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A.    PENDAFTARAN PESERTA 

1.   Pendaftaran mulai Selasa, 09 Februari 2016  

      s/d Sabtu, 07 Mei  2016  

2.   Biaya Pendaftaran Rp. 30.000/Peserta. Dan tidak dapat 

di tarik  kembali jika calon peserta mengundurkan diri 

3.   Pendaftaran 

• Dilakukan di Universitas W.R. Supratman. Jl. Arief 

Rachman Hakim No.14 Surabaya. Gedung Utama Lt.1 

di Ruang “Pendaftaran Lomba Baca Puisi Piala 

Rektor Unipra”. Pada Hari Senin s.d. Sabtu pukul 

09.30-15.30 WIB. (Tanggal Merah libur) 

• Pada Hari Minggu di ruang Sekretariat UKM “Teater 

Sahabat Unipra”. Pukul 15.30-20.00 WIB. 

• Via SMS ke 087852329733: Format  

               LBPPRU(Spasi)NAMALENGKAP(Spasi)ASALSEKOLAH 

                 Contoh : LBPPRU Agustio Nugroho SMAN 2 SURABAYA  

 



• Tempat pembayaran pendaftaran langsung di Ruang 

“Pendaftaran Lomba Baca Puisi Piala Rektor 

Unipra”. Pada Hari Senin s.d. Sabtu  pukul 09.30-

15.30 WIB. (Tanggal Merah libur) . Pada Hari Minggu 

di ruang “Sekretariat UKM Teater Sahabat Unipra”. 

Pukul 15.30-20.00 WIB. 

   

•  Atau dapat transfer melalui rekening BNI dengan 

nomor rekening 0387815809 atas nama Yosua 

Malingara (apabila melakukan transaksi melalui teller 

bank, pada slip pembayaran, di bagian keterangan 

diharapkan menuliskan nama pendaftar dan asal 

sekolah. Atau bisa meminta kepada teller untuk 

menuliskan keterangan tersebut pada slip 

pembayaran). Setelah melakukan transfer atau 

pembayaran, wajib langsung konfirmasi via SMS 

atau Telepon ke nomor sekretariat Lomba Baca 

Puisi  087852329733 (Kak Wawan).   

 

CP: Kak Yosua (085606050021) / Kak Yessy Putri (085648780352) 

 

 

 



       B.   KETENTUAN PESERTA 

1. Peserta berasal dari SMA/SMK/MA sederajat se-Jawa Timur 

2.  Peserta berupa perorangan / individu 

3.  Peserta adalah siswa/i maksimal 5 orang dari sekolah yang    

sama 

4.  Memenuhi syarat-syarat administrasi seperti : mengisi     

formulir pendaftaran,, mendaftar sesuai format SMS, dan 

membayar biaya pendaftaran  

5. Membawa Pas Foto ukuran 3 x 4 = 2 lembar (berwarna) dan 

disertai 2 lembar foto copy kartu tanda pelajar saat pendaftaran 

langsung / saat Technical Meeting 

6.  Pendaftaran akan ditutup otomatis apabila peserta telah 

mencapai batas maksimum yaitu 100 peserta 

7. Peserta tidak boleh diganti siswa lain apabila sudah mendapat 

pengesahan dari panitia 

 

C.    PERATURAN LOMBA  

1. Lomba di bagi dalam dua babak. Yaitu babak penyisihan 

dan babak final 

 

2. Pada babak penyisihan, peserta memilih salah satu puisi dari 

lima puisi yang telah di sediakan oleh panitia. 

  



 

  Daftar Puisi Babak Penyisihan (Pilih salah satu) 

 

 

3. Pada babak final, peserta memilih salah satu puisi dari tiga 

judul puisi yang telah disediakan oleh panitia.  

 

            Daftar Puisi Babak Final (Pilih salah satu) 

 

 

4. Peserta harus hadir di ruang perlombaan selambat-

lambatnya 10 menit sebelum di panggil  

No. Judul Puisi Penyair 

1. Wajah Kita Hammid Jabbar 

2. Tanah Air Mata Sutardji Calzoum Bachri 

3. Indonesia, Pada Sebuah Malam Toto ST Radik 

4. Ibu Kota Senja Toto Sudarto Bachtiar 

5. Ketika Burung Merpati Sore Melayang Taufiq Ismail 

No. Judul Puisi Penyair 

1. Sajak Bulan Mei 1998 di Indonesia W.S. Rendra 

2. Antara Karawang – Bekasi Chairil Anwar  

3. Kembalikan Indonesia Kepadaku Taufiq Ismail 



5. Urutan penampilan lomba ditentukan berdasarkan saat 

pendaftaran ulang berlangsung 

6. Peserta yang mendapatkan giliran, setelah dipanggil 3x 

berturut turut belum juga hadir, dinyatakan gugur 

7. Tidak ada perpanjangan waktu bagi peserta yang terlambat 

mengikuti lomba. 

