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Kerangka Acuan Kegiatan 

(Term of Reference – TOR) 

 

LOMBA TARI KLASIK DAN KARAWITAN GAYA YOGYAKARTA 

“Pemudaku Beraksi, Budayaku Lestari” 

TINGKAT SMA/SMK DAN SEDERAJAT SE-DIY 2016 

 

1. Tujuan Penyelenggaraan 

a. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada siswa SMA/SMK dan sederajat 

untuk mempelajari seni klasik gaya Yogyakarta; 

b. Menjadi tolak ukur bagi perkembangan tari klasik dan karawitan di tingkat SMA/SMK 

dan sederajat se-DIY; 

c. Memberi wadah bagi siswa tingkat SMA/SMK dan sederajat dalam menyalurkan 

kemampuan berkesenian khususnya kesenian tari klasik dan karawitan gaya 

Yogyakarta; 

d. Membuka jaringan antara Universitas Gadjah Mada dengan SMA/SMK dan sederajat 

se-DIY; dan 

e. Melestarikan seni klasik gaya Yogyakarta, khususnya tari dan karawitan. 

 
2. Peserta 

Peserta dari kegiatan “Lomba Tari Klasik dan Karawitan Gaya Yogyakarta Tingkat 

SMA/SMK dan sederajat Se-DIY 2016” adalah: 

a. Seluruh pelajar SMA/SMK dan sederajat di seluruh wilayah DIY yang masih aktif; 
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b. Bukan merupakan sekolah dengan spesialisasi tari klasik dan gamelan (i.e, SMKI atau 

SMM). 

 

3. Syarat dan Ketentuan Pendaftaran 

a. Setiap sekolah dapat mengikuti salah satu maupun dua kategori. 

b. Pendaftaran dan penyerahan berkas pendaftaran dibuka mulai tanggal 26 

September s.d. 26 Oktober 2016.  

c. Terdapat  3 mekanisme penyerahan berkas (pendaftar dapat memilih salah satu):  

1.) Penyerahan langsung melalui Frontdesk Swagayugama Gelanggang Mahasiswa 

UGM, Jalan Pancasila, pada hari Senin s.d. Sabtu pukul 11.00 s.d. 17.00 WIB;  

2.) Berkas dikirim ke alamat Gelanggang Mahasiswa, Jalan Pancasila No. 1 

Bulaksumur, Depok, Sleman 55281 melalui Kantor Pos Indonesia. Berkas tari 

dan karawitan dipisahkan dalam 2 amplop yang berbeda dengan menuliskan 

“LTK TARI” atau “LTK KARAWITAN” di pojok kanan atas amplop. 

3.) Berkas dikirim melalui e-mail ukm.swagayugama@ugm.ac.id dalam bentuk pdf 

dengan menggunakan subjek LTK TARI atau LTK KARAWITAN dan asal sekolah 

dicantumkan dalam isi e-mail tersebut. 

d. Bagi sekolah yang mengirimkan berkas pendaftaran melalui Kantor Pos Indonesia 

dan e-mail, uang pendaftaran dikirimkan melalui rekening BNI a/n UKM 

Swagayugama UGM 0397466626 dan bukti pembayarkan dilampirkan bersama 

berkas yang dikirim;   

e. Bagi sekolah yang mengirimkan berkas pendaftaran melalui Kantor Pos Indonesia 

dan e-mail diharuskan mengonfirmasi bahwa berkas telah dikirim kepada 

narahubung yang tertera, dan kemudian akan menerima dua pesan konfirmasi, 

yaitu konfirmasi bahwa berkas telah diterima dan berkas telah lengkap.  

f. Berkas pendaftaran yang harus disertakan:  

1) Lembar formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap;  

2) Fotokopi kartu pelajar seluruh peserta lomba (tari dan/atau karawitan); 

3) Surat rekomendasi dari sekolah; dan 

4) Uang pendaftaran (bukti pembayaran bagi yang mengirim via Pos dan email)  

mailto:ukm.swagayugama@ugm.ac.id
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Tari (putra maupun putri) : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang 

Tim Karawitan   : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tim 

g. Bagi sekolah yang mengirimkan 2 (dua) peserta/tim untuk masing-masing kategori 

dapat menggandakan sendiri formulir yang telah disediakan. 

h. Registrasi dan pengambilan nomor undian dilakukan pada saat technical meeting 

(TM) yang diadakan pada Sabtu, 29 Oktober 2016 pukul 08.00 WIB. 

