kedua, masyarakat dan pemerintah Indonesia semakin sadar bahwa 
kemajuan dan keunggulan individu, masyarakat, dan bangsa, ditentukan oleh 
menguatnya tradisi dan budaya literasi yang baik. Ketiga, adanya faktor pendukung 
dari komunitas-komunitas yang peduli dan punya semangat untuk 
menumbuhkankembangkan kegiatan, tradisi, dan budaya literasi di tengah 
masyarakat dan lingkungan pendidikan.
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Saat ini kita sedang berada pada era disrupsi 4.0. Zaman yang ditandai kepesatan 
laju teknologi komunikasi dan informasi serta menguatnya globalisasi di beberapa 
sektor kehidupan. Manusia menjadi tertantang untuk mampu menghadapi dan 
menguasainya. Globalisasi membuat semuanya menjadi semakin mudah dan 
terbuka. Arus informasi menjadi semakin kencang dan beragam. Perkembangan 
teknologi pada alat komunikasi membuat jarak antarmanusia untuk berkomunikasi 
semakin tidak terbatas. Globalisasi dan kepesatan teknologi menjadi keniscayaan 
yang tak dapat kita hindari bersama dampak positif dan negatifnya. Oleh sebab itu, 
salah satu hal terpenting dalam menghadapi era globalisasi yaitu dengan gerakan 
literasi, terutama gerakan literasi di lingkungan pendidikan. Gerakan literasi adalah 
upaya penguatan pertumbuhan budi pekerti untuk mencapai tujuan 
pembangunan ekonomi dan kesejahteraan hidup setiap individu.  

Rendahnya nilai literasi berdasarkan survei lembaga OECD tahun 2018 salah satu 
penyebabnya adalah miskonsepsi tentang literasi. Aktivitas literasi dipahami sebatas 
peningkatan kemampuan membaca. Padahal, literasi berkaitan dengan 
kompetensi berpikir dan memproses infomasi. Karena itu, gerakan literasi yang 
terkait dengan banyak bidang kehidupan amat perlu untuk digalakkan.

Berkaitan dengan pentingnya peningkatan akan kemampuan literasi tersebut, 
maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Pusat 
Prestasi Nasional berupaya untuk mengembangkan potensi prestasi peserta didik di 
berbagai lini secara optimal. Hal ini ke depannya diarahkan pada persiapan 
ekosistem pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia maju. 
Upaya ini dilaksanakan dengan cara mewadahi para talenta muda Indonesia untuk 
mengaktualisasikan bakat kreatif mereka melalui kompetisi, lomba, dan festival. 
Salah satu pilar pengembangan ajang talenta yang dibangun Pusat Prestasi 
Nasional adalah Seni, Bahasa, dan Literasi.

FeLSI adalah salah satu wadah pengembangan ajang talenta di bidang Seni, Bahasa, 
dan Literasi. FeLSI diarahkan sebagai salah satu proses pembentukan karakter.  
FeLSI  tidak  hanya mengarahkan peserta didik untuk mahir berliterasi, tetapi dilatih 
pula untuk memiliki kepekaan afektif dan estetis untuk memperkuat  rasa  percaya  
diri  melalui  kesenian  sebagai media  ekspresi. Media literasi merupakan wahana 
bagi anak muda untuk mencurahkan intuisi, estetika, serta pengembangan 
gagasan dan imajinasi estetis dengan tetap menjunjung tinggi budi pekerti dan 
etika. FeLSI menjadi ruang asah daya kreatif bagi siswa Sekolah Menengah Atas, 
Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan untuk  melahirkan ide-ide 
cemerlang, karya yang bernas berkualitas, dan pencapaian prestasi 
setinggi-tingginya. 
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FeLSI jenjang SMA/MA/SMK tahun 2022 akan menggelar tiga bidang lomba: 
Jurnalistik, Fotografi, dan cipta Cerita Pendek (Cerpen).  Pemilihan atas ketiga 
bidang lomba tersebut didasari kepada pentingnya menguatkan pertumbuhan 
gagasan dan imajinasi siswa untuk menjadi karya kreatif yang bermanfaat. Siswa 
diarahkan untuk memiliki daya kritis, meningkatnya rasa kepedulian dan rasa cinta 
tanah air. Melalui ketiga kategori lomba tersebut siswa bukan saja menawarkan 
gagasannya, pun belajar mencari solusi dari persoalan kemasyarakatan (problem 
solving). 

Dipilihnya tiga bidang yang dilombakan dalam FeLSI jenjang SMA/MA/SMK 
Sederajat tahun 2022 ini pada masing-masing kategorinya memiliki dasar 
pertimbangan. Literasi Jurnalistik dipandang penting dalam era digital sebagai 
upaya meningkatkan kompetensi kreatifitas dan kemampuan berpikir kritis siswa 
menghadapi tantangan banjir informasi. Melalui kemampuan fotografi siswa 
diharapkan menjadi lebih dewasa dalam berbahasa visual sehingga dapat 
mengekspresikan ide dan pikirannya menjadi lebih baik. Pada sisi lainnya siswa 
dapat lebih waspada terhadap manipulasi pesan dan manipulasi teknik visual 
khususnya fotografi. Sedangkan pada tingkat keterampilan menulis cerita pendek 
(cerpen), siswa diharapkan mampu menyerap fenomena kehidupan masyarakat 
berupa budaya tradisi, kearifan lokal, dan nilai-nilai kehidupan kontemporer. Menulis 
cerpen merupakan proses mengungkapkan perasaan, gagasan, dan pikirannya 
melalu pengembangan imajinasi pada sebuah jalinan cerita. Selain menghibur dan 
mencerahkan, membaca cerpen juga dapat menyerap nilai-nilai kehidupan.       

literasi
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B. TEMA

C. TUJUAN

Tujuan dari kompetisi ini adalah sebagai berikut:  

1.
2.

3.

4.

5.

