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LATAR BELAKANG 
 

“Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian 

rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati (Efesus 5:19)”. 

 

Dalam tugas dan panggilan Gereja, teruna juga menjadi perhatian utama dalam tumbuh kembang 

Gereja yang bersekutu, melayani dan bersaksi melalui talenta yang dimiliki. Gereja sepatutnya 

memberi ruang bagi teruna untuk menjawab Tridharma Gereja melalui Talenta yang dimiliki. Teruna 

diajar untuk mengekspresikan dirinya melalui talenta yang  diasah, tumbuh dalam pengenalan yang 

benar kepada Kristus, sukacita, percaya diri dan dinamis.  

 

Sebagai anak-anak terang, teruna GPIB seharusnya membiasakan diri untuk berkata-kata dalam 

mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Sebagai generasi penerus bangsa mereka mesti 

dididik menjadi pribadi yang mampu mengelola potensi yang ada pada mereka dan juga harus dilatih 

untuk bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini merupakan bagian dari 

Pembinaan Warga Gereja (PWG) untuk mempersiapkan dan melengkapi warga gereja (teruna) agar 

warga gereja ikut berperan serta dalam pelayanan dan  kesaksian di tengah masyarakat. Salah 

satunya adalah melalui kegiatan Jambore Vocal Group Pelayanan Kategorial Persekutuan Teruna.  

 

Di masa sekarang ini, Vocal Group dan/atau Paduan Suara teruna sudah mulai berkurang. Bahkan di 

beberapa jemaat sudah tidak ada lagi. Ini yang menjadi semangat Jambore Vocal Group Teruna kali 

ini. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian mengingatrayakan Hari Ulang Tahun 

Pelkat PT ke-35.  

 

Oleh karena itu, hal tersebut di atas merupakan tugas panggilan kita sebagai mitra pemerintah untuk 

mempersiapkan teruna yang sehat jasmani, mental dan sosial dan juga untuk menciptakan anak-

anak yang tumbuh dalam pengenalan yang benar kepada Kristus melalui lagu puji-pujian yang 

dinyanyikan.  

 

Rangkaian kegiatan ini sudah terlebih dahulu dilakukan di Mupel-Mupel dan setelah itu setiap 

penampil terbaik atau yang telah disepakati menjadi utusan dari setiap Mupel dipertemukan dalam 
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pertemuan Jambore Vocal Group lingkup Sinodal ini. Selain untuk melihat potensi dari sesama 

Mupel, teruna juga bisa semakin saling mengenal, saling belajar, saling memotivasi, saling mengasah 

potensi yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan percaya diri, kekaguman kepada Sang 

Pencipta dan kemuliaan bagi nama Tuhan. 

 
TUJUAN UMUM 

Melalui kegiatan ini diharapkan teruna memiliki pemahaman dalam perannya mengembangkan 

talentanya dan juga pelayan PT dalam perannya mengembangkan talenta anak layan sekaligus 

mengembangkan musik gereja di kalangan anak layan serta mendidik anak layan memahami secara 

benar tentang arti pujian kepada Tuhan sehingga teruna dimampukan untuk bernyanyi dengan 

benar. 

 

TUJUAN KHUSUS 

1. Memotivasi terbentuknya, bertumbuh dan berkembangnya Paduan Suara atau Vocal Group 

Teruna di jemaat-jemaat dan Mupel-Mupel GPIB. 

2. Memberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman langsung dan meningkatkan 

kemampuan para pelayan PT dan pelatih melalui Jambore Vocal Group Teruna 2018. 

3. Meningkatkan kualitas Paduan Suara dan Vocal Group Teruna di jemaat-jemaat dan Mupel-

Mupel GPIB. 

4. Memberi kesempatan kepada para pelayan PT maupun pemusik gereja serta praktisi musik yang 

berperan sebagai pelatih dan pemusik untuk lebih mendalami bidangnya melalui setiap latihan 

yang diadakan guna meningkatkan kemampuannya di bidang musik gereja. 