8. Peserta lomba baca puisi diperbolehkan membacakan puisi 

tanpa alat bantu pengeras suara 

9. Dalam pembacaan (lomba) tidak boleh menggunakan alat 

pengiring, baik yang dimainkan  sendiri maupun yang 

dimainkan orang lain 

10. Saat lomba berlangsung peserta diwajibkan berpakaian 

seragam sekolah dan bersepatu 

11. Peserta diperbolehkan mendokumentasikan penampilan 

dalam bentuk foto dan video di area yang sudah ditentukkan 

dan tanpa menggunakan blitz 

12. Peserta dapat didampingi oleh official, yang merupakan 

personal yang mempunyai tugas tertentu dalam menunjang 

keperluan peserta lomba 

13. Official dapat  berasal dari kalangan siswa  atau  guru 

pembimbing 

14. Sepuluh peserta yang mendapat nilai tertinggi akan masuk 

ke babak final 



15. Pada babak final diambil lima peserta untuk hadiah juara I, 

II, dan III. Harapan I, dan II 

16.  Lima dari sepuluh peserta (yang tidak mendapat hadiah) 

akan mendapatkan sertifikat  

17.  Keputusan juri dalam perlombaan bersifat mutlak dan tidak 

dapat diganggu gugat 

18. Setiap peserta harus menaati peraturan lomba 

D.     KRITERIA PENILAIAN 

a.  Penjiwaan (interpretasi teks) 

b.  Vokal  

1)      Artikulasi 

2)      Intonasi 

3)      Karakter Suara 

4)      Tempo 

5)      Kekuatan (Power) Suara 

c.  Gerak  (Mimik dan Gesture) 

d.  Totalitas (Penyajian secara lisan, ekspresi, fisik, keutuhan). 

 

 

 

 

 

 



E.     HADIAH 

• Juara I  : Uang Tunai Rp.1.250.000; + Trophy + Serifikat   

• Juara II  : Uang Tunai Rp.750.000; + Trophy + Sertifikat  

• Juara III  : Uang Tunai Rp.500.000; + Trophy + Sertifikat  

• Harapan I : Uang Tunai Rp.250.000; + Sertifikat  

• Harapan II : Uang Tunai Rp.250.000; + Sertifikat 

 

F.  JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN 

1. Technical Meeting dilaksanakan pada : 

    Hari : Minggu 

    Tanggal : 08 Mei 2016 

    Waktu : 10.00 WIB s/d selesai 

    Tempat : Ruang Aula Universitas W.R. Supratman 

    Jl. Arief Rachman Hakim No.14 Surabaya 

2. Lomba dilaksanakan pada: 

  Hari : Senin 

 Tanggal : 23 Mei 2016 

 Waktu : 08.00 WIB s/d selesai 

Tempat : Halaman Pendopo Kampus Universitas W.R. 

Supratman. 

    Jl. Arief Rachman Hakim No.14 Surabaya 

 

 



Puisi Babak Penyisihan (Pilih salah satu) 

 

WAJAH KITA  

Karya: Hamid Jabbar  

 

Bila kita selalu berkaca setiap saat  

Dan di setiap tempat  

Maka tergambarlah:  

Alangkah bermacamnya 

Wajah kita  

Yang berderet bagai patung  

Di toko mainan di jalan braga: 

  

Wajah kita adalah wajah bulan  

Yang purnama dan coreng-moreng  

Serta gradakan dan bopeng-bopeng  

Wajah kita adalah wajah manusia  

Yang bukan lagi manusia  

Dan terbenam dalam wayang  

 

Wajah kita adalah wajah rupawan  

Yang bersolek menghias lembaran  



Kitab suci dan kitab undang-undang  

Wajah kita adalah wajah politisi  

Yang mengepalkan tangan bersikutan  

Menebalkan muka meraih kedudukan 

  

Wajah kita adalah wajah setan  

Yang menari bagai bidadari  

Merayu kita menyatu onani  

Bila kita selalu berkaca dengan kaca  

Yang buram tak sempurna  

Maka tergambarlah :  

Alangkah berperseginya :  

 

Wajah kita  

Yang terkadang bagai binatang  

Di kota di taman margasatwa:  

