
FESTIVAL MUSIKALISASI PUISI TINGKAT SLTA SEJAWA BARAT 

BALAI BAHASA JAWA BARAT TAHUN 2017 

Persyaratan untuk babak penyisihan 

1. Peserta adalah tim musikalisasi perwakilan dari SLTA (SMA, SMK, dan MA) Se- 

Jawa Barat. 

2. Tim musikalisasi puisi beranggotakan 3—6 pelajar. 

3. Peserta memilih satu puisi dari dua puisi untuk dimusikalisasikan pada babak 

penyisihan, yaitu puisi berjudul “Le Nausee” karya Acep Zamzam Noor dan 

“Setelah Tetesan Darah” karya Moh. Syarif Hidayat.  

4. Peserta bebas memainkan alat musik apapun. 

5. Peserta merekam penampilan musikalisasi puisinya dalam bentuk video dan 

diunggah ke Youtube.com dengan durasi rekaman maksimal 10 menit. (Tatacara 

untuk memasukkan video musikalisasi puisi ke Youtube dijelaskan pada 

lampiran 2) 

6. Masa pengunggahan ke Youtube 10 April s.d. 19 Mei 2017. 

7. Penilaian terhadap penampilan peserta pada babak penyisihan ini lebih 

menekankan kepada aspek penafsiran, komposisi musik, keselarasan, dan vokal. 

8. Masa penjurian untuk babak penyisihan adalah tanggal 20 s.d. 21 Mei 2017. 

9. Juri akan menetapkan 25 peserta yang berhak lolos ke babak final. 

10. Peserta yang lolos ke babak final akan diumumkan pada tanggal 23 Mei 2017 

melalui  laman Balai Bahasa http://www.balaibahasajabar.web.id. 

11. Untuk babak final, panitia akan mengirimkan surat undangan dan penjelasan 

teknis babak final kepada para peserta terpilih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 1 

PUISI PILIHAN  

UNTUK BABAK PENYISIHAN FESTIVAL MUSIKALISASI PUISI 

BALAI BAHASA JAWA BARAT TAHUN 2017 

 

 

LE NAUSEE 

Buat Wing Kardjo 

 

Jejak bulan telah hapus 

Bumi tinggal rawa peradaban 

Kata-kata menjadi belantara nilai 

Tak terbaca. Bencana demi bencana 

Bahkan pertikaian antar sesama 

Telah membunuh bahasa. Sungai-sungai  

Yang mengalirkan lumpur dan lahar 

Sumbernya berasal dari kemarahan 

 

Tahun-tahun lindap, abad-abad gelap 

Mengekalkan kesumat. Langit merendah 

Berkaca pada lembaran sejarah 

Yang penuh darah. Harimau dan ular 

Mengaum dan menjalar 

Tak tertahan. Naik-turun gunung 

Keluar-masuk hutan  

Merambah dunia tanpa peta 

 

Karya Acep Zamzam Noor 

 

SETELAH TETESAN DARAH 

 

Setelah tetesan darah mengalir di selokan  

Haruskah menjadi banjir bandang  yang menghanyutkan  

Kasih sayang, menenggelamkan sifat-sifat kemanusiaan,  

Menghantam rumah-rumah pertobatan 

  

Dan perahu Nuh takkan mampu berlabuh  

di udara yang keruh  

Takkan sanggup pula mengayuh  

perahu yang sudah penuh  

Oleh manusia-manusia setengah zombie,  

Manusia-manusia yang kehilangan hati nurani  

 

Janganlah nafsu mengalahkan kata hati  

Kaki kanan jangan terdahului kaki kiri  

Hentikanlah sebelum tetesan darah mengalir deras kembali  

 

Karya Moh. Syarif Hidayat 



Lampiran 2  

 

PANDUAN MENDAFTARKAN DAN MEMASUKKAN VIDEO MUSIKALISASI 

UNTUK FESTIVAL MUSIKALISASI BALAI BAHASA JAWA BARAT TAHUN 2017 

 

Ketentuan Umum 

1. Buatlah video musikalisasi Anda di http://www.youtube.com dengan memakai 

akun google.  

2. Simpan tautan video musikalisasi Anda untuk dipergunakan nantinya ketika 

akan memasukkan video tersebut ke dalam daftar putar babak penyisihan. 

3. Video yang dibuat adalah pertunjukan musikalisasi puisi yang dimainkan oleh 

maksimal 6 siswa tingkat SLTA (SMA, SMK, dan MA). 

4. Pastikan tidak ada gangguan (Noise) yang sekiranya akan mengganggu 

musikalitas peserta. 

5. Tayangan video tidak boleh menyertakan ucapan pembukaan.  

6. Informasi mengenai tayangan hanya dituliskan dalam deskripsi video. 

7. Dalam deskripsi video, cantumkan judul puisi yang dimusikalisasikan, nama-

nama peserta,  asal sekolah, dan nama pembimbing. 

Langkah-langkah Memasukkan Video ke Daftar Putar 

1. Buka di peramban Anda tautan ini: https://goo.gl/QKpaud

 
 

2. Jadikanlah Anda sebagai pengikut saluran Balai Bahasa Jawa Barat dengan cara 

menekan tombol Subscribe di sebelah kanan atas. 

3. Tekan tombol Lanjutkan di sebelah kanan untuk memasukkan daftar putar ini 

ke dalam saluran Anda.  



 
4. Tekan tombol Oke. 

5. Buka kembali tautan https://goo.gl/QKpaud.  

6. Tekan kembali tombol Lanjutkan sampai kemudian akan muncul tombol 

tambahkan video di sebelah kanan. 

7. Masukkan video Anda ke daftar putar (playlist) ini dengan cara menekan tombol 

tambahkan video. 

 
 

8. Ikuti langkah-langkah selanjutnya tentang cara memasukkan video ke daftar 

putar hingga video Anda berhasil masuk ke daftar tersebut. 

9. Selamat, video Anda sudah terdaftar sebagai peserta Babak Penyisihan Festival 

Musikalisasi Jawa Barat Tahun 2017. 


