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PENDAHULUAN 

Festival Ketoprak Gaul menjadi serangkaian usaha pelestarian seni-budaya Jawa yang perlu 

dikenalkan kepada seluruh lapisan masyarakat Jawa, terutama untuk para remaja. Ketoprak 

yang hanya subur di wilayah tertentu, misalnya kabupaten Pati dan sebagian wilayah 

Yogyakarta pada kenyataannya didominasi oleh para pemain dewasa. 

Paradigma pemain senior atau mumpuni yang berhak memijakkan kaki pada 

panggung hiburan ketoprak memang perlu dihilangkan. Penguatan berwujud peran serta 

remaja penerus kebudayaan memang perlu dilakukan. Maka, Festival Ketoprak Gaul #6 2017 

ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan pelestarian dengan konsep inovatif atas 

pementasan ketoprak klasik. 

Salah satu inovasi konsep pementasan alam durasi waktu terbatas (100 menit) ini, 

setting panggung, pemunculan judul ketoprak dari berbagai sumber kearifan lokal Jawa 

(misalnya: cerita rakyat, babad, dll.) ini diharapkan mampu menjadi wadah pelestarian 

budaya yang akan dikenalkan kepada generasi muda. Semoga, kegiatan ini mampu menjadi 

ajang pengenalan, pengembangan, dan pelestarian seni ketoprak. 

 

TUJUAN 

Kegiatan Festival Ketoprak Gaul memiliki tujuan yang disusun dalam poin berikut. 

a. Mampu menjadi wadah kreatifitas para remaja dalam menyampaikan ekspresi seni 

ketoprak; 

b. Mampu menjadi sarana pengembangan seni adi luhung dari generasi ke generasi; 

c. Mampu menguatkan seni ketoprak menjadi budaya tetap eksis dari masa ke masa; 

d. Mampu membentuk generasi pencinta ketoprak, bahkan praktisi bidang tersebut. 

 

PELAKSANAAN 

Pelaksanaan kegiatan Festival Ketoprak Gaul tingkat Nasional akan dilaksanakan pada: 

hari, tanggal : Sabtu-Minggu, 11—12 November 2017 

waktu : 07.00 wib 

tempat : Gedung B6 FBS Universitas Negeri Semarang 

 

Rangkaian acara: 

1. Persiapan panitia 06.00-08.00 11 November 2017 

2. Blocking panggung undi 1-5 08.00-10.30 11 November 2017 

3. Upacara pembukaan 12.30-13.00 11 November 2017 

4. Pelaksanaan Festival undi 1-5 13.00-22.00 11 November 2017 

5. Blocking panggung undi 6-10 08.00-10.30 12 November 2017 

6. Pelaksanaan Festival undi 6-10 13.00-22.00 12 November 2017 

7. Penganugerahan dan penutupan 22.30-23.00 12 November 2017 

8. Upacara penutup 23.00-00.00 12 November 2017 
 

PERSYARATAN PESERTA 

Festival yang diselenggarakan oleh Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Negeri 

Semarang akan diikuti oleh maksimal 10 kelompok ketoprak. Berikut ini adalah persyarakat 

peserta yang akan mengikuti festival ketoprak dan ketentuan pementasannya. 



a. Peserta 

1) Peserta adalah kelompok ketoprak yang terdiri atas pemain (peraga) dan pengiring 

(pengrawit); 

2) Peserta yang telah disebutkan di atas tidak terbatas jumlah; 

3) Peserta (pemain) ketoprak berusia maksimal 25 tahun terhitung sampai dengan 1 

November 2017, dibuktikan melalui kartu identitasi diri (KTP, Kartu Pelajar, dll.); 

4) Peserta (pemain) ketoprak harus menaati peraturan yang berlaku di lingkungan 

Universitas Negeri Semarang dan undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

5) Peserta festival (pemain dan pengarawit) memakai kostum sesuai konsep pementasan 

atau pergelaran; 

6) Setiap peserta festival didampingi liaison officer (LO) atau panitia yang akan 

mendampingi peserta sampai selesai lomba; 

7) Peserta wajib mengisi seluruh berkas pada laman sosialisasi Festival Ketoprak Gaul 

yang ada di unnes.ac.id. 

 

b. Persyarakat Pementasan Festival Ketoprak Gaul 

1) Peserta festival menyampaikan naskah ketoprak dalam bentuk hardcopy dan softcopy 

selambat-lambatnya 1 November 2017; 

2) Peserta festival diharapkan menggunakan seperangkat iringan gamelan, panggung 

kosong, dan lighting yang telah disediakan panitia penyelenggara; 

3) Jika memerlukan properti lainnya, peserta diharapkan membawa sendiri; 

4) Peserta festival disediakan waktu 100 menit untuk setting panggung, pentas, dan 

pengosongan panggung; 

5) Peserta festival yang melebihi estimasi waktu dianggap gugur sebagai peserta; 

6) Sirkulasi setting masuk dekorasi panggung melalui sisi kiri dari arah penonton dan keluar 

dekorasi panggung melalui sisi kanan; 

7) Peserta festival yang tidak berpentas tidak boleh mengganggu wujud apapun terhadap 

peserta festival yang sedang berpentas; 

8) Peserta festival wajib menggunakan truthuk (kenthongan) untuk mengatur sirkulasi 

pementasan ketoprak pada kelompoknya; 

9) Peserta festival wajib menerima hasil keputusan dewan juri yang terdiri atas juri praktisi 

dan akademis; 

10) Peserta mengumpulkan naskah pementasan, berisi a) judul, b) daftar pemeran ketoprak, 

c) sutradara, dan d) isi pementasan --terbagi atas satuan adegan yang dikumpulkan 

dalam bentuk file PDF atau DOC pada laman unnes.ac.id. 

 

1. Biaya Pendaftaran dan Fasilitas 

Peserta ketoprak dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp100.000 yang dikirim ke rekening 

BNI 041-485-1431 a.n. Didik Supriadi. Bukti pengiriman ke laman unnes.ac.id. saat mengisi 

kolom pendaftaran pada tautan ‘daftar’. Peserta mendapatkan fasilitas ruangan kosong untuk 

transit dan satu kali hidangan berat sebanyak 15 kardus. Selebihnya, peserta diharapkan untuk 

memenuhi kebutuhan secara mandiri. 
 

2. Penghargaan 

Total hadiah pada kegiatan ini adalah Rp15.000.000. Penghargaan akan diberikan terhadap 

penampil terbaik 1, 2, dan 3. Masing-masing peraih juara akan mendapatkan trofi, piagam, 

dan piala kejuaraan. Selain itu, terdapat kategori penghargaan untuk beberapa aspek 

penjurian. Kategori tersebut meliputi a) pemeran pria terbaik, b) pemeran wanita terbaik, c) 

iringan musik terbaik, d) dagelan terbaik, e) setting latar terbaik, f) dhagelan terbaik, g) 



penyutradaraan terbaik, h) naskah terbaik, i) tata lampu terbaik, dan j) kostum terbaik. 

Pemenang pada setiap kategori akan mendapatkan piagam penghargaan. 

 

 

 

         Semarang, 23 Oktober 2017 