5. Meningkatkan kemampuan musikalitas dan pemahaman ibadah GPIB kepada para peserta 

sehingga mampu membimbing anak layan juga anggota jemaat untuk dapat menyanyi dengan 

baik dan benar 

 

 

PELAKSANAAN 

a. Tempat Pelaksanaan 

Wisma Kinasih  

Jalan Raya Sukabumi KM 17, Caringin, Bogor 
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b. Waktu Pelaksanaan 

2-4 Maret 2018  

 

Peserta 

Penampil terbaik dari Jambore Vocal Group yang diadakan di setiap Mupel GPIB (Pra Jambore Vocal 

Group) atau yang menjadi utusan dari setiap Mupel dengan komposisi teruna berjumlah 8 - 15 

orang. Diperbolehkan sejumlah maksimal 3 (tiga) orang peserta dengan usia 18 dan 19 tahun yang 

masih aktif di Persekutuan Teruna, atau baru diteguhkan sebagai warga sidi. 

 

Kontribusi Peserta 

Rp 1.750. 000,- per Mupel (untuk Jabansi, Jabar 1 & Jabar 2) 

Rp 1.000.000,- per Mupel (untuk Mupel lainnya di luar Jabansi, Jabar 1 & Jabar 2 ) 

 

Kontribusi Peserta ditransfer ke: 

Bank BRI Cabang Jakarta - Veteran 

No. Rek. 0329-01-001827-30-0 

a.n. Majelis Sinode GPIB 

 

Setelah ditransfer, mohon menginformasikan kepada; 

1. Valentino Sopacua, 081296588311 

2. Anne Tompodung, 081319169402 

 

Materi Lagu 

1. Lagu Pilihan Wajib; memilih 1 dari 3 buah lagu di bawah ini.  

a. Mari Bernyanyi Sertaku – KMM 43 

b. Masuklah Semua Menghadap Tuhan - GB 12  

c. Tuhan Allah T'lah Berfirman - KJ 53  

 

2. Lagu Pilihan Bebas;  memilih 1 (satu) buah lagu bebas dari Buku Nyanyian Kidung Jemaat, Kidung 

Muda Mudi dan Gita Bakti. 
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Penyajian Lagu 

1.  Setiap Peserta wajib menyanyikan 2 (dua) buah lagu dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. 1 (satu) buah lagu sebagai lagu Wajib yang dipilih dari 3 (tiga) lagu di atas.  

b. 1 (satu) buah lagu Pilihan Bebas.  

2. Alat musik yang digunakan adalah alat musik akustik. 

3. Durasi tiap lagu tidak lebih dari 5 menit. 

4. Bisa dengan acapella atau menggunakan alat musik pengiring. 

5. Menyerahkan partitur aransemen musik rangkap 6 (enam) dalam bentuk not angka atau not 

balok. 

6. Peserta bernyanyi tidak menggunakan teks/partitur. 

7. Membuat aransemen sendiri sesuai kemampuan Vocal Group. 

8. Urutan lagu adalah 1 lagu Wajib dan 1 Lagu Pilihan Bebas. 

9. Pemusik haruslah dari Pelkat PT (pelayan atau anak layan). Pelayan PT yang berperan sebagai 

pemusik tidak ikut bernyanyi. Anak layan yang berperan sebagai pemusik boleh ikut bernyanyi. 

 

Evaluasi Penampilan 

1. Evaluasi mengacu pada kriteria penilaian yang meliputi; 

a.  Suara : materi, kwalitas, jangkauan. 

b. Tehnik : pernafasan/pengalimatan, produksi suara, intonasi (ketepatan membidik 

   nada), kejelasan pengucapan , perpaduan/blending. 

 

c. Pembawaan lagu / Penjiwaan Lagu. 

d. Aransemen/Harmonisasi  

e.   Artistik secara keseluruhan  

2. Evaluasi terhadap Penampilan Peserta akan diberikan oleh Tim Penilai. 

3. Tim Penilai tidak diperkenankan melatih Vocal Group Peserta Jambore Vocal Group. 

4. Keputusan Tim Penilai bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat.  
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Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah: 

Sebelum Jambore dilaksanakan, akan dilakukan technical meeting (rapat teknis) guna membicarakan 

hal-hal terkait pelaksanaan kegiatan. 

 

Panitia 

Dari berbagai Mupel di wilayah Jabansi (lihat SK terlampir).  

 

PENUTUP 

Pendaftaran peserta Jambore Vocal Group Lingkup Sinodal paling lambat  Senin, 18 Desember 2017. 

 

Demikian disampaikan. Sampai bertemu pada Jambore Vocal Group Lingkup Sinodal tahun 2018. 

Tuhan Yesus memberkati. 

 

MAJELIS SINODE GPIB 

 

 

Pdt. Maureen Suzanne Thomas-Rumeser, M.Th   Pnt. Sheila Aryani Salomo, SH 
Ketua III       Sekretaris II 


