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PENDAHULUAN 
Salam sejahtera bagi kita semua Gerakan Pemuda Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat! 
Gerakan Pemuda GPIB beranggotakan pemuda pemudi yang dinamis dan memiliki beragam talenta 
yang dikaruniakan oleh Tuhan. Banyak kegiatan yang telah dibuat dan dilaksanakan baik secara rutin 
maupun non rutin, dalam lingkup jemaat, mupel, ataupun sinodal yang mengeksplorasi talenta 
pemuda pemudi GP GPIB terutama minat yang cukup besar dalam bidang olahraga dan bidang seni 
suara ataupun seni musik. 
Terkhusus dalam bidang olahraga tidak hanya mengadakan kegiatan pengembangan diri didalam 
jemaat, terhitung cukup banyak perlombaan di bidang olah raga yang telah dilaksanakan yang 
melibatkan GP GPIB, terutama dalam cabang olahraga futsal dan basket. Namun jarang sekali 
diadakan perlombaan cabang olahraga lain selain kedua cabang olahraga tersebut, padahal di 
beberapa jemaat ada cabang olahraga lainnya yang juga dikembangkan. Selain itu, yang amat sangat 
disayangkan GP GPIB terkadang tidak mengutamakan semangat kebersamaan dalam pertandingan 
sebagai pemuda pemudi yang dipersatukan oleh Allah dalam wadah persekutuan ini. Ajang 
pertemuan ini selain merupakan ajang eksplorasi juga merupakan wadah persekutuan GP GPIB yang 
berlandaskan pada firman Tuhan dan saling menyatakan kasih Tuhan didalamnya. 
Selain di bidang olahraga, GP GPIB  juga memiliki atensi yang besar untuk mengembangkan musik 
gerejawi. Saat ini, Perkembangan musik gereja tumbuh pesat. Berbagai jenis musik gereja dihasilkan 
oleh aliran-aliran Kristen yang tumbuh, berkembang dan meluas di sekitar GPIB. Dan tidak bisa 
dipungkiri GP GPIB pun sering bersentuhan dengan hal tersebut. Seiringan dengan itu Majelis Sinode 
GPIB saat ini juga turut berperan dalam perkembangan musik gereja secara umum, hal ini dibuktikan 
dengan  telah diterbitkannya buku nyanyian Gita Bakti. Gita Bakti disusun sesuai dengan kehidupan 
jemaat GPIB dan sesuai dengan pemahaman iman GPIB. 
Seiring dengan perkembangan musik gereja dan musik di luar sana, pemuda pemudi lebih condong 
untuk mempersembahkan pujian mereka dalam bentuk musik akustik atau vokal grup yang sedang 
nge-trend saat ini, dikarenakan lebih mudah dinikmati di telinga anak muda. Hal tersebut 
menyebabkan keberadaan paduan suara/choir yang sesungguhnya ialah ciri khas dari puji-pujian di 
GPIB seolah dinomorduakan dan jarang untuk dikembangkan. 
Dewan Gerakan Pemuda tidak menutup mata terhadap keberadaan Paduan Suara/choir sebagai 
salah satu kekayaan di jemaat dan berkeinginan untuk menghidupkan juga memberdayakan 
kemampuan para pemuda/i di bidang musik gereja terutama paduan suara/choir. 
Menyadari sepenuhnya hal ini, kami bersama tim kerja membuat satu program yang menyertakan 
bidang olahraga dan seni dalam rangka menumbuhkembangkan minat dan kreatifitas, memotivasi 
serta memberi inspirasi bagi pemuda GPIB. Bukan hanya sekedar berkompetisi, namun juga 
mengutamakan semangat kesatuan dan kebersamaan sebagai keluarga GP GPIB. 
 
TUJUAN 

 Tujuan Umum 
1. Menumbuhkembangkan minat dan kreatifitas, memotivasi serta memberi inspirasi bagi 

pemuda GPIB di bidang olahraga dan seni suara untuk hormat dan kemuliaan Nama Tuhan. 
2. Memberikan semangat kesatuan dan kebersamaan sebagai keluarga GP GPIB. 