Wajah kita adalah wajah serigala  

Yang mengaum menerkam mangsanya  

Dengan buas, lahap dan gairahnya 

  

Wajah kita adalah wajah anjing  

Yang mengejar bangkai dan kotoran  

Di tong sampah dan selokan-selokan  



Wajah kita adalah wajah kuda  

Yang berpacu mengelus bayu  

Mendenguskan napas-napas nafsu 

Wajah kita adalah wajah wajah babi  

Yang menyeruduk dalam membuta  

Menyembah tumpukan harta-benda 

  

Wajah kita adalah wajah buaya  

Yang meratap dalam riangnya  

Dan tertawa dengan sedihnya  

Bila kita selalu berkaca dengan kaca  

Yang mengkilap dan rata  

Maka tergambarlah :  

Alangkah berseadanya  

 

Wajah kita  

Yang mendengar segala erang  

Berkerendahan hati dan berkelapangan dada:  

Wajah kita adalah wajah  

Yang kurang tambah  

Serta selebihnya 

  

Wajah kita adalah wajah  



Yang sujud rebah  

Bagi-Nya jua  

Wajah kita adalah wajah  

Yang bukan wajah  

Hanya fatamorgana 

 

 

TANAH AIR MATA 

Karya : Sutardji Calzoum Bachri  

 

Tanah airmata tanah tumpah darahku 

Mata air air mata kami 

Airmata tanah air kami 

 

Disinilah kami berdiri 

Menyanyikan airmata kami 

 

Di balik gembur subur tanahmu 

Kami simpan perih kami 

Di balik etalase gedung-gedungmu 

Kami coba sembunyikan derita kami 

 

Kami coba simpan nestapa kami 



Kami coba kuburkan dukalara 

Tapi perih tak bisa sembunyi 

Ia merebak kemana-mana 

 

Bumi memang tak sebatas pandang 

Dan udara luas menunggu 

Namun kalian takkan bisa menyingkir 

Kemanapun melangkah 

Kalian pijak airmata kami 

Kemana pun terbang 

Kalian kan hinggap di airmata kami 

Kemanapun berlayar 

Kalian  arungi airmata kami 

 

 

Kalian sudah terkepung 

Takkan bisa mengelak 

Takkan bisa kemana pergi 

Menyerahlah pada kedalaman airmata kami  

 

 

 

 



INDONESIA, PADA SEBUAH MALAM 

Karya: TOTO ST RADIK 

 

indonesia -- pada sebuah malam yang jauh 

bulan separuh. burung alap-alap memekikkan seluruh 

nyanyian kepedihan dan alamat-alamat kematian 

sunyi pun tumbuh berkawan ketakutan 

menjalar ke setiap rumah, mengetuk pintu-pintu 

yang rapuh. dan angin seperti bersekutu 

menghunjamkan dingin, tajam bagai tatapan 

sepasang mata kucing hitam. kemudian hujan 

jatuh, berputar-putar dalam tarian tanpa irama 

menderas tak tertahan menuju jantung kegelapan 

mengisyaratkan badai 

 

indonesia -- pada sebuah malam penuh hujan 

bulan tersingkir seperti menegaskan kegelapan sihir 

lolong anjing dari bukit-bukit jauh mengarungi 

detik amarah yang bergelombang gaduh. bunga-bunga 

berganti batu, dendang sayang berganti kibasan parang 

semburan peluru dan kobaran api. darah pun tumpah 

di setiap jengkal tanah. mengalir ribuan kilometer 

bersama airmata yang diam-diam menyimpan kenangan 



sejarah negeri hijau. sobekan bendera terbakar 

di atas meja perjudian. mantera-mantera, doa-doa, kutukan 

seribu kata saling tindih saling cakar di antara 

percakapan-percakapan aneh penuh sandi 

 

indonesia -- pada sebuah malam huru-hara 

aku menundukkan kepala di kamar berdebu 

membaca baris demi baris sajak-sajakku yang berlepasan 

dari penjara kertas: melangkah di jalan-jalan berbatu! 

