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LATAR BELAKANG 

 

1. Pesparawi Nasional SMGT dilaksanakan setiap 5 tahun sebagai wadah 

pembinaan dan pengembangan talenta minat bakat yang dimiliki oleh 

SMGT. Idealnya, sebelum kegiatan serupa dilaksakan secara reguler di 

tingkat klasis. 

 

2. Dengan adanya program reguler Pesparawi, diharapkan pelaksanaan 

kegiatan Kamp Natal, Kamp Paskah atau Pekan Anak di klasis-klasis tidak 

perlu lagi diisi dengan kegiatan lomba yang cenderung ‘membatasi’ gerak 

dan ruang persekutuan yang dibangun di acara-acara seperti ini. 

Pesparawi mengajak para guru SMGT untuk menempatkan kegiatan 

lomba pada tempat yang semsetinya dan pada porsi yang semestinya. 

Kalimat paling tepat untuk menjelaskan itu adalah kalau lomba hendaklah 

lakukan sebagai lomba, kalau pembinaan hendaklah lakukan sebagai 

pembinaan.  

 

3. Persidangan VIII SMGT tanggal 21-23 Februari 2008 di Balikpapan telah 

memutuskan pelaksanaan Pesparawi yang terpisah dengan Jambore 

SMGT. Pemisahan Jambore dengan Pesparawi menunjukkan bahwa 

pelaksanaan baik Jambore SMGT maupun Pesparawi SMGT akan diberi 

ruang yang lebih luas untuk memaksimalkan ekspresi persekutuan di 

antara semua klasis. 

 

4. Seperti halnya Pesparawi Nasional III Tahun 2013,  Pesparawi IV ini akan 

menggunakan pendekatan musica mundi, dimana semua potensi klasis 

diberi ruang dan tempat yang sama untuk berekspresi. Tidak ada lagi 

yang disebut juara 1,2,3 dan ada yang tidak dapat juara. Dalam 

pendekatan musica mundi ini, semua yang ikut berpartisipasi adalah 

‘juara’, karena penilaian utama ada pada komitmen kebersamaan dan 

persekutuan. Dalam model musica mundi ini, siapapun yang datang dan 

berpartisipasi, berarti berada dalam barisan para juara. Walaupun begitu, 
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para juara ini memperoleh simbol penghargaan yang berbeda, yaitu 

‘Gold’, ‘Silver’ dan ‘Bronze’. Dengan model ini, setiap peserta yang 

sudah berpartisipasi akan pulang membawa penghargaan serendah-

rendahnya ‘Bronze’. 

 

5. Pesparawi IV SMGT akan meneruskan konsep Pesparawi III dengan 

beberapa perubahan-perubahan, sesuai dengan hasil evaluasi terhadap 

pelaksanaan kegiatan ini. Beberapa perubahan penting adalah 

penambahan kegiatan pengetahuan isi Alkitab dan nyanyian gerejawi. 

 

6. Kali ini Pesparawi IV dilaksanakan di luar Toraja, sebagai usaha tersengaja 

untuk melibatkan semua potensi dan keragaman klasis dalam mendukung 

acara ini. 

 

 
 

NAMA DAN KILAS BALIK 

Kegiatan ini diberi nama Pesparawi Nasional IV SMGT, mengikuti nama 

yang melekat sejak pelaksanaan Pesparawi I. Dalam perkembangannya, 

unsur-unsur non paduan suara juga dimasukkan menjadi bagian kegiatan 

sambil tetap mempertahankan nama Pesparawi, dengan pemahaman 

bahwa kegiatan ini saling mendukung dan saling berhubungan. Kilas balik 

pelaksanaan Pesparawi Nasional SMGT adalah sebagai berikut: 

1. Pesparawi I  tahun 2002 di Palopo, Wilayah I 

2. Pesparawi II tahun 2007 di Batusura’, Wilayah III 

3. Pesparawi III tahun 2012 di Rantepao, Wilayah II 

4. Pesparawi IV tahun 2016 di Palopo, Wilayah I  
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TUJUAN DAN SASARAN 

Tujuan kegiatan ini adalah : “Bertumbuhkembangnya penghayatan iman 

setiap warga SMGT dalam mendayagunakan segala potensi dan talenta 

yang dimiliki untuk mendukung pelayanan dalam gereja dan masyarakat”. 