 Tujuan Khusus 
Dengan diadakannya kegiatan ini, GP GPIB diharapkan dapat: 
1. Mengeksplorasi talenta anggotanya dalam bidang olahraga khususnya di cabang futsal, 

basket 3 on 3, dan bulutangkis. 
2. Menumbuhkan semangat keolahragaan dan sportifitas dalam permainan. 
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3. Mengeksplorasi talenta anggotanya dalam bidang paduan suara/choir 
4. Menumbuhkan kembali semangat ber-paduan suara untuk GP GPIB 
5. Memberikan inspirasi dalam mengembangkan musik gerejawi di GP ataupun jemaat masing-

masing 
6. Memberikan apresiasi terhadap buku nyanyian GPIB (Gita Bakti, Kidung Jemaat, dst) 
7. Mengikat tali persaudaraan keluarga GP GPIB melalui persekutuan dalam kegiatan olahraga 

dan seni tingkat sinodal. 
 

TEMA 
Tema dari pelaksanaan kegiatan GGSC 2017 ini ialah tema tahun 2017 – 2018 GPIB, yaitu: 

“Mengaryakan Pelayanan dan Kesaksian dengan Mewujudkan Kebebasan, Keadilan, dan 
Kesejahteraan Bagi Sesama dan Alam Semesta (Lukas 4:19)” 

 
Tagline : “Satu Semangat, Satu Tujuan, Kebersamaan.” 

 
BENTUK KEGIATAN 

 Bidang Olahraga 
1. Futsal Putra 
2. Basket 3 on 3 Putra & Putri 
3. Bulutangkis Ganda Putra & Ganda Campuran 

 Paduan Suara GP 
 
PELAKSANA 
Tim kerja GGSC yang telah dibentuk oleh Dewan Gerakan Pemuda GPIB. 
 
SASARAN PESERTA 
Seluruh GP GPIB se-sinodal yang memiliki minat di bidang olahraga dan paduan suara. 
 
WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN 

 Bidang Olahraga: 
Waktu : Sabtu – Minggu, 25 – 27 Agustus 2017 
Tempat : GOR Pertamina, Simprug 
     Jl. Teuku Nyak Arif, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Indonesia 12220 

 Paduan Suara GP: 
Waktu : Sabtu, 2 September 2017 
Tempat : GPIB Sion, Jakarta Barat 

Jalan Pangeran Jayakarta No. 1 RT. 09 RW. 04 Kelurahan Pinangsia, Kecamatan 
Tamansari, Kota Jakarta Jakarta Barat 

 
PERSYARATAN PESERTA GGSC 2017 
BIDANG SPORT 
Syarat Pendaftaran : 
1. Batas Umur Peserta 18 – 35 tahun. 
2. Merupakan Anggota Gerakan Pemuda sesuai dengan jemaat GPIB Pendaftar. 
3. Melampirkan dokumen pelengkap sebagai berikut : 

 Foto copy KTP (2 lembar) 

 Pas photo terbaru ukuran 3 x 4 (2 lembar) 

 Foto Copy surat SIDI 
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 Foto Copy surat Baptis 

 Jika tidak memiliki Surat Sidi dan/atau Surat Baptis, wajib melampirkan surat keterangan dari jemaat 
GPIB pendaftar yang ditandatangani oleh PHMJ disertai dengan cap 

 Surat keterangan dari Gereja yang berisi nama-nama pemain dan official yang ikut serta dalam GGSC 
2017. 

 Fotocopy Kartu Keluarga Jemaat (1 lembar) 
4. Membawa dokumen-dokumen asli pada point no. 3 diatas saat Technical Meeting. 
5. Pada Form Pendaftaran, di setiap foto peserta dan official yang tertera, WAJIB diberikan CAP GEREJA pada 

sisi kanan bawah dan mengenai foto tersebut. 
 

Ketentuan Lain : 
1. Pendaftaran ditutup pada tanggal 7 Agustus 2017 atau sampai kuota peserta terpenuhi. 

(Futsal 16 tim, Basket Putra 16 tim, Basket Putri 16 tim, Bulutangkis nomor Ganda Putra 8 tim, Bulutangkis 
nomor Ganda Campuran 8 tim) 

2. Biaya pendaftaran: 

 Futsal Rp 750.000,- per tim 

 Basket 3 on 3 Rp 500.000,- per tim 

 Badminton Rp 500.000,- per nomor 
3. Pembayaran uang pendaftaran paling lambat pada saat technical meeting yang akan dilaksanakan pada 12 

Agustus 2017. 
4. Peserta yang sudah mendaftar dan belum melakukan pembayaran uang pendaftaran, dan kemudian kuota 

peserta sudah terpenuhi, maka dinyatakan mengundurkan diri. 