Serang, 31 Desember 1996 

 

IBU KOTA SENJA 

Oleh: Toto Sudarto Bachtiar 

Penghidupan sehari-hari, kehidupan sehari-hari 

Antara kuli-kuli berdaki dan perempuan telanjang mandi 

Di sungai kesayangan, o, kota kekasih 

Klakson oto dan lonceng trem saing-menyaingi 

Udara menekan berat di atas jalan panjang berkelokan 

 

Gedung-gedung dan kepala mengabur dalam senja 

Mengarungi dan layung-layung membara di langit barat daya 

0, kota kekasih 



Tekankan aku pada pusat hatimu 

Di tengah-tengah kesibukanmu dan penderitaanmu 

Aku seperti mimpi, bulan putih di lautan awan belia 

Sumber-sumber yang murni terpendam 

Senantiasa diselaputi bumi keabuan 

Dan tangan serta kata menahan napas lepas bebas 

Menunggu waktu mengangkut maut 

Aku tiada tahu apa-apa, di luar yang sederhana 

Nyanyian-nyanyian kesenduan yang bercanda kesedihan 

Menunggu waktu keteduhan terlanggar di pintu dinihari 

Serta keabadian mimpi-mimpi manusia 

Klakson dan lonceng bunyi bergiliran 

Dalam penghidupan sehari-hari, kehidupan sehari-hari 

Antara kuli-kuli yang kembali 

Dan perempuan mendaki tepi sungai kesayangan 

Serta anak-anak berenangan tertawa tak berdosa 

Di bawah bayangan samar istana kejang 

Layung-layung senja melambung hilang 

Dalam hitam malam menjulur tergesa 

Sumber-sumber murni menetap terpendam 

Senantiasa diselaputi bumi keabuan 

Serta senjata dan tangan menahan napas lepas bebas 



0, kota kekasih setelah senja 

Kota kediamanku, kota kerinduanku 

 

Ketika Burung Merpati Sore Melayang  

Karya: Taufiq Ismail 

 

Langit akhlak telah roboh di atas negeri 

Karena akhlak roboh, hukum tak tegak berdiri 

Karena hukum tak tegak, semua jadi begini 

Negeriku sesak adegan tipu-menipu 

Bergerak ke kiri, dengan maling kebentur aku 

Bergerak ke kanan, dengan perampok ketabrak aku 

Bergerak ke belakang, dengan pencopet kesandung aku 

Bergerak ke depan, dengan penipu ketanggor aku 

Bergerak ke atas, di kaki pemeras tergilas aku 

 

Kapal laut bertenggelaman, kapal udara berjatuhan 

Gempa bumi, banjir, tanah longsor dan orang kelaparan 

Kemarau panjang, kebakaran hutan berbulan-bulan 

Jutaan hektar jadi jerebu abu-abu berkepulan 

Bumiku demam berat, menggigilkan air lautan 

 



Beribu pencari nafkah dengan kapal dipulangkan 

Penyakit kelamin meruyak tak tersembuhkan 

Penyakit nyamuk membunuh bagai ejekan 

Berjuta belalang menyerang lahan pertanian 

Bumiku demam berat, menggigilkan air lautan 

 

Lalu berceceran darah, berkepulan asap dan berkobaran api 

Empat syuhada melesat ke langit dari bumi Trisakti 

Gemuruh langkah, simaklah, di seluruh negeri 

Beribu bangunan roboh, dijarah dalam huru-hara ini 

Dengar jeritan beratus orang berlarian dikunyah api 

Mereka hangus-arang, siapa dapat mengenal lagi 

Bumiku sakit berat, dengarlah angin menangis sendiri 

 

Kukenangkan tahun ?47 lama aku jalan di Ambarawa dan Salatiga 

Balik kujalani Clash I di Jawa, Clash II di Bukittinggi 

Kuingat-ingat pemboman Sekutu dan Belanda seantero negeri 

Seluruh korban empat tahun revolusi 

Dengan Mei ?98 jauh beda, jauh kalah ngeri 

Aku termangu mengenang ini 

Bumiku sakit berat, dengarlah angin menangis sendiri 

 

Ada burung merpati sore melayang 



Adakah desingnya kau dengar sekarang 

Ke daun telingaku, jari Tuhan memberi jentikan 

Ke ulu hatiku, ngilu tertikam cobaan 

Di aorta jantungku, musibah bersimbah darah 

Di cabang tangkai paru-paruku, kutuk mencekik nafasku 

Tapi apakah sah sudah, ini murkaMu? 

 

Ada burung merpati sore melayang 

Adakah desingnya kau dengar sekarang 

  

 

Puisi Babak Final (Pilih salah satu) 

 

Sajak Bulan Mei 1998 di Indonesia 

Karya : W.S.Rendra 

 

Aku tulis sajak ini di bulan gelap raja-raja 

Bangkai-bangkai tergeletak lengket di aspal jalanan 

Amarah merajalela tanpa alamat 

Ketakutan muncul dari sampah kehidupan 

Pikiran kusut membentur simpul-simpul sejarah 

 

O, zaman edan! 



O, malam kelam pikiran insan! 

