
 

PETUNJUK TEKNIS FESTIVAL 

 

I. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PESERTA 

1) Peserta festifal adalah group/kelompok teater pelajar setingkat SMA/SMK/MA dan atau 

yang sederajat yang berdomisili di 7 Kabupaten/Kota, yaitu : Blora, Bojonegoro, Tuban, 

Lamongan, Jombang, Nganjuk dan Ngawi. 

2) Jumlah pemain dan kru tidak lebih dari 15 orang/peserta. 

3) Khusus untuk Sutradara dan Penata Artistik diperbolehkan bukan dari pelajar, dengan 

menyertakan copy surat keterangan/identitas yang sah (: KTP/SIM/Paspor/dll.)*. 

4) Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran dengan dibubuhi cap (stemple) resmi 

sekolah. 

5) Mengisi dan menyerahkan formulir nama-nama pemain dan kru. 

6) Menyerahkan naskah dan diskripsi naskah (hardcopy) rangkap 4 (empat). 

7) Mengikuti technical meeting pada tanggal 1 April 2018 pkl. 09.00 s.d.selesai. 

8) Semua persyaratan peserta harus sudah sampai di tangan panitia paling lambat tanggal 1 

April 2018. 

9) Pemberitahuan kesanggupan keikutsertaan sebagai peserta dapat dikirimkan terlebih 

dahulu ke panitia festival melalui website Universitas Bojonegoro (UNIGORO)dan atau 

melalui contack person yang ditunjuk oleh panitia festival, untuk dicatat sebagai calon 

peserta festival. 

10) Setelah pelaksanaan technical meeting usai, panitia festival tidak menerima pendaftaran 

peserta. 

Semua formulir dapat diunduh di website Universitas Bojonegoro : www.unigoro.ac.id  
atau dapat menghubungi langsung Contack Person yang ditunjuk oleh panitia festival. 
 

II. TATA TERTIB PELAKSANAAN 

1) Peserta wajib hadir dalam technical meeting. 

2) Durasi penampilan tidak kurang dari 25 menit dan tidak lebih dari 60 menit. 

3) Peserta diijinkan memasuki area pertunjukan 60 menit sebelum tampil, untuk penataan 

set artistik/dekorasi panggung. 

4) Peserta diberi waktu 10 menit untuk membongkar dan membersihkan set 

artistik/dekorasi panggung dari area pertunjukan setelah selesai tampil. 

5) Peserta wajib melaporkan kesiapan tampil kepada panitia festival sekurang-kurangnya 2 x 

60 menit sebelum jadual tampil. 

6) Peserta wajib mematuhi urutan jadual penampilan yang sudah ditentukan. Ketentuan 

urutan penampilan diundi dan disepakati pada waktu technical meeting dilaksanakan. 

7) Peserta wajib menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan festival, serta dilarang 

melakukan tindakan dan atau perbuatan yang mengganggu dan atau mempengaruhi 

jalannya festival. 

http://www.unigoro.ac.id/


 

8) Peserta wajib turut serta menjaga keselamatan barang-barang inventaris milik panitia 

festival, dan turut menjaga ketertiban dan kebersihan di lingkungan Kampus Unigoro. 

9) Panitia berhak memberikan masukan dan pertimbangan kepada dewan juri jika mendapati 

peserta melakukan tindakan yang merugikan dan mengganggu jalannya festival dan atau 

melakukan tindakan diskualifikasi. 

10) Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini yang mana dianggap perlu akan 

disampaikan kemudian. 

 

III. HAK-HAK PESERTA 

1) Peserta berhak mendapatkan pelayanan informasi yang terkait dengan pelaksanaan 

festival dari panitia festival. 

2) Peserta berhak mendapat bantuan non teknis dari panitia festival, sebatas dianggap 

diperlukan. 

3) Peserta berhak menggunakan fasilitas yang disediakan oleh panitia festival. 

4) Peserta berhak mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama dari panitia festival. 

 

IV. JADUAL PELAKSANAAN (TIME RUNDOWN) 

 

Keterangan : 

- Jadual berlaku untuk hari pertama, kedua dan ketiga. 

- Jadual dapat berubah menyesuaikan durasi pertunjukan dari peserta. 

Bojonegoro, 1 Maret 2018 

ttd 

(_________________________) 

NO. PUKUL KEGIATAN KETERANGAN 

1 08.00 – 09.00 Persiapan penampilan ke 1 60 menit 

 09.00 – 10.00 Penampilan ke 1 60 menit 

2 10.00 – 11.00 Persiapan penampilan ke 2 60 menit 

 11.00 – 12.00 Penampilan ke 2 60 menit 

3 12.00 – 13.00 Persiapan penampilan ke 3 60 menit 

 13.00 – 14.00 Penampilan ke 3 60 menit 

4 14.00 – 15.00 Persiapan penampilan ke 4 60 menit 

 15.00 – 16.00 Penampilan ke 4 60 menit 

5 16.00 – 18.00 ~ Break ~ 120 menit 

6 18.00 – 19.00 Persiapan penampilanke 5 60 menit 

 19.00 – 20.00 Penampilan ke 5 60 menit 

7 20.00 – 21.00 Persiapan penampilan ke 6 60 menit 

 21.00 – 22.00 Penampilan ke 6 60 menit 