Mewadahi peserta didik SMA/MA/SMK untuk terus berprestasi dari rumah.
Melatih peserta didik SMA/MA/SMK untuk mendalami dan mempraktikkan ilmu 
jurnalisme yang tetap memperhatikan kode etik penulisan, menulis secara 
akurat, dan melakukan verifikasi data sebelum menerbitkan berita.
Menguatkan daya literasi bagi peserta didik SMA/MA/SMK dalam menulis cerita 
pendek. 
Memperoleh konten-konten positif tentang jurnalistik, fotografi dan cerita 
pendek dari peserta didik SMA/MA/SMK untuk selanjutnya mempersuasi 
peserta didik lainnya untuk terus berkarya secara positif.
Meningkatkan daya kreatif untuk melahirkan ide-ide cemerlang, karya yang 
bernas berkualitas, dan pencapaian prestasi setinggi-tingginya.
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E. DASAR HUKUM

Secara sederhana, literasi memang dipahami sebagai kemampuan dalam 
membaca dan menulis. Membaca dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan 
lambang-lambang bahasa hingga diproses menjadi suatu pengertian. Menulis 
berarti mengungkapkan pemikiran dengan mengukirkan lambang-lambang 
bahasa hingga membentuk suatu pengertian. Namun demikian, pemaknaan literasi 
semakin berkembang dan lebih luas. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, 
munculnya kesadaran yang mendasar tentang pentingnya kemajuan dan masa 
depan bangsa Indonesia. Kalau kita lihat secara historis dan sosiologis, tingkat literasi 
yang tinggi adalah faktor yang paling mendukung sebuah bangsa menjadi unggul 
dan maju. Kedua, masyarakat dan pemerintah Indonesia semakin sadar bahwa 
kemajuan dan keunggulan individu, masyarakat, dan bangsa, ditentukan oleh 
menguatnya tradisi dan budaya literasi yang baik. Ketiga, adanya faktor pendukung 
dari komunitas-komunitas yang peduli dan punya semangat untuk 
menumbuhkankembangkan kegiatan, tradisi, dan budaya literasi di tengah 
masyarakat dan lingkungan pendidikan.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

Tujuan dari kompetisi ini adalah sebagai berikut:  

Festival Literasi Siswa Indonesia (FeLSI) Jenjang SMA/MA/SMK diselenggarakan 
berdasarkan undang-undang, peraturan, dan butir-butir berikut.

1.

2.

3.

4.

5.

Terwadahinya minat dan bakat peserta didik SMA/MA/SMK di bidang jurnalistik, 
fotografi dan cipta cerpen;
Terlatihnya peserta didik SMA/MA/SMK untuk mendalami dan mempraktikkan 
ilmu jurnalisme yang tetap memperhatikan kode etik penulisan, menulis secara 
akurat, dan melakukan verifikasi data sebelum menerbitkan berita
Penguatan daya literasi bagi peserta didik SMA/MA/SMK dalam menulis cerita 
pendek.
Diperolehnya konten-konten positif tentang jurnalistik, fotografi dan cerita 
pendek dari peserta didik SMA/MA/SMK untuk selanjutnya mempersuasi 
peserta didik lainnya untuk terus berkarya secara positif.
Peningkatan daya kreatif yang terukur melalui ide-ide cemerlang dan hasil karya 
yang bernas berkualitas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana 
Perimbangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Sosial 
Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19).
Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan 
Karakter.
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021-2024.
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kedaruratan 
Kesehatan Masyarakat (Covid-19).
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Penetapan Bencana 
Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional.
Keputusan Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian 
Agama, Kemeterian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri tanggal 15 Juni 2021 
tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan 
Tahun Akademi Baru Di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/MENKES/382/2021 tentang 
Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam 
Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19).
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2021 Tentang 
Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19).
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang 
Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau 
Bakat Istimewa.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar 
Pengelolaan Pendidikan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2008 Tentang 
Pembinaan Kesiswaan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 Tentang 
Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan 
Formal.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana.
Nomor 28 tahun 2021... Tentang organisasi dan tata kerja kementerian 
pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi
Permendikbudristek Nomor 27 tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI)
Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2021 - 2024. 
DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pusat Prestasi Nasional Tahun 2022, 
Beserta Perubahannya.
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Bab II

A. SASARAN
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Siswa SMA/MA/SMK se-Indonesia yang memiliki minat dan bakat untuk 
mengembangkan kemampuan menulis cerpen, jurnalistik, dan fotografi. Karya 
dibuat secara individual dengan mengatasnamakan SMA/MA/SMK tempat siswa 
sekolah.

B. PERSYARATAN / KRITERIA LOMBA

Berikut kualifikasi persyaratan yang harus dipenuhi oleh seluruh peserta:

1. Persyaratan Umum Peserta

1.
2.

Siswa berkewarganegaraan Indonesia (WNI).
Siswa SMA/MA/SMK yang pada tahap final masih berstatus peserta didik di kelas 
X, XI dan/atau XII, negeri ataupun swasta (yang dapat dibuktikan dengan 
melampirkan identitas diri (Kartu Pelajar/KTP/SIM/Paspor), surat pengantar atau 
surat tugas dari sekolah dan surat izin orang tua. 



Pedoman Festival Literasi Siswa Indonesia (FeLSI) 20228

Festival 
Literasi
Siswa 
Indonesia

ss
2022

3.

4.

5.
6.

7

8.

9.
10.

11.

12.

Siswa yang telah menjadi pemenang 1,2,3 di ajang sebelumnya tidak boleh 
mengikuti bidang lomba yang sama.
Peserta wajib mengunggah persyaratan administrasi sebagai berikut: 
a. Identitas diri (pindaian Kartu Pelajar/KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku;
b. Surat tugas atau surat izin untuk mengikuti FeLSI dari Kepala Sekolah;
c. Surat izin orang tua;
d. Surat pernyataan orisinalitas bermaterai (contoh seperti di lampiran).
Seluruh dokumen persyaratan ini diunggah di laman:
sma.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/felsi. 
Sebelum karya yang diunggah dinilai oleh dewan juri, panitia akan melakukan 
seleksi administrasi. Pastikan seluruh dokumen persyaratan yang diunggah 
dapat jelas terbaca. Bagi peserta yang tidak lolos seleksi berkas, maka akan 
dianggap gugur dan karyanya tidak akan masuk ke dashboard penilaian juri.
Sekolah boleh mengirimkan lebih dari satu peserta.
Karya orisinal dan tidak sedang dilombakan, karya tidak sedang dalam sengketa, 
atau klaim dari pihak lain (harus dibuktikan dengan melampirkan surat 
pernyataan).
Panitia berhak mendiskualifikasi karya jika:
a. karya terbukti tidak orisinal atau menjiplak karya lain,
b. sedang dalam sengketa,
c. mendapatkan klaim dari pihak lain,
d. tidak memenuhi syarat-syarat administrasi.
Peserta hanya dapat mengikuti satu kategori lomba (cerpen, jurnalistik atau 
fotografi), dan hanya dapat mendaftarkan satu karyanya. Peserta yang telah 
mendaftar, masih dapat mengganti bidang lomba selama belum mengunggah 
karya. Karya yang telah diunggah tidak dapat diganti atau dihapus oleh peserta.
Keputusan Panitia dan juri FeLSI 2022 mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Pendaftaran dilakukan secara online melalui Portal FeLSI dengan alamat 
sma.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/felsi
Panitia berhak menggunakan karya yang diikutsertakan dalam lomba untuk 
keperluan publikasi Kemendikbudristek.
Lomba ini tidak dipungut biaya.
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1. Ketentuan Teknis Lomba

a.

b.

c.

