
Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam abad ke-21 ini arus globalisasi tidak dapat dihindari dan makin deras memasuki sendi-sendi kehidupan manusia 

Indonesia. Selain membawa pengaruh positif, arus perubahan ini dapat berpengaruh negatif dan berpotensi mengikis nilai-

nilai luhur bahasa kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya menapis pengaruh buruk globalisasi dengan  

meningkatkan kecintaan dan apresiasi generasi muda terhadap sastra yang mengandung nilai-nilai kehidupan bangsa. Pelajar 

sebagai bagian dari generasi muda perlu berbekal diri semangat yang menggugah jiwa seni dan sastra, antara lain melalui 

kegiatan apresiasi puisi dalam bentuk musikalisasi puisi. Untuk itu, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan melalui 

program Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra menyelenggarakan kegiatan Musikalisasi Puisi Tingkat DKI Jakarta tahun 2019.

Undangan
Para pelajar diundang untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan Musikalisasi Puisi DKI Jakarta 2019

Peserta

Peserta kegiatan Musikalisasi Puisi DKI Jakarta Tahun 2019 adalah 

pelajar sekolah menengah (SMA/SMK/MA) yang berasal dari 

Provinsi DKI Jakarta.

Ÿ Peserta (satu tim) mendaftarkan diri atas nama lembaga 

sekolah melalui tautan http://s.id/musikalisasidki2019.

Ÿ Perlengkapan musikalisasi dibawa oleh tim masing-

masing.

Ÿ Satu tim terdiri atas 4―6 siswa dan satu guru 

pendamping.

Ÿ Peserta memilih puisi yang telah ditentukan oleh panitia 

(puisi wajib dan puisi pilihan).

Kriteria Penilaian

Ÿ Penafsiran puisi (bobot 30%)

Nilai kemampuan menyusun segala komponen musik 
menjadi satu 

Nilai kemampuan peserta untuk memberikan pemahaman 
dan 

susunan tema musik yang padu antara bunyi dan melodi 

Nilai keserasian bunyi-bunyi dalam  musik yang ditampilkan, 
baik 
bunyi alat musik maupun bunyi vokal

Ÿ Vokal (bobot 10%)

karya musik
Ÿ Komposisi (bobot 30%)

Ÿ Keselarasan/harmoni (bobot 20%)

Nilai kualitas, intonasi, dan artikulasi vokal
Ÿ Penampilan (bobot 10%)

Nilai penampilan meliputi penilaian atas kongurasi, gerak, 
dan

penghayatan terhadap suatu puisi yang dipresentasikan 
dalam 

gaya tim peserta ketika tampil, kostum, tata rias, dan unsur 
rupa

Penghargaan

b. Pemenang II : Rp6.000.000,00

a. Pemenang I : Rp8.000.000,00

c. Pemenang III : Rp4.000.000,00

*hadiah uang tunai akan dipotong pajak sesuai 

ketentuan yang berlaku.

Tiga tim pemenang akan menerima penghargaan dari 

Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan 

Pengembangan Bahasa dan Perbukuan berupa 

piagam, plakat/piala, dan uang tunai sebagai berikut.

Tanggal Penting

1 Agustus 2019  : Babak penyisihan 2

13 Juni 2019  : Pengumuman peserta terpilih
10 Mei―10 Juni 2019 : Pendaftaran peserta

29 Juli 2019  : Taklimat teknis pelaksanaan
31 Juli 2019  : Babak penyisihan 1

22 Agustus 2019 : Babak nal

Panitia Musikalisasi Puisi DKI Jakarta 2019
Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, DKI Jakarta

MUSIKALISASI PUISI DKI JAKARTA 
TAHUN 2019

Pani (081394589245)
Anis (082223143258)
Narahubung:

Pos-el: penghargaanbb@gmail.com

Syarat Pendaftaran

Pendaftaran gratis

Panitia menanggung konsumsi tim (maksimal 
enam peserta dan satu guru pendamping) 
pada babak penyisihan dan nal.
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