PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
FESTIVAL MUSKALISASI PUISI TINGKAT SLTA
SE-PROVINSI LAMPUNG 2021

1. MEKANISME PENDAFTARAN
a. Peserta mengisi formulir melalui tautan: http://bit.ly/DaftarMusPus2021
b. Apabila jumlah peserta sudah melebih kuota, maka akan masuk daftar tunggu.
2. LINI MASA KEGIATAN
a. Batas Akhir Pendaftaran
b. Pelaksanaan Lomba

: 22 Juli 2021
: 5 Agustus 2021

3. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
PETUNJUK UMUM
a. Setiap sekolah hanya diperbolehkan mengirim satu tim musikalisasi puisi untuk mengikuti
Festival Musikalisasi Puisi Tingkat SLTA Se-Provinsi Lampung Tahun 2021;
b. Peserta merupakan siswa SLTA/sederajat negeri atau swasta di Provinsi Lampung yang
dibuktikan dengan surat tugas dari kepala sekolah dan foto kopi kartu pelajar/kartu identitas;
c. Pada saat pelaksaaan Festival Musikalisasi Puisi ini, seluruh peserta dalam keadaan sehat;
d. Selama kegiatan berlangsung peserta dilarang meninggalkan tempat kegiatan kecuali atas izin
panitia;
e. Selama kegiatan berlangsung, peserta wajib menjaga ketertiban, tidak membawa senjata tajam
dan obat-obatan terlarang, serta menjaga keamanan barang bawaan sendiri
f. Peserta wajib mengikuti aturan yang telah ditentukan sesuai dengan petunjuk khusus dalam
kegiatan ini.
PETUNJUK KHUSUS
a. Satu tim terdiri atas 3—6 orang siswa SLTA/sederajat yang menampilkan dua kategori
musikalisasi puisi, yaitu puisi wajib dan satu puisi pilihan yang telah disediakan panitia;
b. Aransemen puisi harus asli, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dibawakan
dalam festival sejenis;
c. Durasi pementasan setiap tim adalah 15 menit untuk dua puisi;
d. Puisi dinyanyikan secara utuh (tidak dideklamasikan atau didramatisasi). Jika terdapat
pengulangan, puisi dinyanyikan secara utuh. Peserta tidak dibenarkan menambahkan atau
mengurangi kata/suku kata dalam puisi serta mengulang bait atau baris dalam puisi yang dipilih
dengan alasan dan tujuan apa pun.

e. Musikalisasi puisi disajikan dengan menggunakan instrumen tradisional dan/atau modern
(elektrik dan/atau akustik), atau akapela tanpa memanfaatkan aplikasi program (perangkat
bawaan atau perangkat keras yang terpisah/tambahan) yang memudahkan alat tersebut
menghasilkan modifikasi dan efek bunyi;
f. Peserta memakai kostum bebas, sopan, dan rapi;
g. Peserta dilarang memakai seragam sekolah, seragam Yayasan, atau seragam yang mencirikan
sekolah tertentu;
h. Saat pementasan, siswa dilarang menyebutkan asal sekolah.
CATATAN KHUSUS
Apabila terjadi pemadaman listrik, pementasan tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
a. Penampilan yang terpotong dapat diulang Kembali jika ada permintaan dari juri;
b. Posisi juri akan disesuaikan berdasarkan situasi yang terjadi.
4. PENILAIAN
a. Penilaian dan penentuan pemenang dilakukan oleh dewan juri;
b. Penilaiain mencakup penafsiran puisi (30%), komposisi musikal (30%), keselarasan (20%), vocal
(10%), dan penampilan (10%);
c. Putusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.
5. PEMENANG
Pemenang Festival Musikalisasi Puisi Tingkat SLTA Se-Provinsi Lampung Tahun 2021 akan
mendapatkan uang pembinaan (pajak ditanggung pemenang), pial, dan piagam penghargaan.
Pemenang I
: Rp 5.000.000,00
Pemenang II
: Rp 4.000.000,00
Pemenang III
: Rp 3.000.000,00
Pemenang IV
: Rp 2.000.000,00
Pemenang V
: Rp 1.000.000,00
6. CATATAN
Hal-hal lain yang tidak/belum terdapat dalam panduan ini bisa ditanyakan langsung kepada panitia.
INFORMASI DAN NARAHUBUNG
Dian Anggraini
(0812-9863-6747)
Erwin Wibowo
(0852-6994-0405)
Laman
FB/Youtube
IG
Twitter

: www.kantorbahasalampung.kemdikbud.go.id
: Kantor Bahasa Lampung
: @kantorbahasalampung
: @KantorBahasaLPG