Lomba jurnalistik dilaksanakan dalam dua tahap penilaian, yaitu Babak 
Penyisihan dan Babak Final.
Peserta mengirimkan 1 (satu) buah karya jurnalistik artikel untuk tahap 
babak penyisihan.
Naskah artikel dimasukkan dalam kolom teks editor yang telah disediakan 
dalam aplikasi dalam bentuk PDF.

d.

e.

f.

g.

h.

Karya yang sudah diunggah akan dinilai oleh para juri yang sudah 
ditentukan oleh Pusat Prestasi Nasional.
Juri akan menilai dan memilih 25 buah artikel unggulan. Peserta yang 
karyanya terpilih sebagai unggulan berhak masuk ke babak final (finalis).
Pada babak final peserta (finalis) akan membuat 1 (satu)  karya artikel baru 
yang berbeda dengan artikel yang dibuat pada babak penyisihan.
Tema lomba jurnalistik babak final akan diumumkan pada saat Coaching 
Clinic persiapan pelaksanaan babak final.
Juri akan menilai, memilih, dan menetapkan 3 (tiga) karya sebagai juara 
Jurnalistik I, II, dan III.

2. Persyaratan Khusus

a).  Kategori Jurnalistik

2. Ketentuan Teknis Karya
a.
b.

c.
d.

e.

f.

g.

h.

i.

Bentuk tulisan: Artikel Feature
Artikel yang disertakan dalam lomba belum pernah atau tidak sedang 
diikutsertakan dalam lomba apapun 
Bukan karya plagiarisme (penjiplakan yang melanggar hak cipta)
Tulisan menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar, maksimal 
8.000 karakter dengan spasi. 
Jika bagian narasi menggunakan bahasa daerah/ asing, penulisannya 
mengikuti panduan dari PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia).
Peserta hanya boleh mengirimkan satu naskah artikel pada saat babak 
penyisihan.
Peserta yang lolos sebagai finalis wajib membuat 1 karya artikel yang 
berbeda, dengan ketentuan yang sama seperti karya sebelumnya. 
Setiap peserta wajib mengisi form identitas pengirim yaitu: nama, alamat, 
nomor telepon/ponsel, dan NISN. 
Pembuatan karya wajib memperhatikan himbauan pemerintah terkait 
protokol kesehatan.

a. Kategori Jurnalistik
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1. Ketentuan Teknis Lomba

a.

b.

c.

d.

Lomba Fotografi dilaksanakan dalam dua tahap penilaian, yaitu Babak 
Penyisihan dan Babak Final.
Peserta mengirimkan 1 (satu) karya Stop Motion Story untuk tahap babak 
penyisihan.
Peserta wajib mengunggah Stop Motion Story beserta takarir (caption) di 
akun instagram pribadi dengan follow dan mention akun @puspresnas, 
dengan mencantumkan tagar #FeLSI2022 #festivalliterasisiswaindonesia 
#PulihBersamaBangkitPerkasa #StopMotionStory. Akun instagram tidak
boleh dikunci.
Peserta wajib mengunggah karya Stop Motion Story yang akan dilombakan 
ke portal aplikasi FeLSI. sertakan tautan karya dan nama pengguna 
(username) akun Instagram.

3. Tema

1. Kesehatan Mental Siswa “Generasi Tangguh, Indonesia Tumbuh” 
a.

b.

c.

Siswa mengangkat permasalahan seputar kesehatan mental yang terjadi 
selama masa pandemi, misal stress, depresi, kecemasan, isu- isu seputar 
body shaming, insecurity, atau perundungan (bullying).
Siswa mampu menemukan solusi, kisah inspiratif, praktik-praktik positif 
di sekitarnya, data, tips ahli (psikolog/dosen/guru BK) dalam mengatasi 
persoalan tersebut.
Lewat tulisan siswa menumbuhkan harapan kepada teman-teman yang 
lain untuk lebih memiliki ketangguhan dan optimisme dan semangat 
menghadapi masa depan.

2 Partisipasi siswa dalam pertumbuhan Sosial, Budaya, dan Ekonomi Lokal 
“Pelajar Pancasila, Agen Perubahan”

(*) Siswa cukup memilih satu tema di antara tema-tema yang ada.

a.
b.

c.

d

Mengangkat budaya dan kekayaan lokal daerah (contoh desa wisata)
Menemukan UMKM/potensi ekonomi daerah untuk diperkenalkan ke 
tingkat nasional atau yang lebih luas.
Mengeksplorasi bentuk-bentuk solidaritas sosial yang ada di sekitar 
mereka
Lewat tulisan siswa mengambil peran untuk memperkenalkan kekayaan, 
potensi ekonomi, atau praktik gotong royong/solidaritas sosial agar 
menjadi inspirasi bagi daerah lain. 

Beberapa Subtema yang dapat dipilih peserta bidang Jurnalistik:

b. Kategori Fotografi
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e.

f.

g.

Karya Stop Motion Story yang sudah diunggah akan dinilai oleh para juri 
yang sudah ditentukan oleh Pusat Prestasi Nasional.
Juri akan menilai dan memilih 25 buah karya Stop Motion Story unggulan. 
Peserta yang karyanya terpilih sebagai unggulan berhak masuk ke babak 
final (finalis).
Pada babak final peserta (finalis) akan membuat 1 (satu) buah karya Stop 
Motion Story baru yang berbeda dengan yang dibuat pada babak 
penyisihan.

2. Ketentuan Teknis Karya

a.

b.

c.

d.
e.

f.

g.

Tiap peserta harus mengunggah karya  Stop Motion Story di reels dengan  
format 9 : 16 (vertikal) dan ditampilkan juga di feeds.
Stop motion yang diunggah dan ditayangkan menggunakan format video 
MP4.
Durasi tayang maksimal selama 59 detik termasuk didalamnya unsur teks 
dan juga grafis.
Jumlah foto dalam stop motion ini minimal 5 frame.
Ilustrasi musik yang dipilih untuk latar belakang stop motion  ini disarankan 
menggunakan lagu/instrumental nasional yang bebas hak cipta (Royalty 
Free).
Karya stop motion ditayangkan di media sosial instagram milik peserta 
selama periode lomba dan akun tidak dikunci. 
Karya foto harus orisinal bukan karya orang lain atau mengambil dari 
sumber tertentu, dengan menyertakan keterangan keaslian dan  foto 
aslinya dalam format jpeg disertakan bersama karya Stop Motion Story saat 
menunggah karya.

h.

i.

j.

k.

l.

