
PETUNJUK TEKNIS  
Kegiatan HUT ke-35 Pelkat Persekutuan Teruna (PT) GPIB 

Kegiatan Untuk Teruna 

 
1. Pertunjukan Bakat -  TERUNA BERNYANYI; BERANI BERKREASI!  

 
Media sosial sering menjadikan remaja lupa akan budayanya. Kebanyakan teruna 
mengidolakan penyanyi luar negeri, termasuk alat musik yang canggih dan cara berpakaian 
yang kekinian. Padahal, seringkali apa yang ditampilkan di media sosial merupakan 
komoditas dengan teruna sebagai pasarnya. Teruna perlu diingatkan kembali dengan 
budaya lokalnya melalui setiap potensi atau bakat yang dimilikinya. Menjadikan mereka 
bangga menjadi salah satu suku yang ada di Indonesia dan berani menampilkan kreasi 
mereka.  
 
Petunjuk teknis melaksanakan PERTUNJUKAN BAKAT adalah sebagai berikut: 
a. Teruna menjadi penyelenggara, pelayan teruna hanya mengawasi saja. 
b. Boleh dilombakan, boleh tidak, sesuai kesepakatan Jemaat atau Mupel. 
c. Pertunjukan Bakat ini adalah hal yang berhubungan dengan BERNYANYI dan MUSIK. 

Artinya boleh tarian, puisi dan lain-lain yang didukung oleh music. 
d. Memakai alat musik tradisional yang ada di Indonesia. 
e. Disarankan memakai pakaian tradisional juga. 
f. Apabila diperlombakan, Dewan Juri ditentukan oleh panitia setempat dan berjumlah 

ganjil.  
g. Ketentuan lain disesuaikan dengan kebutuhan Jemaat/Mupel setempat. 

 
2. Kegiatan “NYANYIAN DALAM SECANGKIR TEH” 

 
Para oma dan opa sering merasa kesepian karena anak-anak yang sudah tidak lagi bersama 
mereka. Begitu juga warga diakonia, khususnya para janda. Kedatangan dan perkunjungan 
yang bersahabat tentu menyenangkan mereka, apalagi teruna mengajak mereka bernyanyi 
bersama.  
 
a. Membentuk tim kerja yang terdiri dari para teruna. 
b. Menentukan waktu dalam 1 bulan sebanyak 4 kali atau lebih untuk perkunjungan 

disesuaikan dengan kondisi jemaat 
c. Menghubungi para lanjut usia dan warga diakonia yang akan dikunjungi guna 

menentukan waktu 
d. Mengumpulkan dan mencetak lagu-lagu yang akan dinyanyikan oleh para lanjut usia. 

Sebaiknya lagu-lagu gembira dan menguatkan mereka. Paling banyak 4 lagu.  
e. Lagu-lagu tersebut sebaiknya sudah dilatih terlebih dahulu. 



f. Mencetak semacam pembatas kertas berisi hal-hal yang menguatkan mereka guna 
diberikan kepada mereka yang dikunjungi. 

g. Sebelumnya berkoordinasi dengan tuan rumah bahwa teruna yang hadir akan 
membawa teh siap seduh (kalau perlu berikut air panasnya) dan makanan ringan, 
supaya tidak memberatkan tuan rumah. Tuan rumah hanya menyediakan wadah 
minum teh dan wadah makanan ringan. 

h. Susunan Acara adalah sebagai berikut:  
- Bertemu dan menyampaikan salam 
- Berbincang-bincang dengan menanyakan bagaimana kabar 
- Berdoa 
- Menyampaikan maksud kedatangan dan meminta mereka untuk turut bernyanyi 
- Bernyanyi beberapa lagu 
- Berbincang secara akrab dan hangat sambil minum teh 
- Foto bersama. Nanti berikan foto tersebut dalam keadaan sudah dibingkai kepada 

tuan rumah. 
- Berdoa 

Kegiatan Untuk Pelayan 

 
1. Mengajak dan meningkatkan kesadaran teruna untuk bernyanyi dengan benar ketika di 

IHMPT 
a. Membuat “bulan bernyanyi” dalam IHMPT. Lamanya bisa 1 bulan atau lebih sesuai 

dengan kesepakatan.  
b. Dalam “bulan bernyanyi” tersebut, pelayan teruna melatih lagu-lagu yang akan 

dinyanyikan dengan benar sesuai dengan notasi yang ada. 
c. Sebaiknya selama “bulan bernyanyi” memakai alat musik tradisional sesuai dengan 

kearifan lokal. 
 
2. Pembinaan “Mari Bernyanyi” 

a. Bisa dilakukan oleh Jemaat maupun Mupel setempat. 
b. Peserta adalah pengurus/pelayan teruna 
c. Waktu dan pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi Jemaat/Mupel setempat 
d. Disarankan 40% teori dan 60% praktek 
e. Para narabina ditentukan sendiri oleh Jemaat/Mupel setempat 

Kegiatan Untuk Teruna dan Pelayan 

 
1. Pelatihan “Menjadi Seorang Pemimpin Pujian Dalam IHMPT” bersama pelayan teruna. 

Tujuannya adalah agar setiap teruna dan pelayan teruna memahami tugas seorang 
pemimpin pujian dalam IHMPT dan memiliki keterampilan serta percaya diri.  
a. Bisa dilakukan oleh Jemaat maupun Mupel setempat. 
b. Peserta adalah para teruna dan pengurus/pelayan teruna 
c. Waktu dan pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi Jemaat/Mupel setempat 
d. Disarankan 40% teori dan 60% praktek 
e. Para narabina ditentukan sendiri oleh Jemaat/Mupel setempat 

 



2. Ibadah Syukur HUT ke-35 Pelkat PT lingkup Sinodal dan pelaksanaannya dipusatkan di 
Mupel Jabar-2. 
Mengirimkan minimal 6 orang utusan terdiri dari minimal 2 pelayan dan minimal 4 teruna 
untuk menghadiri ibadah syukur HUT Pelkat PT GPIB ke-35 dengan detil sbb. 

- Hari/Tanggal: Minggu/4 Maret 2018 
- Bertempat di Kinasih Resort & Conference Caringin, Bogor-Jawa Barat 
- Bagi pelayan atau teruna yang hadir dan bukan merupakan peserta Jambore, 

memberikan kontribusi kehadiran sbb: 
 
Rp. 420.000/orang untuk menginap 3 hari 2 malam  
Rp. 210.000/orang untuk menginap 2 hari 1 malam  
 

Seluruh biaya tersebut di atas tidak termasuk transportasi dari dan ke lokasi, akomodasi di 
luar area Wisma Kinasih dan juga tidak termasuk tiket masuk Jambore VG Sinodal. 

 
Demikian kami sampaikan Petunjuk Teknis Kegiatan HUT ke-35 Pelkat Persekutuan Teruna 
GPIB. 
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