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LEMBAR PENGESAHAN 
 
 

Hasil Evaluasi Akhir Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat  
Fakultas Bahasa dan Seni tahun 2009 
 
A. Judul Kegiatan  : Juri Lomba Penulisan Cerpen Tingkat SMA se-DIY dan Puisi 

Bahasa Inggris se-UNY  
B. Pelaksana : Asih Sigit Padmanugraha, M. Hum  
C. Hasil Evaluasi:  

1. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini sudah / 
belum *) sesuai dengan rancangan yang tercantum dalam proposal 
PPM 

2. Sistematika laporan sudah / belum *) sesuai dengan ketentuan yang 
tercantum dalam buku pedoman PPM UNY 

3. Hal-hal lain sudah / belum *) memenuhi persyaratan laporan 
 
D. Kesimpulan 

Laporan ini dapat / belum dapat *) diterima  
 

Yogyakarta, 20 Januari 2009 
 
 
Mengetahui,        Disetujui, 
 
Dekan FBS UNY           BPPM FBS UNY  
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Zamzani   Teguh Setiawan, M. Hum  
NIP. 130 891 328            NIP. 132 057 602 
 
 
 
   
 
 
 
 
Catatan: 
*) coret yang tidak perlu 



KATA PENGANTAR 
 

 
Laporan ini berisi hasil pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat yang berupa Juri dalam Lomba Penulisan Cerpen tingkat SMA se-DIY 
dan Puisi Bahasa Inggris se-UNY yang diselenggarakan sejak akhir bulan September 
hingga awal bulan November tahun 2007. Sedangkan hari penentuan dan 
pengumuman jatuh pada tanggal 10  November 2007 dan acaranya diselenggarakan 
di Ruang Seminar Gedung D. 07 FMIPA UNY.  

Pelaksana mengucapkan terima kasih Ketua Panitia, Ketua HIMA FMIPA, 
Kajur Pendidikan Kimia FMIPA, Dekan FMIPA, Dekan FBS, dan juga Kajur 
Pendidikan Bahasa Inggris yang memungkinkan pelaksana melaksanakan tugas ini 
dengan baik dan lancar.  

Harapan pelaksana, semoga para peserta, pembaca, dan semua pihak dapat 
mengambil manfaat dari kegiatan PPM ini.  

 
 

 
 
Yogyakarta, 20 Januari 2009  

        
 
      Pelaksana 
 
 
 
      
     Asih Sigit Padmanugraha, M. Hum 

      NIP. 132 299 490 
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Juri Lomba Penulisan Cerpen Tingkat SMA se-DIY  
dan Puisi Bahasa Inggris se-UNY 

 

Asih Sigit Padmanugraha, M. Hum 

 

Abstrak 

 

Sungguh sangat menyenangkan mendapatkan kesempatan untuk terlibat 
dalam lomba penulisan puisi dalam Inggris dan penulisan cerpen, karena hanyalah 
mereka yang memiliki kemampuan luar biasa yang dapat menulis karya sastra. Selain 
itu, sangat pula menggembirakan melihat bakat-bakat baru penyair dan cerpenis dari 
Fakultas MIPA. Ini merupakan kemajuan, dan hal ini membuktikan bahwa sastra 
bukan hanya merupakan ‘khayalan’ yang tidak relevan dengan kehidupan manusia 
sehari-hari. Kita bisa melihatnya dari topik-topik yang dieksplorasi oleh para penulis 
dalam karya-karya mereka: sangat membumi.  

Kegiatan penyeleksian ini dilaksanakan mulai dari akhir bulan September 
hingga awal bulan November tahun 2007. Kegiatan inti yaitu pengumuman 
pemenang diselenggarakan pada tanggal 10 November 2007 di  Ruang Seminar 
Gedung D. 07 FMIPA UNY. 

Hasil kegiatan ini penjurian ini khususnya penulisan puisi menghasilkan 5 
(lima) orang pemenang. Dari kelima pemenang tersebut ada tiga yang sangat 
menarik. Setiap pemenang memiliki keunggulan dan keunikan dalam beberapa sisi. 
Puisi adalah karya sastra yang memiliki konsentrasi penggunakan kata namun 
memiliki makna yang sangat luas. Hal ini bisa dicapai oleh puisi berjudul “Pieces” 
yang ditulis oleh Jasmiatun. Sementara itu membaca “Duixotic Gothic: A Bizzare 
Love Triangle” menjadi begitu sangat menyenangkan karena penggunaan rima meski 
hal ini tidak sejalan dengan isinya: keraguan, cinta, kecemburuan, dan kebingungan. 
Tetapi jelas sekali bahwa persona berhasil keluar dari dilema love triangle dengan 
cara yang abstrak dan imajinatif. Sedangkan tone pada “Survivor” puisi tulisan 
Azizatun jauh lebih kuat dari “Pieces” sebagaimana terlihat dari pernyataan-
pernyataan: langsung, berani, dan tangguh. Yang menarik, tone pada “Survivor” ini 
sejalan dengan gaya penulisan yang komunikatif dan tidak berrima.   