Koyak moyak sudah keteduhan tenda kepercayaan 

Kitab undang-undang tergeletak di selokan 

Kepastian hidup terhuyung-huyung dalam comberan 

 

O. tatawarna fatamorgana kekuasaan! 

O, sihir berkilauan dari mahkota raja-raja! 

Dari sejak zaman Ibrahin dan Musa 

Allah selalu mengingatkan  

bahwa hukum harus lebih tinggi  

dari keinginan para politisi, raja-raja dan tentara 

 

O, kebingungan yang muncul dari kabut ketakutan! 

O, rasa putus asa yang terbentur sangkur! 

Berhentilah mencari Ratu Adi! 

Ratu Adil itu tidak ada 

Ratu Adil itu tipu daya! 

Apa yang harus kita tegakkan bersama 

adalah Hukum Adil 

 

Hukum Adil adalah bintang pedoman di dalam prahara 

Bau anyir darah yang kini memenuhi udara 

 menjadi saksi yang akan berkata: 



Apabila pemerintah sudah menjarah Daulat Rakyat, 

apabila cukong-cukong sudah menjarah ekonomi bangsa, 

apabila aparat keamanan sudah menjarah keamanan, 

maka rakyat yang terkekang akan mencontoh penguasa, 

lalu menjadi penjarah di pasar dan jalan raya 

 

Wahai, penguasa dunia yang fana! 

Wahai, jiwa yang tertenung sihir takhta! 

Apakah masih buta dan tuli di dalam hati? 

 Apakah masih akan menipu diri sendiri? 

Apabila saran akal sehat kamu remehkan 

berarti pintu untuk pikiran-pikiran kalap 

yang akan muncul dari sudut-sudut gelap 

telah kamu bukakan! 

 

Cadar kabut duka cita menutup wajah Ibu Pertiwi 

Air mata mengalir dari sajakku ini 

 

Jakarta, 17 Mei 1998 

 

 

 

 



Antara Karawang - Bekasi  

Karya: Chairil Anwar 

Kami yang kini terbaring antara Karawang-Bekasi 

tidak bisa teriak Merdeka dan angkat senjata lagi. 

Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami, 

terbayang kami maju dan mendegap hati ? 

Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi 

Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak 

Kami mati muda. Yang tinggal tulang diliputi debu. 

Kenang, kenanglah kami. 

Kami sudah coba apa yang kami bisa 

Tapi kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu 

nyawa 

Kami cuma tulang-tulang berserakan 

Tapi adalah kepunyaanmu 

Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan 

Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan kemenangan dan harapan 

atau tidak untuk apa-apa, 

Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata 

Kaulah sekarang yang berkata 



Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi 

Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak 

Kenang, kenanglah kami 

Teruskan, teruskan jiwa kami 

Menjaga Bung Karno 

menjaga Bung Hatta 

menjaga Bung Sjahrir 

Kami sekarang mayat 

Berikan kami arti 

Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian 

Kenang, kenanglah kami 

yang tinggal tulang-tulang diliputi debu 

Beribu kami terbaring antara Krawang-Bekasi 

 

Kembalikan Indonesia Padaku 

Karya: Taufiq Ismail 

Hari depan Indonesia adalah dua ratus juta mulut yang menganga, 

Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 watt, 

sebagian berwarna putih dan sebagian hitam, 

yang menyala bergantian, 

Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam 

dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa, 



Hari depan Indonesia adalah pulau Jawa yang tenggelam 

karena seratus juta penduduknya, 

Kembalikan 

Indonesia 

padaku 

Hari depan Indonesia adalah satu juta orang main pingpong siang malam 

dengan bola telur angsa di bawah sinar lampu 15 watt, 

Hari depan Indonesia adalah pulau Jawa yang pelan-pelan tenggelam 

lantaran berat bebannya kemudian angsa-angsa berenang-renang di 

atasnya, 

Hari depan Indonesia adalah dua ratus juta mulut yang menganga, 

dan di dalam mulut itu ada bola-bola lampu 15 watt, 

sebagian putih dan sebagian hitam, yang menyala bergantian, 

Hari depan Indonesia adalah angsa-angsa putih yang berenang-renang 

sambil main pingpong di atas pulau Jawa yang tenggelam 

dan membawa seratus juta bola lampu 15 watt ke dasar lautan, 

Kembalikan 

Indonesia 

padaku 

Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam 

dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa, 

Hari depan Indonesia adalah pulau Jawa yang tenggelam 



karena seratus juta penduduknya, 

Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 watt, 

sebagian berwarna putih dan sebagian hitam, yang menyala bergantian, 

Kembalikan 

Indonesia 

padaku 

Paris, 1971 
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