Tema Stop Motion Story babak final akan diumumkan pada saat Coaching 
Clinic persiapan pelaksanaan babak final.
Setiap peserta yang terpilih menjadi finalis wajib mengirimkan karyanya 
dan diunggah ke portal aplikasi FeLSI
Stop Motion Story untuk babak final juga diunggah di akun instagram 
pribadi dengan mention akun @puspresnas, dengan mencantumkan 
tagar #FeLSI2022 #festivalliterasisiswaindonesia 
#PulihBersamaBangkitPerkasa #StopMotionStory.  
Akun instagram tidak boleh dikunci.
Juri akan menilai, memilih, dan menetapkan 3 (tiga) karya sebagai 
pemenang I, II, dan III. 
Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
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1. Ketentuan Teknis Lomba

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Lomba cipta cerpen dilaksanakan dalam dua tahap penilaian, yaitu Babak 
Penyisihan dan Babak Final.
Peserta mengirimkan 1 (satu) buah karya cerpen untuk tahap babak 
penyisihan.
Peserta mengunggah file karya cerpen dengan format pdf pada portal 
FeLSI.
Nama file harus mencakup unsur berikut: bidang lomba, judul cerpen, 
nama lengkap peserta, nama sekolah, kabupaten/kota, dan provinsi.
Karya yang sudah diunggah akan dinilai oleh para juri yang sudah 
ditentukan oleh Pusat Prestasi Nasional.
Juri akan menilai dan memilih 25 buah karya cerpen unggulan. Peserta 
yang cerpennya terpilih sebagai unggulan berhak masuk ke babak final 
(finalis).
Pada babak final peserta (finalis) akan membuat 1 (satu) buah karya cerpen 
baru yang berbeda dengan cerpen yang dibuat pada babak penyisihan.
Tema lomba cipta cerpen babak final akan diumumkan pada saat technical 
meeting persiapan pelaksanaan babak final.
Juri akan menilai, memilih, dan menetapkan 3 (tiga) karya sebagai Cerpen 
Terbaik I, II, dan III.

3. Tema 

Tema Utama: “PULIH BERSAMA, BANGKIT PERKASA”

Sub. Tema Kategori Fotografi:
“Bangkit Perkasa melalui Kolaborasi dan Literasi “

Deskripsi: Dengan tema tersebut, peserta didik yang mengikuti lomba 
fotografi FeLSI 2022 diharapkan mampu mengasah kepekaan terhadap 
lingkungannya, fenomena kolaborasi, dan literasi melalui medium fotografi. 
Diharapkan peserta didik mampu menyampaikan pesan-pesan positif dan 
optimisme yang ada di lingkungannya melalui bahasa visual fotografi secara 
optimal.

c. Kategori Cerpen
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2. Ketentuan Teknis Karya

a.
b.
c.

d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.

Cerpen harus baru dan belum pernah dipublikasikan di media apapun.
Cerpen harus orisinal, hasil karya sendiri.
Cerpen tidak menghina unsur Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan 
(SARA).
Cerpen ditulis menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar, 
Jika bagian narasi menggunakan bahasa daerah/ asing, penulisannya 
mengikuti panduan dari PUEBI. Sedangkan pada bagian dialog (kalimat 
langsung) boleh menggunakan ragam atau gaya bahasa yang disesuaikan 
dengan karakter tokohnya.
Naskah cerpen diketik menggunakan MS Word.
Ukuran kertas A4
Huruf Times New Roman 12
Spasi 1,5
Rata kanan-kiri (justify)
Panjang cerpen minimal 5 halaman, maksimal 8 halaman.

3. Tema

1. Kesehatan Psikologis untuk Beradaptasi Terhadap Tantangan
Siswa mengangkat tema tentang kesehatan psikis dalam interaksi sosial 
baik di dunia nyata maupun di dunia maya (media sosial, dsb). Cerita dapat 
mengangkat emosi dan perilaku sehat remaja dalam menghadapi tekanan 
hidup, tetap teguh dengan bersandar pada nilai-nilai luhur budaya bangsa.

2. Indonesia Optimis 
Siswa mengangkat cerita yang memiliki spirit positif, membangun harapan 
untuk hari esok yang lebih baik. Misalnya, memunculkan tokoh yang 
bersumber dari kisah di daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia 
memiliki tokoh, baik dalam legenda ataupun nyata, yang menjadi inspirasi 
dalam tutur dan laku sehari-hari. Menulis cerpen yang terinspirasi dari 
tokoh-tokoh seperti ini akan membuat sebuah cerpen menjadi unik dan 
memiliki nilai tersendiri.
Siswa juga bisa mengangkat budaya daerah yang unik dan unggul. 
Indonesia memiliki kekayaan budaya yang bisa dieksplorasi menjadi ide 
cerita yang bernas. Budaya-budaya seperti tirakat di Jawa yang mendorong 
seseorang untuk mengendalikan hawa nafsu dalam mencapai sesuatu, 
budaya mandu’a di Sumatera yang bertujuan untuk mengungkapkan rasa 
syukur dan mempererat tali silaturahmi, atau budaya mapalus di Sulawesi 
yang merupakan model gotong royong masyarakat, merupakan 
contoh-contoh tradisi yang hidup di tengah masyarakat Indonesia.

Peserta dapat memilih salah satu tema berikut: 
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C. KATEGORI/BIDANG LOMBA

b). Beberapa poin penting dalam feature:

Tulisan Feature (baca: ficer) adalah salah satu jenis tulisan jurnalistik berisi 
perpaduan berita dan opini, dengan gaya bercerita (story telling) mengandung 
unsur menyentuh (human interest) dan bahasa yang indah (sastrawi). Oleh 
karenanya, “Feature” disebut juga karangan khas, feature article, dan feature 
story.
Tulisan feature yang paling populer adalah kisah nyata, kisah perjalanan, dan 
(auto) biografi. Gaya tulisan Feature itu bertutur atau bercerita (story telling) 
dengan detil dan menarik.

Feature adalah tulisan jurnalistik juga dengan memasukkan unsur 5W + 1 H, 
namun tidak selalu harus mengikuti rumus piramida terbalik.
Feature adalah karya jurnalistik yang penulisannya menggunakan gaya 
bahasa sastra, bercerita atau bertutur (story telling). Pada beberapa gaya 
penulisan, feature mengadopsi gaya penulisan cerpen atau novel.
Feature merujuk pada kisah yang nyata atau benar-benar terjadi (faktual). 
Opini yang disisipkannya pun berdasarkan fakta.
Feature umumnya mengandung sisi human interest, yakni memberikan 
penekanan pada fakta-fakta yang dianggap mampu menggugah emosi 
seperti menghibur, memunculkan empati, dan keharuan. Jenis feature lain 

1.

2.

3.

4.

a).  Deskripsi Jenis Tulisan “Feature”
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c). Karakteristik feature selengkapnya:

d). Tulisan feature dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis,
     di antaranya:

yang kerap muncul di media massa adalah feature berita yang mengungkap 
sisi lain sebuah peristiwa aktual dan terikat pada unsur waktu tertentu.