Terakhir, salah satu misi pengajaran sastra adalah peningkatan sisi afektif 
dari para pembacanya atau penikmatnya. Oleh karenanya, seyogyanya kegiatan ini 
tidak berhenti pada produksi karya tetapi juga implementasi nilai-nilai dalam karya 
tersebut di dalam kehidupan sehari-hari.  

 
Kata kunci:  Lomba penulisan puisi dan cerpen, penerapan nilai-nilai sastra dalam 

kehidupan.   
 



Juri Lomba Penulisan Cerpen Tingkat SMA se-DIY  
dan Puisi Bahasa Inggris se-UNY 

 

 

A. Pendahuluan 

 

Membaca tema kegiatan ini “Chemistry for Charity” menjadikan munculnya 

rasa bahagia, karena di tengah masyarakat yang serasa semakin tidak peduli satu 

dengan yang lain masih ada sebagian kecil anggota masyarakat yang tidak melupakan 

pentingnya uluran tangan bagi sesama. Oase di tengah padang pasir itu berasal dari 

mahasiswa yang tergabung dalam HIMA Kimia Fakultas MIPA UNY. 

Seperti tercermin dari sambutan ketua panitia, tema ini dipilih karena rasa 

keprihatinan mereka kepada anak-anak korban bencana alam gempa bumi 27 Mei 

2006. Kegiatan ini bertujuan untuk (1) mengembangkan kreativitas siswa SMA dan 

mahasiswa; (2) memotivasi siswa SMA dan mahasiswa untuk berkarya dalam 

mengaplikasikan bakat dan minatnya; (3) menyalurkan minat dan bakat menulis yang 

dimiliki siswa dan mahasiswa; dan (4) mengembangkan kemampuan berbahasa asing 

terutama bahasa Inggris.  

Selain itu panitia juga berupaya untuk dapat memberikan sedikit bantuan 

kepada para korban bencana gampa bumi 27 Mei 2006 dengan menyisihkan sebagian 

dari uang pendaftaran para peserta. 

 

 



B. Tujuan 

Adapun tujuan pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini 

sebagai yuri penulisan puisi dalam bahasa Inggris adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan kategori-kategori puisi yang harus dipenuhi oleh para peserta. 

2. Menyeleksi 5 (lima) orang pemenang dari 21 (dua puluh satu) orang 

peserta.   

3. Menjelaskan kelebihan dan keunikan para pemenang sehingga mereka 

layak sebagai pemenang.  

 

C. Pelaksanaan 

 

Pelaksanaan kegiatan penjurian penulisan puisi dalam bahasa Inggris untuk 

mahasiswa se-UNY ini dimulai sejak akhir 26 September 2007 sampai dengan awal 

November 2007 atau tepatnya 6 November 2007.  

Kemudian hasil seleksi tersebut diberikan kepada panitia untuk dijadikan 

sebuah antologi yang berjudul Antologi Cerpen dan Puisi: Chemistry for Charity dan 

diumumkan dan dilaunching pada tanggal 10 November di Ruang Seminar Gedung 

D. 07 FMIPA UNY.  

 

 

 

 



D. Kesimpulan dan Saran 

1. Beberapa poin yang dapat disimpulkan dari penjurian penulisan puisi dalam 

kegiatan ini adalah:  

a. Kegiatan ini merupakan kemajuan yang luar biasa karena sastra 

diproduksi oleh kalangan yang selama ini dianggap jauh dari 

kehidupan sastra, yaitu mahasiswa MIPA khususnya Kimia. 

b. Sastra terbukti mampu menjembatani para mahasiswa dalam 

mengekspresikan kegelisahannya pada kehidupan manusia dan 

membantu mereka membutuhkan, dalam hal ini mereka yang menjadi 

korban gempa bumi 27 Mei 2007.  

2. Saran 

a. Sosialisasi sebaiknya lebih ditingkatkan supaya jumlah pesertanya 

meningkat.  

b. Dalam penulisan puisi ditentukan rambu-rambu yang jelas untuk 

dipenuhi oleh para pesertanya. 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 
 
 


