
FESTIVAL
MUSIKALISASI PUISI 

Tingkat SMA, SMK, dan MA 
se-Provinsi Banten Tahun 2023

Peserta Formulir
Pendaftaran

081380072846 (Dody)NARAHUBUNG

Peserta adalah SMA, SMK, dan MA
se-Provinsi Banten
Peserta adalah siswa kelas X s.d. XI
(per Juni 2023)
Setiap sekolah diwakili oleh satu
tim

1.

2.

3.

Formulir pendaftaran dapat diisi
melalui tautan
https://formulir.kemdikbud.go.id
/view.php?id=28864768

Batas akhir pengumpulan
formulir tanggal 7 April 2023,
sedangkan video pada tanggal
26 April 2023

1.

2.

Juknis dan
Puisi Wajib-Pilihan

Juknis lengkap serta puisi wajib dan
pilihan  dapat diunduh di tautan
https://s.id/JuknisFPMD

Juara I           Rp5.000.000 + Piala
Juara II          Rp4.500.000 + Piala
Juara III         Rp4.000.000 + Piala
Harapan I    Rp3.500.000 + Piala
Harapan II   Rp3.000.000 + Piala
Harapan III  Rp2.500.000 + Piala

Hadiah

Final Festival
Kamis, 4 Mei 2023



PUISI WAJIB
Aan Mansyur
SURAT PENDEK BUAT IBU DI KAMPUNG

Aku memilih tinggal di kota dan 
itu adalah hukuman. Jangan pernah 
mengunjungiku, agar aku bisa tiba-
tiba merindukanmu di antara hal-
hal yang teratur

Agar aku bisa memiliki satu hal indah 
yang bisa membuat dadaku 
bersedih sebelum tidur memeluk 
diri sendiri dan tidak memimpikan 
apa-apa selain masa silam 
di rahimmu.



PUISI PILIHAN
Ook Nugroho
SEPARUH PUISI

Sebagus-bagus sajak kau tulis
Itu barulah separuh puisi, katanya

Separuhnya lagi tertahan oleh sunyi
Yang mendekapnya di hulu waktu

Kelak jika musimmu telah muara
Diaruskannya sempurna mencapai hilir

2010
Avianti Armand
MALAM
– untuk Ibu

Seperti ini aku akan mengingat malam:

Ayahku terbang setelah gelap
dengan deru besi seperti derap
dan ia belum akan pulang
sampai aku pergi nanti.

Kata ibuku:
Kehilangan adalah jarak
            yang terlalu jauh.



PUISI PILIHAN
Sapardi Djoko Damono
LIRIK UNTUK LAGU POP

jangan pejamkan matamu, aku ingin tinggal di hutan yang
       gerimis – pandangmu adalah seru butir air tergelincir
       dari duri mawar (begitu nyaring!); swaramu adalah
       kertap bulu burung yang gugur (begitu hening!)
aku pun akan memecah pelahan dan bertebaran dalam   
       hutan; berkilauan serbuk dalam kabut – nafasmu
       adalah goyang anggrek hutan yang mengelopak (begitu
       tajam!)
aku akan berhamburan dalam grimis dalam seru butir air
       dalam kertap bulu burung dalam goyang anggrek –
       ketika hutan mendadak gaib
jangan pejamkan matamu:

1975
Cyntha Hariadi
PERTANYAAN

Bila cinta adalah semua dan segala sesuatu yang 
manis, lembut dan benar, tak tertebus aku. 

Bila aku berhenti mencinta, 
siapa yang akan menjadi hakim dan
menggantungku? 

Bila aku tak mampu lagi mencinta, 
bisakah aku hanya menjadi aku?  



PUISI PILIHAN
Dorothea Rosa Herliany
TILGRAM TAK DIPOSKAN

tak kutuliskan namamu, ketika tilgram 
akan kukirimkan. sebab aku selalu gagal 
memilih kalimat

"mengapa selalu duka 
yang mesti segera dikabarkan?" 

dan tahun masih tersisa: aku percaya, 
sebelum sempat kusampaikan 
kau sudah lama mengirim isyarat 

Moh. Wan Anwar
KITA AKAN SAMPAI PADA LANGIT 

kita akan sampai pada langit
yang birunya menebalkan keangkuhan
kita akan membawa kabar percakapan tergesa
dari tanah yang mengepulkan asap hitam

kita akan selalu menuju waktu
walau segala gegas dilambatkan
kita akan menghitung setiap kelokan
menanam benih-benih keabadian
dan sibuk mencari satu pegangan

Bandung, 1992



PUISI PILIHAN
Hanna Francisca
MENUNGGU AYAH

Kecipir tumbuh di pagar, belimbing manis 
di tangan gadis. Langit sore turun di dahan, 
pohon manggis memanggil angin. 

Ada capung bersayap emas, terbang serentak 
dari ujung rumputan. Ilalang berbisik meniupkan
sunyi, 
pada telapak gadis yang kini menangis. 

“Pakailah sandalmu, sayang, 
sebelum ayahmu pulang.” 

Ia menatap di kejauhan, sayap elang mengitari
padang, 
menembus bukit di atas awan 
mencari mangsa yang kesepian. 

“Apakah elang jantan selalu terbang 
tak pernah pulang?” 

Langit sore kini temaram, 
gadis melangkah menuju malam. 
Ilalang berbisik bersama dahan, 
memandang gadis di ujung jalan.

Singkawang, 2020


