Pendaftaran

Hadiah

Ø Pendaftaran peserta dilaksanakan mulai
tanggal 18 Juli s.d. 19 Agustus 2016,
pada hari Senin—Jumat, pukul
08.00—16.00, di Kantor Bahasa Maluku
(Jalan Mutiara, Nomor 3A, Mardika,
Ambon) atau melalui pos-el
fes valmusikalisasimaluku@gmail.com.
Ø Panitia menetapkan 20 kelompok/tim
yang akan tampil, jika pendaftaran lebih
dari 20 kelompok, maka panitia akan
mengadakan seleksi.
Pendaftaran tidak dipungut biaya
(gratis).
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Pemenang I: Uang pembinaan
Rp5.000.000,- beserta piagam dan piala.
Pemenang II: Uang pembinaan
Rp4.000.000,- beserta piagam dan piala.
Pemenang III: Uang pembinaan
Rp3.000.000,- beserta piagam dan piala.
Harapan I: Uang pembinaan
Rp2.000.000,- beserta piagam dan piala.
Harapan II
: Uang pembinaan
Rp1.500.000,- beserta piagam dan piala.
Pemenang III:Uang pembinaan Rp
1.000.000,- beserta piagam dan piala.

MUSIKALISASI PUISI
TINGKAT SMA
PROVINSI MALUKU
2016

* Pajak ditanggung pemenang.

Pelaksanaan
Ø

Festival Musikalisasi Puisi Se-Maluku
Tahun 2016 diselenggarakan pada hari
Jumat, 09 September 2016 bertempat di
panggung utama Pesta Teluk Ambon
(bawah Jembatan Merah-Putih, Tantui,
Ambon) mulai pukul 15.00 WIT— selesai.
Ø Kantor Bahasa Maluku menanggung
biaya transportasi (Rp250.000 untuk tiap
tim musikalisasi puisi dari Kota Ambon dan
Rp500.000 untuk tiap tim musikalisasi
puisi dari luar Kota Ambon).
Ø Panitia menyiapkan konsumsi saat
pelaksaan lomba untuk setiap peserta.
Ø Tiap tim diimbau mengajak siswa-siswi
untuk mendukung dan meramaikan acara
ini.

Pemenang I akan mewakili Provinsi
Maluku dalam ajang Festival Musikalisasi
Puisi Tingkat Nasional Tahun 2016

Narahubung:
Informasi lebih lengkap, Saudara dapat
menghubungi:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KANTOR BAHASA MALUKU

bekerja sama dengan

Ikha : 0811 4704 991
Tresye : 0811 4731 307

FESTIVAL

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI MALUKU

Latar Belakang

Tujuan Pelaksanaan

Puisi adalah bentuk sastra yang
memperhatikan pilihan kata dan kepaduan
bunyi. Sebuah puisi, jika dibacakan dengan
indah dan penuh penghayatan akan
menciptakan penampilan seni yang menarik.
Untuk menjadikan pembacaan puisi lebih
ekspresif dan menarik, pembacaan puisi dapat
dikemas dalam bentuk musikalisasi puisi.
Melalui musikalisasi puisi, siswa diharapkan
memperoleh pengalaman yang
menyenangkan dalam pembelajaran. Pada
satu sisi, siswa berkesempatan meningkatkan
apresiasi terhadap puisi dan pada sisi lain
mereka dapat menyalurkan minat dan bakat di
bidang musik.
Musikalisasi puisi juga merupakan salah
satu cara untuk mendekatkan puisi kepada
khalayak yang lebih luas, tidak hanya peminat
sastra. Musikalisasi puisi diharapkan dapat
memberi penajaman makna sehingga dapat
membantu masyarakat awam dalam
memahami sebuah puisi, khususnya
masyarakat di Maluku.
Berkenaan dengan itu, Kantor Bahasa
Maluku didukung oleh Dinas Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Provinsi Maluku, akan
menyelenggarakan Festival Musikalisasi Puisi
Tingkat SMA Se-Provinsi Maluku. Festival
Musikalisasi Puisi ini merupakan salah satu
acara utama kegiatan Pesta Teluk Ambon
2016.

1.

2.
3.

4.

Mengembangkan kegiatan
musikalisasi puisi di kalangan siswa
SMA,
Menumbuhkan sikap positif dan rasa
cinta siswa SMA terhadap karya sastra,
Menyediakan sarana dan wadah
kreativitas dan bakat siswa SMA di
bidang sastra, khususnya puisi dan
musik, dan
Menyemarakan Pesta Teluk Ambon
tahun 2016 dan memberikan hiburan
yang bermanfaat bagi masyarakat
Maluku.

2.

3.

festivalmusikalisasimaluku@gmail.com.

4.

Penilaian
5
a.

b.

c.

Penilaian dan penentuan pemenang
dilakukan oleh dewan juri yang berasal
dari kalangan akedemisi dan praktisi.
Kriteria penilaian mencakupi vokal,
ekspresi, kreativitas, keselarasan, dan
penampilan.
Keputusan dewan juri tidak dapat
diganggu gugat

6.

7.

Persyaratan Peserta
1.

Peserta Festival Musikalisasi Puisi
tahun 2016 adalah tim/kelompok yang
mewakili sekolah (SMA, SMK, atau MA)

Se-Provinsi Maluku. Setiap sekolah
hanya dapat mengirimkan satu
tim/kelompok.
Setiap kelompok beranggotakan antara
3—5 orang siswa aktif yang didampingi
oleh seorang guru pembimbing.
Peserta Festival Musikalisasi Puisi
harus mengisi serta menyerahkan
formulir pendaftaran kepada panitia
dengan melampirkan kartu pelajar dan
surat pengantar dari kepala sekolah
atau mengirim melalui pos-el

8.

Setiap peserta menampilkan 2 puisi
yang telah dimusikalisasikan, yakni
puisi wajib dan puisi pilihan. Puisi yang
ditampilkan akan ditentukan oleh
panitia.
Peserta tidak diperbolehkan melakukan
pengurangan dan pengulangan
kata/bait dalam penyajian musikalisasi
puisi.
Alat yang dipergunakan dalam Festival
Musikalisasi Puisi ini adalah akustik
nonelektris, perkusi, dan/atau alat
musik daerah. Peserta diwajibkan
membawa peralatan sendiri.
Waktu penampilan setiap kelompok
maksimal 15 menit termasuk
persiapan dan check sound.
Pendamping /ketua kelompok wajib
mengikuti pertemuan teknis (technical
meeting).

