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1. Latar Belakang 
 Musikalisasi puisi merupakan salah satu 
cara yang digunakan untuk menyampaikan dan 
mengekspresikan puisi kepada audiens. Pada 
puisi yang disampaikan dengan cara 
musikalisasi, alat bantu utamanya ada pada 
musik (irama, nada, tempo, dan sebagainya). 
Musik dalam musikalisasi puisi diolah 
sedemikian rupa sebagai hasil dari penafsiran 
puisi yang dilakukan oleh pembuat musikalisasi 
puisi. Jenis penyampaian puisi dengan cara 
dimusikalisasi banyak macamnya. Akan tetapi, 
yang penting, musik yang dibuat adalah semata 
untuk kepentingan puisi. Dengan demikian, 
musik tersebut dapat menyampaikan 
pemahaman dan penghayatan tentang puisi itu 
kepada orang yang mengapresiasinya.  
 Puisi sebagai karya sastra menghadirkan 
kata dan ungkapan dari berbagai segi. Di 
samping mengandung makna yang menarik 
untuk disimak, di dalam puisi terdapat kekuatan 
citraan dan rima yang indah, serta ada 
jangkauan simbolik yang dapat membuai kita 
untuk menyelami kata-katanya. 
 Semua yang ada dalam puisi itu ”menjadi 
lebih hidup” ketika seni sastra itu 
dikolaborasikan dengan seni musik. Kolaborasi 
dua seni itulah yang sering disebut musikalisasi 
puisi. Jika musikalisasi puisi itu diterapkan untuk 
meningkatkan apresiasi sastra, siswa akan 
mendapat dua pengalaman yang menyenangkan 
dalam pembelajaran. Di satu sisi, siswa 
mendapat kesempatan meningkatkan 
apresiasinya terhadap puisi dan di sisi lain 

mereka dapat menyalurkan minat dan bakatnya 
di bidang musik. 
 Sehubungan dengan itu, Pusat Pembinaan, 
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
menyelenggarakan Festival Musikalisasi Puisi 
bagi Siswa SLTA Tingkat Provinsi DKI Jakarta 
tahun 2015.  
  
 
2. Tujuan 
a.  memberi kesempatan kepada siswa SLTA 

(SMA, SMK, atau MA) dalam menyalurkan 
minat, bakat, dan kemampuannya dalam 
apresiasi sastra (puisi); 

 
b.  menumbuhkan sikap positif dan rasa cinta 

siswa SLTA terhadap karya sastra; dan 
 
c.  menghidupkan kegiatan musikalisasi puisi di 

kalangan siswa SLTA (SMA, SMK, atau MA). 
 
 
3. Peserta 
 Peserta Festival Musikalisasi Puisi ini adalah 
siswa SLTA (SMA, SMK, atau MA) di DKI Jakarta. 
 
 
4. Persyaratan 
a. Peserta Festival Musikalisasi Puisi Tingkat 

Provinsi DKI Jakarta  adalah kelompok yang 
mewakili sekolah (SMA, SMK, atau MA) di 
wilayah DKI Jakarta.   
 



b. Setiap kelompok terdiri atas 3 sampai 
dengan 6 orang siswa yang didampingi oleh 
seorang guru pembimbing. 

 
c. Pendaftaran peserta Festival Musikalisasi 

Puisi Tingkat Provinsi DKI Jakarta tanggal 
4—12 September 2015 (pendaftaran akan 
ditutup jika peserta sudah berjumlah 20 
kelompok). 

 
d. Peserta dan pembimbing Festival 

Musikalisasi Puisi Tingkat Provinsi DKI 
Jakarta  harus menyerahkan 1) fotokopi 
identitas diri, 2) surat pengantar dari kepala 
sekolah, serta 3) dua judul puisi.  

 
e. Alat yang dipergunakan dalam Festival 

Musikalisasi Puisi diharapkan adalah alat 
musik akustik (nonelektris) dan alat musik 
daerah. 

 
f. Peserta memusikalkan dua buah puisi. 
 
 
5. Penilaian 
a. Penilaian dan penentuan pemenang 

dilakukan oleh Tim Juri. 
 
b. Puisi dinyanyikan secara utuh oleh peserta. 

Durasi penampilan maksimal 10 menit. 
Penilaian mencakupi penafsiran puisi, 
komposisi musikal, keselarasan, vokal,  dan 
penampilan.  

 

c. Putusan Tim Juri tidak dapat diganggu-gugat 
dan tidak diadakan surat-menyurat. 

 
 
6.  Hadiah  
 Pemenang I berhak mewakili Provinsi DKI 
Jakarta dalam kegiatan Festival Musikalisasi 
Puisi Tingkat Nasional. Hadiah  bagi pemenang 
I—VI Festival Musikalisasi Puisi Tingkat Provinsi 
DKI Jakarta berupa piagam dan uang. 
 
 
7. Tempat dan Waktu Pelaksanaaan  
 Kegiatan Festival Musikalisasi Puisi ini 
diselenggarakan di Hotel Kartika Chandra, 
Jakarta pada tanggal 4—7 Oktober 2015.  

 

 

8. Narahubung 
 Pendaftaran peserta dimulai pada tanggal 
4—12 September 2015. Pendaftaran kegiatan  
dilaksanakan melalui pos-el (email) 
kegiatan.spm@gmail.com atau ke Nurweni 
(081290346625), R.M. Sunny (085313882300), 
dan Sulastri (081321663016). 
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