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Lomba Penulisan Karya Sastra  

a. Umum  

1. Naskah merupakan karya sendiri (asli) yang belum pernah dipublikasikan dan tidak sedang 

diikutsertakan dalam lomba lain.  

2. Naskah tidak mengandung unsur penghinaan/pelecehan SARA.  

3. Naskah diketik dengan menggunakan computer yang dibawa sendiri oleh peserta.  

4. Penulisan naskah dilaksanakan secara bersamaan dengan peserta lain dalam sebuah 

ruangan yang disiapkan oleh panitia.  

5. Naskah diketik menggunakan kertas A4 dengan huruf Calibri 12 pt dan spasi 1,15.  

6. Waktu penulisan maksimal 480 menit (8 jam).  

 

b. Khusus  

1. Naskah cerpen harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. 

a. Karya cerpen harus sesuai dengan tema dengan teknik pengungkapan bebas. Tema akan 

ditentukan pada saat lomba berlangsung.  

b. Panjang naskah antara 6-10 halaman.  

c. Kriteria Penilaian Cerpen: Autentisitas dan kesegaran ungkapan serta keutuhan dan 

keselarasan.  

d. Peserta berhak mengumpulkan 1 karya yang dianggap terbaik. 

2. Naskah puisi harus memenuhi kriteria sebagai berikut.  

a. Karya puisi harus sesuai dengan tema. Tema akan ditentukan pada saat lomba berlangsung.  

b. Bentuk puisi: bebas, baik epik maupun lirik. 

c. Teknik pengungkapan puisi: bebas. 

d. Panjang antara 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) halaman. 

e. Kriteria Penilaian Puisi: Kebaruan (Novelty), Keutuhan (Wholeness). 

f. Setiap peserta berhak mengumpulkan 1 karya yang dianggap terbaik. 

3. Naskah lakon harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.  

a. Karya puisi harus sesuai dengan tema. Tema akan ditentukan pada saat lomba berlangsung.  

b. Naskah lakon terdiri atas 2 (dua) s.d. 3 (tiga) babak, dengan panjang naskah 7 – 20 halaman.  

c. Durasi pementasan maksimal 45menit.  

d. Jenis lakon bebas (tragedi, komedi, dll).  

e. Kriteria Penilaian Lakon: (1) Orisinalitas/keaslian naskah, (2) Kesesuaian dengan tema, (3) 

Konflik, (4) Menggunakan bahasa Indonesia yang ekspresif dan kaya akan makna baru. 

 

Baca Puisi (Putra/Putri) 

1. Peserta membaca satu puisi dari tujuh puisi pilihan 

2. Tidak diperkenankan memakai pengeras suara dan iringan musik 

3. Pembacaan puisi tidak dibatasi waktu  

4. Penampilan sesuai nomon undian 

5. Kriteria penilaian meliputi: Peghayatan, Penampilan, Vokal 

Monolog 

1. Peserta memilih satu dari lima naskah monolog yang disediakan panitia.  
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2. Peserta menyajikan/mementaskan salah satu bagian/adegan dari naskah monolog yang 

dipilih.  

3. Panitia hanya menyediakan panggung.  

4. Peserta membawa properti/alat musik masing-masing. 

5. Durasi pementasan maksiman 15 menit (termasuk setting panggung, dll). 

6. Gaya pementasan bebas. 

7. Kostum bebas asal tidak bertentangan dengan nilai dan etika bangsa Indonesia. 

8. Tidak diperkenankan memakai api, benda tajam, dan benda-benda yang membahayakan 

penampil maupun penonton selama pertunjukan. 

9. Kriteria penilaian meliputi 

a. Keaktoran (penghayatan, vokal, kelenturan, komunikatif, dan kerjasama).  

b. Penyutradaraan (interpretasi naskah dan kesatuan/keutuhan).  

c. Penataan artistik (tata pentas, tata cahaya, tata suara, tata rias dan busana). 
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LAMPIRAN 

PUISI PILIHAN BACA PUISI PUTRA/PUTRI 

(1) 

SAJAK SEORANG PRAJURIT  

karya Suminto A. Sayuti  

  

(Seorang prajurit telah meninggalkan pabarisan  

sebab sebuah keyakinan bersarang di kalbunya:  

orang tak harus menang, meskipun benar  

  

palagan ditinggalkan  

terompet kerang tak didengarkan  

gendewa ditanggalkan  

busur dipatahkan)  