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah: 

1. Terwujudnya wadah yang dapat mendukung pengembangan ragam 

potensi yang dimiliki warga SMGT 

2. Terlaksananya Pesparawi yang diikuti oleh lebih dari separuh klasis 

dalam gereja Toraja. 

 
 

TEMA 

Pesparawi Nasional IV SMGT dilaksanakan dengan tema : “Aku mau 

bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan” (Hak 5:3) 
 

 
 

BENTUK-BENTUK KEGIATAN 

Pesparawi IV SMGT dilaksanakan dalam berbagai bentuk, yang semuanya 

saling berhubungan dan tidak terpisahkan. Ragam bentuk kegiatan ini 

dimaksudkan untuk menyediakan sebanyak mungkin ruang untuk 

berekspresi  bagi semua peserta sesuai dengan kemampuan masing-

masing. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut adalah: 

1. Paduan Suara Anak 

2. Vocal Group Remaja 

3. Vocal Group Keluarga Ceria 

4. Pentas Kreasi Anak Indria 

5. Bible Games 

6. Workshop Seni 

7. Lomba Bercerita 

8. Games Corner 
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WAKTU DAN TEMPAT 

Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni-01 Juli 2016 di 

Kota Palopo. Tanggal ini adalah acuan dasar, dan sangat mungkin berubah 

sesuai jadwal libur anak sekolah. Jadwal lengkap akan dikirimkan oleh 

Panitia ke klasis-klasis selambat-lambatnya 3 bulan sebelum pelaksanaan. 

 
 

 

PESERTA 

Peserta kegiatan ini terdiri atas: 

a. Kontingen dari 89 Klasis Gereja Toraja 

b. Pengurus SMGT (Jemaat, Klasis dan Sinode) 

c. Undangan PP SMGT dan Undangan Panitia 

d. Panitia Pelaksana 

 
 

PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA 

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja 

dan Pengurus Pusat SMGT. PP SMGT akan bertanggung jawab terhadap model 

dan bentuk Pesparawi dengan berdasarkan dokumen Raker 32. Sedangkan 

Pelaksana teknis kegatan adalah Panitia Nasional Pesparawi IV SMGT yang 

dibentuk berdasarkan Surat Keputusan No. 32.2015. 

 
 

BIAYA  

Biaya pelaksanaan kegiatan ini berasal dari kontribusi peserta dan usaha 

panitia. 

 



Kerangka Acuan Pesparawi IV SMGT Tahun 2016                                                                            6 

 
 

KONTRIBUSI  

Kontribusi untuk kegiatan ini adalah: 

- Klasis Kelas A Rp. 2.500.000,- 

- Klasis Kelas B Rp. 2.000.000,- 

- Klasis Kelas C Rp. 1.500.000,- 

- Klasis kelas K Rp.    500.000,- 

Panitia memberikan bantuan berupa subsidi keikutsertaan sebesar Rp. 

200.000,- bagi klasis yang membayar kontribusi peserta sebelum 30 April 2016 

dan Rp. 100.000,- bagi klasis yang membayar kontribusi peserta sebelum 31 

Mei 2016. Penentuan Kelas Klasis mengacu pada hasil Raker III SMGT, 

sebagaimana dimuat dalam Buku Kerja SMGT Tahun 2016. 

 
 

PENUTUP 

Kerangka Acuan ini dibuat sebagai panduan bekerja bagi semua pihak yang 

akan mengambil bagian dalam kegiatan ini. Hal-hal teknis lainnya yang 

belum diatur dalam Kerangka Acuan ini akan diatur kemudian oleh Panitia 

bersama dengan Pengurus Pusat SMGT. 

