
 

PETUNJUK PELAKSANAAN FESTIVAL 

 

I. TEMA FESTIFAL 

Tema festival adalah : “Melestarikan Budaya Lokal, Menjaga Nusantara” 

 

II. TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN 

Pelaksanaan festival di selenggarakan selama tiga hari sejak tanggal 6 Aptil 2018 sampai 

dengan 8 April 2018, bertempat di Yellow Campus Universitas Bojonegoro (UNIGORO). 

 

III. PESERTA 

Peserta yang dapat mengikuti kegiatan festival adalah group/kelompok teater pelajar 

setingkat SMA/SMK/MA dan atau sederajat yang berdomisili di 7 (tujuh) 

Kabupaten/Kota, yaitu : Blora, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Jombang, Nganjuk dan 

Ngawi. Masing-masing sekolah dapat mengirimkan satu peserta atau lebih dengan 

syarat memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh panitia festival. 

 

IV. NASKAH TEMA 

Naskah tema bebas, isi menyesuaikan tema festival dan tidak mengandung unsur SARA 

dan tidak melanggar norma sosial (pornografi/pornoaksi). 

 

V. DURASI WAKTU PERTUNJUKAN 

Durasi pertunjukan masing-masing peserta tidak kurang dari 25 menit dan maksimal 60 

menit. 

 

VI. PERSYARATAN PESERTA 

1) Mengisi formulir pendaftaran 

2) Menyerahkan formulir pendaftaran, naskah, diskripsi naskah, nama-nama pemain 

dan kru paling lambat tanggal 1 April 2018 pada saat technical meeting. 

3) Menghadiri pelaksanaan technical meeting. 

4) Melaksanakan ketentuan dan tata-tertib pelaksanaan festival. 

5) Pendaftaran peserta tidak dipungut biaya apapun (GRATIS). 

 

VII. PENILAIAN KEJUARAAN DAN HADIAH 

Penilaian dan penjurian peserta festival meliputi : 

1) 3 (tiga) grup Penyaji Terbaik non rangking, masing-masing berhak atas trofi, piagam, 

dan uang pembinaan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). 

2) 1 (satu) Sutradara Terbaik, berhak mendapatkan hadiah trofi, piagam, dan uang 

pembinaan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 

3) 1 (satu) Penata Artistik Terbaik, berhak atas trofi, piagam, dan uang pembinaan 

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 



 

4) Pemeran Terbaik 

- 1 (satu) Aktor Terbaik 

- 1 (satu) Aktris Terbaik 

- 1 (satu) Aktor Pembantu Terbaik. 

- 1 (satu) Aktris Pembantu Terbaik. 

Masing-masing berhak mendapatkan trofi, piagam, dan beasiswa dari Unigoro. 

 

V. FASILITAS PESERTA 

Panitia festival menyediakan: 

1) Panggung Prosenium (indoor). 

2) 10 lighting + dimmer (putih 2 bh, merah 2 bh, kuning 2 bh, hijau 2 bh, biru 2 bh), dan 

sound system untuk instrument musik. 

3) Akomodasi sekedarnya bagi peserta yang menginap. 

 

VI. SANKSI 

1) Bagi group/kelompok yang tidak memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang 

ditentukan oleh panitia festival tidak dapat diikutkan sebagai peserta festival. 

2) Bagi peserta yang tidak mematuhi semua ketentuan dan persyaratan yang 

ditentukan oleh panitia festifal maka tidak diperkenankan mengikuti kegiatan 

festival (diskualifikasi). 

3) Ketentuan dan persyaratan peserta dijelaskan secara rinci dalam Petunjuk Teknis 

(juknis) festival. 

 

 

Bojonegoro, 1 Maret 2018 
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(_________________________) 