  

ya, akulah seorang prajurit yang lolos  

dan mencoba lolos dari Kurusetra  

menjadi seonggok sajak yang tersesat  

di pinggir Belantara  

  

(yang mencatat aum serigala  

yang mencatat cericit burung di belukar  

yang basah oleh embun  

yang kering oleh matahari  

yang terjun dalam jeram  

yang terseret dalam ruang tata warna)  

  

telah kutinggalkan palagan  

sebab palagan sebenarnya ada dalam badan  

telah kutanggalkan gendewa  

sebab gendewa sebenarnya hati tanpa wasangka  

telah kupatahkan busur  

sebab busur sebenarnya keberanian tak pernah luntur  

  

akulah prajurit yang terpisah dari pabarisan  

dan menciptakan medan dalam sanubari  

Pandawa-Korawa dalam daging-daging berduri  

Krisna dalam samadi  

Kemenangan dalam angan-angan  

panah, kereta, tombak, kuda, darah,strategi, tulang, singgasana, 

Sejarah... 

dalam diri 
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akulah prajurit dengan sejuta tombak tertancap 

yang lolos dari genangan darah, tonggak-tonggak tulang 

kerikil gigi, ganggang rambut, panji-panji perang. 

 

akulah prajurit bersimbah darah 

yang menyusun jitapsara dengan tinta kehidupan 

duduk sendiri di pinggir hutan. 

 

akulah prajurit pewaris tahta kerajaan 

yang tersenyum pada langit dan bumi 

dengan senandung air mengalir, irama ganggang tak kenal akhir 

 

akulah prajurit yang diharapkan 

dapat mematahkan lawan 

dengan telak dalam satu kali gempuran 

 

ya, akulah yang banyak berharap dan diharapkan 

sehabis usia lunas disini : 

peremouan-perempuan desa: 

tak lagi menjadi buruh-buruh industri kota  

tak lagi membanjiri lokal-lokal prostitusi 

untuk sekedar mempertahankan hidupnya 

para petani tak lagi berpikir 

dan bertanya-tanya 

besok pagi kita makan apa 

 

para penguasa 

tak lagi berorientasi pada status, 

jabatan, kursi, kewenagan, 

dan sejengkal perut 

dan bakal terlahir atas nama sukmamu 

seorang pembela kawula yang celaka dan tertindas 

dari denyut ke denyut, dari waktu ke waktu 

 

akulah seorang prajurit yang terluka 

dan lari dari medan pebarisan 

tapi, luka itu tak lagi berdarah 

dan menyiksa Cinta berbunga 

kapan usia mengain: aku hanya seorang manusia  
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(2) 

SENJA DI PELABUHAN KECIL    

buat Sri Ayati  

karya Chairil Anwar  

  

Ini kali tidak ada yang mencari cinta  

di antara gudang, rumah tua, pada cerita  

tiang serta temali. Kapal, perahu tiada berlaut  

menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut.  

  

Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang  

menyinggung muram, desir hari lari berenang   

menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak  

dan kini, tanah, air, tidur, hilang ombak.  

  

Tiada lagi. Aku sendiri. Berjalan  

menyisir semenanjung, masih pengap harap   

sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan  

dari pantai keempat, sedu penghabisan bisa terdekap. 
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(3) 

SELAMAT PAGI INDONESIA  

karya Sapardi Djoko Damono  

  

selamat pagi, Indonesia, seekor burung mungil mengangguk  

dan menyanyi kecil buatmu  

aku pun sudah selesai, tinggal mengenakan sepatu,  

dan kemudian pergi untuk mewujudkan setiaku padamu  

dalam kerja yang sederhana;  

bibirku tak bisa mengucapkan kata-kata yang sukar  

dan tanganku terlalu kurus untuk mengacu terkepal.  

selalu kujumpai kau di wajah anak-anak sekolah,  

di mata para perempuan yang sabar,  

di telapak tangan yang membantu para pekerja jalanan;  

kami telah bersahabat dengan kenyataan untuk  

diam-diam mencintaimu.  

pada suatu hari tentu kukerjakan sesuatu  

agar tak sia-sia kau melahirkanku.  

seekor ayam jantan menegak, dan menjeritkan salam padamu,  

kubayangkan sehelai bendera berkibar di sayapnya.  