4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Rangkaian “Lomba Tari Klasik dan Karawitan Gaya Yogyakarta tingkat SMA/SMK dan 

sederajat Se-DIY” adalah sebagai berikut: 

 26 September – 26 Oktober 2016 Pendaftaran dan Penyerahan Berkas  

29 Oktober 2016    Rapat Teknis (Technical Meeting) 

19 November 2016   Lomba Tari Klasik 

20 November 2016   Lomba Karawitan dan Penyerahan Hadiah 

 Rapat Teknis (Technical Meeting) dilaksanakan di Ruang Sidang Gelanggang 

Mahasiswa UGM1 

 Lomba Tari Klasik dan Karawitan Gaya Yogyakarta dilaksanakan di Gedung Kagama. 

 

5. Jenis Perlombaan 

a. Lomba Tari Klasik Tunggal Putra 

Repertoar (pilih salah satu):  

1) Klana Alus Cangklek; 

2) Klana Alus Sri Suwela;  

3) Klana Raja; 

4) Klana Topeng. 

b. Lomba Tari Klasik Tunggal Putri 

Repertoar (pilih salah satu):  

1) Golek Ayun – Ayun;  

2) Golek Kenya Tinembe; dan  

                                                           
1
 Tempat pelaksanaan Rapat Teknis dalam konfirmasi 
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3) Golek Bawa Raga. 

c. Lomba Karawitan  

1) Gending wajib: Ladrang Kenceng (Laras Slendro Pathet Manyura) 

2) Gending pilihan:  

a. Lelagon Suwe Ora Jamu (Laras Pelog Pathet Nem); 

b. Lelagon Kuwi Opo Kuwi (Laras Pelog Pathet Barang). 

 

6. Hadiah dan Penghargaan 

a. Untuk lomba tari tunggal putra maupun putri 

1) Juara I memperoleh trofi, sertifikat penghargaan, dan uang pembinaan; 

2) Juara II memperoleh trofi, sertifikat penghargaan, dan uang pembinaan; 

3) Juara III memperoleh trofi, sertifikat penghargaan, dan uang pembinaan.  

b. Untuk lomba Karawitan 

1) Juara I memperoleh trofi, sertifikat penghargaan, dan uang pembinaan; 

2) Juara II memperoleh trofi, sertifikat penghargaan, dan uang pembinaan; 

3) Juara III memperoleh trofi, sertifikat penghargaan, dan uang pembinaan. 

4) Pemain bonang barung terbaik mendapatkan sertifikat, dan uang pembinaan; 

5) Pemain kendhang terbaik mendapatkan sertifikat, dan uang pembinaan. 

 

7. Penilaian 

a. Juri berasal dari kalangan paktisi, akademisi, dan pemerhati seni; 

b. Kriteria penilaian didasarkan pada wiraga, wirama, dan wirasa; 

c. Penilaian juri tidak dapat diganggu gugat. 

 

8. Mekanisme Lomba 

KETENTUAN UMUM: 

a. Setiap sekolah wajib mengirimkan pelatih didampingi peserta (1 orang) untuk 

mengikuti TM pada hari Sabtu, 29 Oktober 2016 untuk pengambilan nomor undian 

dan keterangan teknis pelaksanaan lomba; 
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b. Bagi peserta yang membutuhkan salinan gendhing iringan tari (untuk lomba tari) 

atau partitur gendhing wajib maupun pilihan (untuk lomba karawitan) dapat 

menghubungi panitia; 

c. Panitia tidak menyediakan transportasi; 

d. Panitia menyediakan satu ruang bersama untuk persiapan; 

e. Hal-hal yang belum tercantum dalam panduan ini akan dijelaskan pada waktu TM. 