Faktual. Tulisan feature tetap berbasis fakta. Ini yang membedakan feature 
dengan fiksi secara mendasar.
Kreatif: Memungkinkan penulis “mencipta” sebuah cerita (dengan teknik 
berkisah), namun bukan cerita fiktif. Laporan feature harus mengkreasikan 
sudut pandang penulis berdasarkan riset terhadap fakta-fakta yang telah 
ditelusuri. Penulisan feature memungkinkan aspek humor menyertainya. 
Kreativitas penulisan feature membuat pembaca tidak bosan, bahkan 
terlarut dalam emosi yang dibangun penulisnya.
Subjektif: Dengan penggunaan model aku, memungkinkan penulis 
memasukkan emosi dan pikirannya. Sangat mungkin menggunakan sudut 
pandang orang pertama, atau “saya” dengan emosi campur nalar, sebagai 
cara mendapatkan fakta-fakta.
Informatif: Feature memang terkadang tidak memiliki nilai berita. Ia justru 
cenderung memberi nilai informasi mengenai situasi/aspek kehidupan. 
Materi laporan tentang hal yang ringan, namun berguna bagi masyarakat, 
seperti situasi saat peristiwa terjadi dan tidak diliput media lain.
Timeless: Feature umumnya tidak dibatasi waktu. Sebuah berita bisa basi 
dalam 24 jam, tapi feature tak akan pernah basi karena topiknya dibahas 
secara mendalam dan penuturannya menarik. Meskipun demikian, agar 
dekat dengan kondisi pembaca, topik dalam feature umumnya dikaitkan 
dengan sebuah isu atau kondisi terkini. (Sebagai contoh, feature 
belajar-mengajar saat ini dikaitkan dengan situasi pandemi Covid-19).
Detail: Feature akan menjadi menarik apabila penulis sanggup 
mengumpulkan detail-detail atau data dari topik atau fakta yang digalinya. 
Semakin banyak detail dan data yang dikumpulkan, semakin memudahkan 
penulis meramu tulisan yang menarik dan segar bagi pembacanya. Tulisan 
juga akan menarik apabila ada detail atau data baru di dalamnya.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Feature Berita: Feature berita yaitu feature tentang peristiwa aktual. Biasanya 
merupakan pengembangan dari sebuah Straight News (berita langsung, 
singkat, hanya menyajikan informasi terpenting) dengan membuka informasi 
latar belakang masalah, agar pembaca mendapatkan pemahaman lebih jelas 
tentang unsur How dan Why atau duduk perkara sebuah peristiwa.

1.
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Feature Artikel: Feature berisi informasi tentang pemikiran, gagasan, atau 
ilmu pengetahuan yang dikemas secara ringan dan menghibur.
Feature Human Interest: feature yang menyentuh emosi pembaca, 
menimbulkan keharuan, simpati, kegembiraan, atau bahkan 
membangkitkan semangat.
Feature Biografi/Profil: Feature biografi adalah feature yang berisi kisah 
hidup seseorang, bisanya tokoh, orang yang berprestasi, atau seseorang yang 
memiliki keunikan sehingga bernilai berita tinggi.
Feature Perjalanan: Travelogue Feature menceritakan pengalaman berkesan 
dari sebuah perjalanan. Misalnya kunjungan ke tempat bersejarah atau objek 
wisata dan karena biasanya penulisnya yang terlibat langsung dalam 
perjalanan menggunakan “aku”, “saya”, atau “kami”.
Feature Penjelasan/Sejarah: Menceritakan tentang apa yang sebenarnya 
terjadi dibalik suatu peristiwa atau menceritakan peristiwa masa lalu, namun 
masih menarik diberitakan masa kini.
Feature Tren: Trend Feature ialah feature yang menceritakan tentang gaya 
hidup komunitas tertentu atau masyarakat pada umumnya dalam jangka 
waktu tertentu. Misalnya, cerita tentang gaya hidup “kids zaman now”.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Kategori
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a). Landasan Pemikiran Literasi Visual (Fotografi)

b). Pengertian Fotografi

Laszlo Moholy-Nagy, seorang kritikus seni dan fotografi pada tahun 1920an 
pernah menyatakan, di masa depan pengetahuan fotografi sama pentingnya 
dengan literasi. Orang yang tidak melek visual akan seperti orang buta huruf. 
Pernyataan tersebut menjadi kenyataan ketika hari ini hampir semua hal diakses 
melalui layar, baik televisi, komputer, maupun handphone. Manusia zaman 
sekarang banyak berkomunikasi dengan visual, terutama fotografi. Fotografi 
dipilih menjadi salah satu bidang lomba untuk mengajak siswa-siswa melek 
bahasa visual sejak dini. Fotografi dipercaya menjadi salah satu cara memahami 
komunikasi visual. Berkembangnya pengetahuan dan kesadaran siswa 
mengenai komunikasi visual diharapkan dapat lebih dewasa dalam berbahasa 
visual dan dapat mengekspresikan ide dan pikirannya lebih baik. Bahkan siswa 
dapat lebih waspada terhadap manipulasi pesan dan manipulasi teknik visual 
khususnya fotografi.

Fotografi adalah proses melukis/menulis menggunakan cahaya. Dalam 
prosesnya, fotografi memanfaatkan teknologi kamera. Prinsip kerja fotografi 
adalah merekam peristiwa. Peristiwa dalam fotografi terekam dalam satu 
gambar yang bersifat abadi. Dalam perkembangannya, fotografi menjadi salah 
satu media komunikasi visual. Fotografi kuat dalam memberi bukti tetapi lemah 
dalam memberi makna. Dalam mengkomunikasikan pesannya fotografi selalu 
dibantu oleh teks tertulis (judul, caption, ataupun paragraf). 
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c). Stop Motion Story

Stop Motion adalah teknik fotografi yang pengambilan gambarnya dilakukan 
secara frame by frame untuk membuat objek statis menjadi dinamis dan 
membangun suatu narasi pesan atau cerita.
Teknik fotografi ini merupakan bagian dari teknik animasi yang dihasilkan dari 
penggambilan gambar berupa obyek (foto atau benda lainnya) yang digerakkan 
setahap demi setahap sehingga membangun ilusi  gerak yang 
berkesinambungan.
Adapun Stop Motion Story adalah teknik menampilkan foto/gambar yang 
dirangkaikan dalam rentang waktu yang ditentukan sehingga dapat 
menyampaikan pesan tertentu atau cerita tertentu dengan  memanfaatkan fitur 
reels dan feeds pada media sosial instagram.

d). Instagram

Media Instagram merupakan media popular di kalangan milenial untuk 
menyampaikan pesan global melalui bahasa visual fotografi. Untuk itu, Festival 
Literasi Siswa Indonesia 2022 menantang imajinasi para siswa untuk mengolah 
pesan dan eksplorasi teknik fotografi ke dalam platform media sosial instagram 
melalui teknik stop motion story fotografi. Saat ini penyajian gambar bergerak 
dalam Instagram menjadi bagian penting dalam penyebaran pesan yang 
menyesuaikan dengan perkembangan algoritma platform Instagram.
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a). Pengertian

b). Tujuan Lomba Cipta Cerpen

Cerpen merupakan bentuk karya sastra yang berwujud sebuah cerita atau kisah 
pendek, jelas, dan ringkas. Selain itu cerpen juga disebut sebagai sebuah prosa 
fiksi yang hanya terfokus pada satu konflik atau permasalahan.