aku pun pergi bekerja, menaklukkan kejemuan,  

merubuhkan kesangsian,  

dan menyusun batu demi batu ketabahan, benteng kemerdekaanmu  

pada setiap matahari terbit, o anak jaman yang megah,  

biarkan aku memandang ke timur untuk mengenangmu.  

wajah-wajah yang penuh anak-anak sekolah berkilat,  

para perempuan menyalakan api,  

dan di telapak tangan para lelaki yang tabah  

telah hancur kristal-kristal dusta, khianat, dan pura-pura  

selamat pagi, Indonesia, seekor burung kecil  

memberi salam kepada si anak kecil  

terasa benar: aku tak lain milikmu. 
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(4) 

BUAT SAUDARA KANDUNG  

karya Hartoyo Andangjaya  

  

ke manakah engkau, saudara  

orang-orang lemah dan ladang-ladang tidak berbunga  

dan anjing, yang mengais siang hari  

malam-malam menangis panjang sekali  

  

lenguh lembu di kejauhan  

menyebar kabar kemuraman  

sebuah dusun yang tenggelam  

  

kampung merana kekeringan  

cinta. wajah-wajah menahan rawan :  

kami kehilangan  

  

dan kota mengepul debu  

di dadanya oto dan radio menderu  

seperti biasa :  

ke sana kita, saudara  

  

sudah sekian ketika  

ladang-ladang tidak berbunga  

orang-orang lemah dan mereka  

hanya bisa berkata lewat caya mata :  

ke manakah engkau, saudara 
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(5) 

TANTANGAN  

karya Abdul Wahid Situmeang  

  

Siapa lagi mau angkat bicara  

tentang kejayaan dan kemegahan bangsa  

di atas ini bumi luka parah  

bumi yang sabar dan ramah  

damai dalam kesuraman lingkup  

  

Jangan lagi kau bicara dan bicara  

membeber cerita fitnah dan dusta  

membela kerakusan hatimu yang hina  

karena cukup kami kenal siapa kau yang sebenarnya  

macan penghulu belantara  

  

Hati yang pongah angkuh dan serakah  

yang mengeruhkan kejernihan ampera  

ke mana lagi kau berlindung  

semua jalan lari sudah kami serung  

semua pintu padamu mengatup  

  

Hati yang pongah angkuh dan serakah  

yang mengotori kesucian ampera  

terima kematian dirimu yang celaka  

binasa dipentung rujung henti denyut jantung  

di sini tak ada lagi tempat buat hati yang lancing 
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(6) 

RESONANSI INDONESIA 

Ahmadun Yosi Herfanda  

 

bahagia saat kau kirim rindu 

termanis dari lembut hatimu 

jarak yang memisahkan kita 

laut yang mengasuh hidup nakhoda 

pulau-pulau yang menumbuhkan kita 

permata zamrud di katulistiwa 

: kau dan aku 

berjuta tubuh satu jiwa 

 

kau semaikan benih-benih kasih 

tertanam dari manis cintamu 

tumbuh subur di ladang tropika 

pohon pun berbuah apel dan semangka 

kita petik bersama bagi rasa bersaudara 

: kau dan aku 

berjuta kata satu jiwa 

 

kau dan aku 

siapakah kau dan aku? 

jawa, cina, aceh, batak, arab, dayak 

sunda, madura, ambon, atau papua? 

ah, tanya itu tak penting lagi bagi kita 

: kau dan aku 

berjuta wajah satu jiwa 

 

ya, apalah artinya tembok pemisah kita 

apalah artinya rahim ibu yang berbeda? 

jiwaku dan jiwamu, jiwa kita 

tulus menyatu dalam asuhan 

burung garuda 
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(7) 

PEREMPUAN-PEREMPUAN PERKASA 

Hartoyo Andangjaya 

 

Perempuan – perempuan yang membawa bakul di pagi buta, 

dari manakah mereka.. 

Ke stasiun kereta mereka datang dari bukit-bukit desa sebelum 

peluit kereta pagi terjaga.. 

Sebelum hari bermula dalam pesta kerja.. 

  

Perempuan – perempuan yang membawa bakul dalam kereta, 

kemanakah mereka.. 

Di atas roda-roda baja mereka berkendara,, 

Mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota.. 

Merebut hidup di pasar-pasar kota.. 

  

Perempuan – perempuan perkasa yang membawa bakul di pagi buta, 

siapakah mereka.. 

Mereka ialah ibu-ibu berhati baja, perempuan – perempuan perkasa 

akar – akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota.. 

Mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa.. 

 

 


