ACUAN SAYEMBARA PENULISAN NASKAH TEATER
TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA TAHUN 2019

A. TUJUAN SAYEMBARA
1. Menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan tradisi penulisan naskah teater, sebagai bagian
penting dari penguatan semangat dalam sastra dan teater.
2. Mendukung penguatan visi Taman Budaya Yogyakarta sebagai ―The Window of Yogyakarta‖ di
tingkat nasional dan internasional dengan cara mendidik semangat bersaing para penulis di
Yogyakarta agar mempunyai standar yang baik dan menjadi tolok ukur dunia literasi.
3. Mengembangkan ide, estetika, dan teknik penulisan lakon teater yang bermuara pada
keberagaman imajinasi tentang dunia teater.
4. Memperkaya khazanah naskah lakon teater baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
5. Memberikan ruang ekspresi kepada para penulis lakon di Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama
para penulis muda sesuai dengan misi Taman Budaya Yogyakarta sebagai pusat laboratorium seni.

B. KETENTUAN SAYEMBARA
1. Sayembara dibuka untuk umum (pria atau wanita), warga negara Indonesia, dengan ketentuan
sebagai berikut.
a. Calon peserta yang ber-KTP Daerah Istimewa Yogyakarta
atau
b. Calon peserta (tanpa KTP DIY) yang berdomisili atau bermukim di Daerah Istimewa
Yogyakarta, dibuktikan dengan bukti surat keterangan resmi dari RT dan RW setempat.
2. Usia calon peserta tidak dibatasi.
3. Tema naskah bebas, tidak menyinggung sentimen kesukuan, agama, ras dan antargolongan
(SARA).
4. Bentuk/gaya penulisan bisa realis maupun non-realis.
5. Naskah orisinal, bukan merupakan saduran, gubahan, atau tiruan dari naskah yang sudah ada.
Naskah juga tidak boleh mengatasnamakan/diatasnamakan orang lain. Peserta diharapkan memberi
lampiran surat pernyataan keaslian karya dengan tanda tangan disertai meterai Rp 6000. Panitia
berhak mencabut penghargaan dan hadiah pemenang sayembara jika karyanya terbukti merupakan
jiplakan dan melakukan kecurangan.
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6. Perkiraan durasi pementasan antara 60 – 90 menit.
7. Naskah diketik dengan bahasa Indonesia (bahasa mayor) tetapi tidak menutup kemungkinan
untuk menggunakan idiom-idiom kedaerahan yang relevan.
8. Naskah diketik satu setengah spasi, menggunakan huruf Times New Roman, ukuran 12.
9. Format penulisan cerita mengandung unsur-unsur: (a) keterangan adegan, suasana,
musik/iringan, (b) dialog, dan (c) keterangan teknis pemanggungan.
10. Naskah bukan monolog. Jumlah tokoh yang ditampilkan minimal 10 tokoh, maksimal 15 tokoh.
11. Naskah yang dikirim harus mencantumkan sinopsis dan karakter tokoh cerita di awal naskah.
12. Naskah belum pernah dipublikasikan atau dipentaskan dan tidak sedang disertakan dalam
lomba/sayembara yang serupa.
13. Setiap peserta hanya berhak mengikutsertakan satu naskah.
14. Para peserta yang naskahnya masuk nominasi akan diundang untuk presentasi di depan dewan
juri untuk membuktikan keaslian karya dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian.
15. Sayembara tidak dipungut biaya.

C. PENGIRIMAN NASKAH
1. Ketentuan pengumpulan naskah:
a. naskah dikumpulkan sebanyak 6 salinan/copy tanpa nama penulis (panitia yang akan
menuliskan nama dan nomor verifikasi)
b. surat pernyataan keaslian karya (dapat diunduh)
c. formulir pendaftaran (dapat diunduh)
d. fotokopi KTP Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih berlaku atau bukti surat
keterangan RT/RW (bagi yang berdomisili di DIY namun tidak mempunyai KTP DIY).
e. softcopy berformat .doc (microsoft word) atau .pdf yang diserahkan/di-copy langsung ke
sekretariat melalui flashdisk atau dikirimkan ke email lombatby@gmail.com, dengan format
judul: naskah_[nama peserta]_[judul naskah], contoh: naskah_Keith Morris_Bendera
Hitam.
2. Naskah beserta kelengkapan di atas diserahkan ke Sekretariat Sayembara Naskah Teater (Seksi
Dokumentasi dan Informasi), Taman Budaya Yogyakarta (Senin-Jumat, pukul 8.00 – 14.30),
alamat: Jl Sriwedani No. 1, Kota Yogyakarta, No telp: (+62 274) 561914.
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3. Naskah diterima paling lambat tanggal 21 Agustus 2019 (cap pos). Pemenang akan diumumkan
pada Malam Penganugerahan Pemenang Sayembara Naskah Teater Taman Budaya Yogyakarta
2019. Jadwal dapat diunduh di website.
4. Bila persyaratan sudah lengkap, peserta akan diberikan tanda terima sebagai bukti.
D. HADIAH
1. Panitia dan dewan juri akan memilih pemenang : Juara I, II, III, IV, dan V.
2. Para Pemenang akan mendapatkan hadiah berupa piagam dan uang sebesar:
Terbaik I

:Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Terbaik II

:Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Terbaik III

:Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Terbaik IV

:Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Terbaik V

:Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

dipotong pajak.

E. DEWAN JURI
1. Dewan juri terdiri dari: akademisi, budayawan—seniman, penulis lakon, dan pakar seni
pertunjukan.
2. Keputusan dewan juri tidak bisa diganggu gugat.

Acuan Sayembara, Jadwal, Poster, Surat Pernyataan Keaslian Karya, dan Formulir Pendaftaran
dapat diunduh di website Taman Budaya Yogyakarta  tby.jogjaprov.go.id
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