KETENTUAN KHUSUS: 

a. Lomba Tari 

1) Setiap sekolah dapat mengirimkan maksimal 2 (dua) peserta lomba tari putri dan 

2 (dua) peserta lomba tari putra; 

2) Satu peserta lomba hanya diperbolehkan menampilkan satu repertoar; 

3) Kostum dan riasan menjadi tanggung jawab peserta; 

4) Peserta-peserta dengan repertoar yang sama akan menari bersama, dengan 

ketentuan maksimal dua orang peserta dalam satu panggung; 

5) Durasi untuk penampilan tarian maksimal lima belas menit; 

6) Peserta kategori Tari Tunggal Putri memilih salah satu dari repertoar yaitu Golek 

Ayun – Ayun, Golek Kenya Tinembe atau Golek Bawa Raga; 

7) Peserta kategori Tari Tunggal Putra memilih salah satu dari repertoar yaitu Klana 

Alus Cangklek, Klana Alus Sri Suwela, Klana Topeng, atau Klana Raja. 

b. Lomba Karawitan  

1) Setiap sekolah mengirimkan maksimal 2 (dua) tim karawitan. 

a. Satu tim terdiri dari maksimal 18 orang (termasuk vokal) berasal dan masih 

aktif sebagai siswa/i sekolah tersebut. Untuk dapukan atau casting 

(termasuk vokal) diserahkan kepada peserta. 

b. Bagi sekolah yang mengirimkan 2 (dua) tim karawitan tidak diperkenankan 

menggunakan casting yang sama pada kedua tim. 

2)  Gendhing Wajib  

Ladrang Kenceng (Laras Slendro Pathet Manyura), dengan pola penyajian sebagai 

berikut:  
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a. Buka bonang-katampen kendhang; 

b. Irama I disajikan (dimainkan) tiga ulihan, sudah termasuk peralihan ke irama 

II; 

c. Irama II disajikan empat ulihan, sudah termasuk peralihan ke irama I; 

d. Irama I disajikan tiga ulihan suwuk. 

3) Gendhing Pilihan  

Peserta wajib memilih salah satu gendhing pilihan yang sudah disebutkan di atas. 

Peserta diperbolehkan mengaransemen gendhing yang dipilih sesuai dengan 

interpretasi dan kreativitas masing-masing peserta dengan tetap menggunakan 

media gamelan yang sudah disediakan panitia (tidak diperkenankan membawa 

alat atau instrumen tambahan).  

Adapun judul gendhing yang dipilih wajib dituliskan dalam formulir untuk 

keperluan administrasi.  

4) Instrumen yang disediakan adalah satu set gamelan laras slendro dan pelog 

dengan rincian sebagai berikut: 

1) satu set kendhang (cilik, gedhe, batangan) 

2) dua demung,  

3) empat saron,  

4) satu peking,  

5) satu slenthem,  

6) bonang barung,  

7) bonang penerus, 

8) kethuk, 

9) kenong,  

10) kempul, dan  

11) gong. 

5) Sebagai kostum, peserta diharapkan mengenakan seragam identitas sekolah 

masing-masing. 
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Untuk informasi lebih lanjut: 

 Setiap sekolah yang telah terdaftar sebagai peserta akan didampingi oleh seorang LO 

dari pihak panitia. 

 Informasi dapat diakses di: 

Situs web  : swagayugama.ukm.ugm.ac.id 

Facebook  : UKM Swagayugama 

Twitter   : @ukm_swagayugama 

Line    : @Hcv1139u 

Instagram  : @ukmswagayugama 

Email   : ukm.swagayugama@ugm.ac.id 

 Narahubung: Eni (085800460665) 