 

 

 

Pengurus Pusat SMGT 

 

Ketua Umum, 

 

 

 

 

Pdt. Syukur Matasak, M.Th 

Sekretaris Umum, 

 

 

 

 

Yunus Buana Patiku, SE 
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Uraian Bentuk-Bentuk Kegiatan 
 

 

PADUAN SUARA ANAK 

a. Peserta adalah anak sekolah minggu Kelas Besar yang berusia maksimal 

12 tahun. 

b. Kostum tidak harus seragam, sebab yang dinilai bukan seragamnya 

tetapi kerapian dan kesopanan. 

c. Satu tim terdiri dari 25-35 orang untuk Kategori A dan B dan 20-30 

orang untuk Kategori C. Jumlah tersebut tidak termasuk dirigen. 

d. Dirigen adalah anak Sekolah Minggu. 

e. Dirigen diberi keleluasaan mengatur kontingen di atas panggung, tidak 

dibatasi dengan step dan diperbolehkan ada pergantian dirigen; 

f. Setiap tim wajib membawakan 2 buah lagu. Lagu pertama adalah lagu 

dari Kidung Sekolah Minggu (Yamuger), boleh satu lagu, boleh juga 

gabungan beberapa lagu yang diaransemen. Lagu kedua adalah lagu 

dari buku Nyanyian Jemaat Nuansa Etnis (NJNE); atau Kidung Ceria (KC); 

atau Kidung Jemaat (KJ); atau Pelengkap Kidung Jemaat (PKJ) atau 

Nyanyian Kidung Baru (NKB). 

g. Lagu dipentaskan sekreatif dan semenarik mungkin secara acapela 

(tanpa alat musik). 

h. Partitur lagu dibuat rangkap 4 dalam map berwarna pink dan dikirim 

kepada Pantia selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2016.  

i. Setiap tim dinilai berdasarkan kategori Gold (80.00 - up), Silver (70.00-

79,99) dan Bronze (60.00-69.99). 

j. Satu tim dengan nilai tertinggi berhak mendapat predikat Champion. 

k. Disediakan piagam untuk semua peserta dan plakat untuk kontingen 

serta bonus pembinaan untuk predikat Champion. 
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VOCAL GROUP REMAJA 

a. Peserta adalah anak remaja yang berusia maksimal 15 tahun. 

b. Kostum tidak harus seragam, sebab yang dinilai bukan seragamnya 

tetapi kerapian dan kesopanan. 

c. Satu tim terdiri dari 12 orang ditambah 2 pengiring. 

d. Pengiring adalah anak remaja. 

e. Setiap tim wajib membawakan 2 buah lagu. Lagu pertama adalah lagu 

dari Kidung Sekolah Minggu (Yamuger), boleh satu lagu, boleh juga 

gabungan beberapa lagu yang diaransemen. Lagu kedua adalah lagu 

dari buku Nyanyian Jemaat Nuansa Etnis (NJNE); atau Kidung Ceria (KC); 

atau Kidung Jemaat (KJ); atau Pelengkap Kidung Jemaat (PKJ) atau 

Nyanyian Kidung Baru (NKB). 

f. Lagu dipentaskan sekreatif dan semenarik mungkin dengan iringan alat 

musik akustik (non elektrik). 

g. Partitur lagu dibuat rangkap 4 dalam map berwarna pink dan dikirim 

kepada Pantia selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2016.  

h. Setiap tim dinilai berdasarkan kategori Gold (80.00 - up), Silver (70.00-

79,99) dan Bronze (60.00-69.99). 

i. Satu tim dengan nilai tertinggi berhak mendapat predikat Champion. 

j. Disediakan piagam untuk semua peserta dan plakat untuk kontingen 

serta bonus pembinaan untuk predikat Champion. 