1.  Menumbuhkembangkan minat dan bakat menulis cerpen
2.  Meningkatkan apresiasi sastra
3.  Mengasah daya kritis
4.  Mendorong daya kreativitas 
5.  Menguatkan daya literasi
6.  Mengukuhkan sikap mandiri dalam melejitkan prestasi
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D. KRITERIA JURI

a.  Terdiri atas unsur akademisi maupun praktisi
b.  Memiliki kompetensi di bidang masing-masing
c.  Berpengalaman menjadi juri di tingkat nasional atau sesuai dengan bidangnya

E. KEWAJIBAN JURI

a.  Mampu bersikap adil dan objektif
b.  Bertanggung jawab terhadap keputusannya
c.  Bersedia menandatangani Pakta Integritas sebagai Juri FeLSI  
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Pendaftaran dan
Penilaian

Bab III

A. MEKANISME PENDAFTARAN
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Berikut merupakan mekanisme dan alur pendaftaran lomba Festival Literasi Siswa 
Indonesia (FeLSI) jenjang SMA/MA/SMK sederajat tahun 2022, yaitu:

1 Mengakses laman FeLSI 2022:

sma.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/felsi

2 Klik “Daftar” 
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3 Memasukkan NISN dan tanggal lahir, lalu 
klik “Cari”.

6 Silahkan periksa kembali data diri, dan data 
orang tua

7 Lengkapi data pembimbing

8 Mengunggah berkas persyaratan 
administrasi

9 Unggah karya

4 Melengkapi borang (formulir) pendaftaran, 
meliputi data diri, sekolah, bidang lomba 
dan akun.

5 Jika berhasil mendaftar, akan diarahkan ke 
halaman masuk (login), dan pemberitahuan 
“Berhasil mendaftar, silahkan masuk”. 
Silahkan masukkan surel (email) dan kata 
sandi yang telah didaftarkan.



1. Tahap Penyisihan

Pada tahap penyisihan, akan dilakukan seleksi administrasi. Siswa wajib 
mengunggah dengan benar dokumen administrasi yang menjadi 
persyaratan lomba, yaitu Surat Tugas dari Kepala Sekolah, Kartu 
Identitas, Surat Pernyataan Originalitas bermaterai, dan Surat Izin 
Orang Tua (lihat lampiran).  Bagi peserta yang tidak mengunggah 
dokumen administrasi secara lengkap dan benar maka dianggap tidak 
lolos seleksi administrasi dan karyanya tidak akan dinilai oleh juri.  
Selanjutnya juri akan memilih masing-masing bidang kurang lebih 25 
karya terbaik yang akan mengikuti seleksi tahap final.

B. MEKANISME PENILAIAN

Tahap seleksi FeLSI dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu Tahap Penyisihan dan 
Tahap Final. 
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2. Tahap Final

Sebelum seleksi tahap final, siswa dengan karya terbaik yang telah lolos 
seleksi tahap penyisihan akan diberikan pelatihan secara daring sesuai 
bidangnya masing-masing. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan 
pembekalan kepada siswa sebelum siswa membuat karya baru yang 
kemudian akan diunggah sebagai karya yang dilombakan pada tahap 
final. 
Karya baru tersebut akan diunggah siswa di dashboard finalis pada laman 
https://sma.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/felsi 
Penilaian yang diberikan juri pada saat final meliputi penilaian karya dan 
penilaian melalui wawancara dengan para finalis secara daring melalui 
aplikasi Zoom. 



a) Kriteria dan Linimasa Penilaian 

a.

b.

c.

d.

Penyisihan tahap pertama akan dipilih 25 karya terbaik peserta berdasarkan 
ranking atau pemeringkatan poin tertinggi yang tercatat di skor penilaian.
Seluruh peserta yang masuk sebagai finalis akan mendapatkan pelatihan 
dasar jurnalistik pada tanggal 28 September 2022.
Peserta diberi kesempatan untuk memperbaiki karya atau membuat karya 
yang baru dan mengunggahnya ke aplikasi Pusat Prestasi Nasional paling 
lambat tanggal 20 Oktober 2022.
Selanjutnya 25 finalis terbaik akan mengikuti wawancara untuk memilih 3 
pemenang, berdasarkan kriteria: 

b) Kriteria dan Komposisi Penilaian Kategori Lomba Artikel Features

•
• 

Skor penilaian karya baru atau yang telah diperbaiki siswa.
Hasil wawancara dengan juri yang akan melihat proses kreatif dan tingkat 
kesulitan pembuatan feature, motivasi, komitmen, renjana (passion), dan 
target/tujuan penulisan.

1.  Penilaian Kategori Lomba Jurnalistik

C. KRITERIA PENILAIAN
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Aspek 
Penilaian Bobot Kriteria

Konten/
Subtantif

50% •

•

•

•

• 

Mendukung implementasi kebijakan 
dan program Kemendikbud yang 
sesuai dengan tema lomba 
Memenuhi fungsi edukasi dan 
informasi, menginspirasi, dan 
mencerahkan 
Menyuguhkan ide dan fakta yang 
dipandang memiliki arti penting 
bagi masyarakat 
Tulisan asli (otentik/orisinal) dan 
aktual 
Mengandung unsur human interest 
dan unik (kearifan lokal) 



1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

Pengumpulan foto 1- 31 Agustus 2022 (online)
Seleksi administrasi oleh panitia PUSPRESNAS (sesuai persyaratan dasar)
Seleksi pendahuluan oleh Juri 26 - 29 September 2022, menentukan semi 
finalis (50 besar)
Seleksi lanjutan oleh juri, menentukan finalis (25 besar)
Finalis yang terpilih (25 besar) akan mengikuti coaching clinic (online) dari 
juri pada hari Rabu, 28 September 2022
Finalis wajib membuat foto seri baru dalam rentang waktu 3 minggu (paling 
lambat tanggal 20 Oktober), untuk dilombakan kembali, dan diunggah 
aplikasi Pusat Prestasi Nasional dan Instagram masing-masing dengan 
tagar #FeLSI2022 #festivalliterasisiswaindonesia 
#bangkitbersamapulihkannegeri #finalisStopMotionStory 
Seleksi akhir oleh juri, menentukan juara 1-2-3 dan 7 foto terbaik (10 besar) 

a) Kriteria dan Linimasa Penjurian Kategori Lomba Fotografi

b)  Kriteria dan Komposisi Penilaian Kategori Lomba Fotografi

2. Penilaian Kategori Lomba Fotografi
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Aspek 
Penilaian Bobot Kriteria