 

 

VOCAL GROUP KELUARGA CERIA 

a. Peserta adalah gabungan dari Ayah, Ibu, Pemuda, Remaja, Anak Besar 

dan Anak Kecil, bila memungkinkan menyertakan Lansia dan Anak Indria. 

b. Satu tim terdiri dari 12 orang ditambah 2 pengiring utama. Penyanyi 

juga diperkenankan menjadi pengiring. 

c. Kostum tidak harus seragam, sebab yang dinilai bukan seragamnya 

tetapi kerapian dan kesopanan. 

d. Setiap tim wajib membawakan 2 buah lagu. Lagu pertama adalah lagu 

dari Kidung Sekolah Minggu (Yamuger). boleh satu lagu, boleh juga 
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gabungan beberapa lagu yang diaransemen. Lagu kedua adalah lagu 

dari buku Nyanyian Jemaat Nuansa Etnis (NJNE); atau Kidung Ceria (KC); 

atau Kidung Jemaat (KJ); atau Pelengkap Kidung Jemaat (PKJ) atau 

Nyanyian Kidung Baru (NKB). Seperti lagu pertama, lagu kedua boleh 

satu lagu atau gabungan beberapa lagu yang diaransemen. 

e. Lagu dipentaskan sekreatif dan semenarik mungkin dengan iringan alat 

musik tradisional dan alat musik akustik (non elektrik); 

f. Pementasan dapat diselingi dengan pembacaan puisi atau tari-tarian 

dengan catatan lama keseluruhan pementasan tidak lebih dari 15 menit. 

g. Partitur lagu dibuat rangkap 4 dalam map berwarna pink dan dikirim 

kepada Panitia selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2016.  

h. Setiap tim dinilai berdasarkan kategori Gold (80.00-up), Silver (70.00-

79,99) dan Bronze (60.00-69.99); 

i. Satu tim dengan nilai tertinggi berhak mendapat predikat Champion; 

j. Disediakan piagam untuk semua peserta dan plakat untuk kontingen 

serta bonus pembinaan untuk predikat Champion. 

 

 

 

 
 

PENTAS KREASI ANAK INDRIA 

a. Peserta adalah anak Indria, yaitu Kelas Bayi dan Kelas Balita dengan usia 

maksimal 5 tahun yang berada dalam Wilayah Tana Luwu.  

b. Setiap tim diberi waktu tampil maksimal 10 menit. 

c. Berpenampilan alami, apa adanya, tanpa make up, sopan dan ceria. 

d. Setiap tim dinilai berdasarkan kategori Gold (80.00 - up), Silver (70.00-

79,99) dan Bronze (60.00-69.99); 

e. Satu tim dengan nilai tertinggi berhak mendapat predikat Champion; 

f. Disediakan piagam untuk semua peserta dan plakat untuk kontingen 

serta bonus pembinaan untuk predikat Champion. 
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BIBLE GAMES 

a. Model dan bentuk permainan, termasuk dengan soal-soal akan 

ditentukan dan disiapkan oleh Panitia Pelaksana sesuai dengan 

ketersediaan ruangan dan alat yang dibutuhkan. 

b. Terdiri atas soal-soal tentang: 

- Pengetahuan isi Alkitab, dengan pendekatan Isi Pedoman SMGT. 

- Pengetahuan tentang lagu-lagu Sekolah Minggu, khususnya 

Kidung Ceria dan Nyanyian Jemaat Nuansa Etnik (NJNE). 

 

 

 

WORKSHOP SENI 

Workshop Seni akan diatur kemudian oleh Panitia sesuai dengan 

ketersediaan tenaga dan tempat. Workshop yang disediakan adalah Kelas 

Dirigen dan kelas Memimpin Paduan Suara Anak 

 

 

 
 

LOMBA BERCERITA 

a. Peserta adalah anak SMGT aktif yang berusia maksimal 15 tahun. 

b. Peserta menceritakan salah satu cerita dalam KBC. 

c. Setiap pencerita akan dinilai dalam kategori Gold (80.00-up), Silver 

(70.00-79,99) dan Bronze (60.00-69.99); 

d. Disediakan piagam untuk semua peserta dan uang pembinaan sebesar 

Rp. 250.000 untuk predikat Gold dan bonus tambahan untuk satu orang 

predikat Champion; 
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GAMES CORNER 

Disediakan sejumlah permainan edukatif yang dapat dimainkan oleh anak-

anak, bahkan seluruh peserta yang hadir mengikuti kegiatan. Permainan ini 

adalah permainan yang mengandung nilai-nilai kehidupan termasuk 

permainan tradisionil dan permainan dengan menggunakan benda-benda 

yang sudah dibuang (sampah). 

 
 