Orisinalitas 10% Orisinalitas hasil karya, tidak 
menggunakan materi yang melanggar 
hak cipta dan merupakan milik sendiri

Kesesuaian 
Tema

20% Topik sesuai dengan subtema yang telah 
ditentukan, kesesuaian tema bisa dilihat 
dari elemen-elemen yang terkandung di 
dalam karya

Kaidah 
Jurnalistik

25% •

•
•
•

Memenuhi ketentuan aspek 
jurnalistik 
Angle tajam dan menarik 
Memiliki kedalaman berita 
Faktor kesulitan dalam penyusunan 

Segi 
Kebahasaan

25% •
•

Penggunaan kaidah bahasa
Diksi/pemilihan kata
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1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)

Pendaftaran dan pegumpulan karya cerita pendek 1 - 31 Agustus 2022 
(online)
Seleksi administrasi oleh panitia Puspresnas (sesuai persyaratan dasar)
Seleksi pendahuluan oleh Juri 26 - 29 September 2022, menentukan semi 
finalis (50 besar)
Seleksi lanjutan oleh juri, menentukan finalis (25 besar) 
Finalis yang terpilih (25 besar) akan mengikuti workshop dan coaching clinic 
secara daring oleh juri pada hari Sabtu, 28 September 2022
Tahap Final para finalis wajib membuat cerita baru dengan tema khusus 
yang nanti akan diberikan oleh juri-juri cerita pendek (cerpen) dalam 
rentang waktu 3 minggu (paling lambat tanggal 20 Oktober), untuk 
dilombakan kembali, dan diunggah pada aplikasi Pusat Prestasi Nasional
Juri akan menilai, memilih, dan menetapkan 3 (tiga) karya sebagai Cerpen 
Terbaik I, II, dan III.

a) Kriteria dan Linimasa Penjurian Kategori Lomba Cerita Pendek (Cerpen)

2. Penilaian Kategori Lomba Cerita Pendek (Cerpen)

b)  Kriteria dan Komposisi Penilaian Kategori Lomba Cerita Pendek (Cerpen)

Aspek 
Penilaian Bobot Kriteria

Kesesuaian 
cerita dengan 
tema  

20% Cerita harus sesuai dengan tema yang 
ditentukan oleh panitia

Konsep dan 
Kreativitas

30% Meliputi unsur-unsur gagasan atau ide 
yang melatarbelakangi terciptanya 
sebuah karya

Konten 20% Meliputi unsur-unsur peran dan informasi 
yang tersirat maupun tersurat di dalam 
karya

Estetika 
Fotografi

20% Berkaitan dengan komposisi gambar 
warna dan Teknik fotografi
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D. PIAGAM PENGHARGAAN

Penceritaan 30% Meliputi penokohan, sudut pandang, 
latar, topik yang diangkat, alur, diksi, dan 
pesan yang hendak disampaikan. 

Keunikan/ 
kekhasan  

30% Mencakup orisinalitas, kreativitas 
penceritaan, topik, dan nilai-nilai yang 
diangkat.

PUEBI 20% Penulisan harus memenuhi kaidah 
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

Finalis

Sertifikat Finalis

Finalis 10 Besar

Sertifikat Finalis 
10 Besar

Pemenang
I, II, III

Piagam Penghargaan 
Pemenang

Dana Bantuan 
Pendidikan
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Sosialisasi FeLSI 2022
Juni - Juli 2022

Seleksi Administrasi 
1 - 10 September 2022

Pengumuman Finalis
27 September 2022

Unggah Karya Final
1 - 20 Oktober 2022

Seleksi Babak Penyisihan
26 - 29 September 2022

Pelaksanaan FeLSI
24 - 29 Oktober 2022

Coaching Clinic
28 September 2022

Pendaftaran dan
Unggah Karya
1 - 31 Agustus 2022

E. JADWAL KEGIATAN

01

02

03

05

07

04

06

08
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Penutup
Bab IV
Kegiatan Lomba Festival Literasi Siswa Indonesia (FeLSI) jenjang SMA/MA/SMK 
tahun 2022 memiliki semangat untuk mendorong tumbuhnya siswa Indonesia 
untuk berpikir holistik, kreatif, kritis-sintesis, dan tetap berempati. Melalui lomba ini, 
siswa diajarkan untuk tetap obyektif, tidak melakukan pemutarbalikan fakta, 
mengutamakan kejujuran, kebenaran dan verifikasi atau validitas suatu berita serta 
mengeluarkan imajinasi untuk berfantasi melalui cerita. Mekanisme dan bidang 
literasi pada pelaksanaan Festival Literasi Siswa Indonesia diharapkan dapat 
memberi warna bagi seluruh unsur yang terlibat di dalamnya. Perbaikan demi 
perbaikan yang diperoleh melalui evaluasi kegiatan pada tahun sebelumnya terus 
diupayakan dalam mencapai stabilitas dan optimalisasi pencapaian dalam 
menumbuhkan minat literasi bagi generasi muda yang berprestasi, berkarakter dan 
beretika melalui Festival Literasi Siswa Indonesia (FeLSI).

Dengan kompetisi ini kita semua berharap para siswa dapat menemukan 
informasi-informasi baru yang bagus untuk diberitakan dan di capture, menemukan 
aspek-aspek kemanusiaan yang juga kuat untuk menciptakan berita yang 
menggugah berdasarkan tema yang diusung pada lomba Festival Literasi Siswa 
Indonesia (FeLSI) tahun 2022 ini. Siswa Indonesia dapat berfikir kritis dengan analisis 



Pedoman Festival Literasi Siswa Indonesia (FeLSI) 202230

Festival 
Literasi
Siswa 
Indonesia

ss
2022

obyektif pada kondisi Indonesia saat ini untuk kembali pulih dan semangat bangkit 
akibat dari keterpurukan yang sudah terjadi sejak tahun 2020 lalu karena melalui 
literasi kita bisa bangkitkan negeri.

Pedoman yang telah disusun oleh para narasumber yang berkompeten di 
bidangnya ini kami harapkan dapat membantu menjadi referensi dan petunjuk 
pelaksanaan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Menyadari masih banyak 
kekurangan dalam pembuatan pedoman ini, kritik dan saran yang membangun 
sangat kami harapkan sebagai bahan masukan bagi penyelenggaraan seleksi di 
tahun mendatang. Semoga pedoman ini dapat dijadikan acuan sehingga kegiatan 
seleksi ini dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien.
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Format Surat Pernyataan Originalitas Bermaterai
Lampiran 1

 

 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA 

Saya yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama Lengkap  : 

NISN    : 

Tempat dan Tanggal Lahir : 

Jenis Kelamin   : 

Sekolah   : 

Alamat  Rumah  : 

Nomor Ponsel / Whatsapp : 

Email    : 

Menyatakan bahwa karya saya yang akan diikutsertakan dalam kegiatan Festival Literasi Siswa 

Indonesia (FeLSI) Jenjang SMA/MA/SMK adalah karya asli, tidak menjiplak/mencontek, 

tidak sedang dalam sengketa atau klaim dari pihak lain, dan belum pernah menang di lomba 

atau mendapatkan penghargaan di bidang atau kategori sejenis di tingkat daerah atau yang lebih 

tinggi. 

Demikian surat penyataan ini saya buat dengan sebagaimana mestinya. Apabila terbukti telah 

melanggar ketentuan tersebut, saya bersedia didiskualifikasi dan menerima sanksi sesuai 

peraturan yang berlaku. 

Surat pernyataan ini dibuat secara sadar, sehat jasmani, dan rohani tanpa ada paksaan dari pihak 

manapun untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran peserta kegiatan Festival 

Literasi Siswa Indonesia (FeLSI) Jenjang SMA/MA/SMK Tahun 2022. 

 

 

 

....................., .................. 2022 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

  (Nama Lengkap) 

 (NISN) 

CONTOH SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA 

Materai  

Rp 10.000 
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Format Surat Izin Orang Tua
Lampiran 2

 

SURAT IZIN ORANG TUA 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama    : 

Tempat, Tanggal Lahir : 

Pekerjaan   : 

No.Telepon   : 

Alamat    : 

Dengan ini saya orang tua/wali dari 

Nama    : 

Tempat, Tanggal Lahir : 

NISN    : 

Kelas / Jurusan  : 

Asal Sekolah   : 

Alamat    : 

Dengan ini mengetahui, menyetujui, dan memberikan izin kepada anak saya di atas untuk 
mengkuti kegiatan Festival Literasi Siswa Indonesia (FeLSI) Jenjang SMA/MA/SMK tahun 
2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal, Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta akan memberikan dukungan sepenuhnya 
juga bertanggung jawab bilamana terjadi sesuatu hal selama mengikuti seleksi kegiatan 
Festival Literasi Siswa Indonesia (FeLSI) sejak awal sampai dengan akhir kegiatan selesai. 

Demikian surat izin ini dibuat secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTOH SURAT IZIN ORANG TUA 

....................., .................. 2022 

Orang Tua/Wali Murid 

 

 

(Nama Orang Tua/Wali) 

MATERAI RP 
10.000 
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Protokol COVID-19 FeLSI 2022
Lampiran 3

Pada bulan Desember 2019 di Wuhan, China, terdapat kasus infeksi pneumonia 
misterius yang tingkat pernularannya sangat tinggi. Infeksi ini disebabkan oleh 
adanya sebuah virus, yang diduga dibawa oleh kelelawar dan menular ke manusia. 
Virus ini disebut Virus Corona atau COVID-19. Penyakit ini memilliki gelaja mirip 
seperti flu, virus Covid-19 berkembang sangat cepat, hal tersebut dapat 
mengakibatjab infeksi lebih parah sampai kegagalan organ terutama pada pasien 
yang memiliki masalah kesehatan sebelumnya. 

Coronavirus ini dapat menyebar dari manusia ke manusia, infeksi COVID-19 yang 
sangat cepat mengakibatkan hampir seluruh negara di dunia terjangkit virus ini. 
Vaksin virus coronona saat ini telah ditemukan dan telah didistribusikan sebagian ke 
masyarakat Indnonesia, namun demikian telah ditemukan varian baru virus corona 
yang perlu dijadikan perhatian khusus bagi kita semua.

Menyikapi keadaan tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia membuat beberapa aturan 
tentang pembatasan aktivitas pada berbagai kegiatan guna menghentikan 
penyebaran virus Corona agar tidak semakin meluas. Walaupun demikian Festival 
Literasi Siswa Indonesia harus tetap diselenggarakan dengan harapan siswa-siswa 
SMA/MA/SMK dapat memberikan dan menyebarkan semangat bangkit dan 
berkarya dalam bidang literasi.
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PANDUAN TAMBAHAN FeLSI MENYIKAPI PENYEBARAN VIRUS 
COVID-19 DI INDONESIA.

Hal -hal yang perlu diperhatikan pada calon peserta FeLSI adalah : 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Calon peserta FeLSI dihimbau untuk tetap melakukan physical distancing ketika 
melakukan pembuatan karya, dalam melakukan riset, wawancara, maupun 
pengambilan gambar/foto.
Calon peserta FeLSI dihimbau untuk tidak melakukan perjalanan yang 
berhubungan dengan pembuatan karya ke daerah yang berpotensi atau telah 
terpapar virus Covid-19.
Calon peserta FeLSI yang tidak sehat dan memiliki riwayat perjalanan dari negara 
atau daerah terpapar Covid-19 mempelajari cara melakukan self quarantine 
selama 14 hari di rumah.
Calon peserta FeLSI yang merasa tidak sehat, tidak perlu memaksakan diri untuk 
mempersiapkan karya, serta disarankan untuk segera memeriksakan diri ke 
fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
Jika pembuatan karya dilakukan di sekolah, maka terlebih dahulu harus 
mendapatkan izin dari orang tua dan pihak sekolah. Sekolah wajib menyediakan 
fasilitas cuci tangan yang memadai.
Fasilitas cuci tangan yang dimaksud adalah sabun, air, dan pencuci tangan 
berbasis alcohol.
Jika pembuatan karya dilakukan di luar sekolah maka harus mendapatkan izin 
dari orang tua diketahui oleh guru pembimbing dan dilaksanakan dengan tetap 
memperhatikan kaidah pencegahan Covid-19.
Calon peserta harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), seperti 
mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan 
berbasis alkohol serta menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
Hindari berjabatan tangan dengan rekan/orang lain, dan pertimbangkan untuk 
mengadopsi alternatif bentuk sapa lainnya.
Sampai saat ini, lomba FeLSI akan tetap diselenggarakan dengan mematuhi 
prosedur pencegahan Covid-19.
Peraturan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kasus 
COVID-19. 
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Jenjang SMA/MA/SMK

PUSAT PRESTASI NASIONAL
Jl. Jenderal Sudirman, Gedung C Lt. 19,
Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 5731177, Faksimile: (021) 5721243
Laman: pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id