5. Peserta yang telah mendaftarkan diri namun tidak hadir pada saat lomba dan atau menyatakan 
mengundurkan diri sebelum pelaksanaan GGSC, tidak dapat meminta kembali biaya pendaftaran 
yang telah dibayarkan kepada Panitia. 

6. Pembayaran uang pendaftaran dapat dilakukan dengan membayar secara langsung ke Tim Kerja atau 
melalui transfer Bank BRI Cabang Veteran No Rek. 0329-01-001826-30-4 a/n Majelis Sinode – GP 
Jika sudah melakukan transfer atau membayar secara langsung ke Tim Kerja, harap mengkonfirmasi ke 
contact person yang tersedia disertai dengan bukti bayar (transfer). 

7. Seluruh peserta, supporter, dan panitia wajib menjaga kebersihan area pelaksanaan kegiatan. 
8. Hal-hal yang belum tercantum di dalam Petunjuk Pelaksanaan Teknis ini akan disampaikan dalam Technical 

Meeting. 

 
Petunjuk Teknis 
Ketentuan Umum Untuk Semua Cabang Olahraga: 
1. Setiap Tim yang sudah mendaftar (sesuai dengan Syarat Pendaftaran ) wajib untuk hadir dalam Technical 

Meeting. Tim peserta yang tidak hadir dalam Technical Meeting dianggap menyetujui hasil keputusan 
Technical Meeting. 

2. Pergantian pemain tercatat tidak dapat dilakukan dengan alasan apapun setelah Technical Meeting selesai 
dilaksanakan. 

3. Jika diketahui terdapat Tim yang melakukan pemalsuan data pemain (tidak sesuai dengan Syarat 
Pendaftaran) sebelum berakhirnya Technical Meeting, diperkenankan untuk mengganti pemain yang 
bersangkutan. Jika diketahui terdapat pemalsuan data ketika technical meeting sudah berakhir sampai 
dengan sebelum dimulainya kompetisi GGSC 2017, maka Tim tersebut tidak diperkenankan untuk 
mengganti pemain yang bersangkutan. Dan jika diketahui terdapat pemalsuan data pemain ketika 
kompetisi GGSC 2017 sudah berjalan, maka Tim yang bersangkutan akan di diskualifikasi dari Cabang 
Olahraga tersebut. 

4. Ketentuan mengenai Pemain Professional untuk setiap Cabang Olahraga adalah sebagai berikut : 
a. Futsal  : Tidak diperkenankan mengikutsertakan Pemain Professional yang terdaftar di Liga atau  

   Kompetisi Resmi Tingkat Nasional maupun Pemain ex-Professional. 
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b. Basket 3 on 3 : Tidak diperkenankan mengikutsertakan Pemain Professional yang terdaftar di Liga atau  
   Kompetisi Resmi Tingkat Nasional (IBL, ex-IBL, 3 x 3 pro, Divisi 1 klub dan kampus  
   kecuali Divisi II)  maupun Pemain ex-Professional. 

c. Bulutangkis : Tidak diperkenankan mengikutsertakan Pemain yang terdaftar dalam Pelatnas maupun  
  ex-Pelatnas. 

Apabila terdapat Tim yang melanggar ketentuan tersebut, maka tim yang bersangkutan akan di 
Diskualifikasi dari Cabang Olahraga tersebut; 

5. Setiap Tim yang akan bertanding wajib hadir 30 menit sebelum jadwal pertandingan, dan dapat melakukan 
pemanasan di tempat yang sudah disediakan oleh panitia. 

6. Jika terdapat Tim yang belum hadir ketika jadwal pertandingan dari Tim tersebut sudah harus dimulai, 
maka akan dilakukan 3 kali pemanggilan dengan durasi 5 menit. Dan jika Tim tersebut tidak hadir atau 
tidak mencukupi kuota minimal dari jumlah pemain yang harus ada di dalam lapangan pertandingan, 
makan Tim tersebut dinyatakan kalah WO.  

7. Pemain dari setiap Tim dilarang menggunakan properties (perlengkapan, atribut, dll) yang dapat 
mencelakai dirinya sendiri dan lawan; 

8. Setiap Tim Peserta dan Supporter Peserta wajib menjaga ketertiban dan bertindak sportif selama 
pelaksanaan kegiatan. 

9. Setiap Tim Peserta, Supporter dan Official yang perilakunya dinilai Panitia atau Wasit dapat memicu 
keributan, kerusuhan, perkelahian atau mengganggu jalannya pertandingan akan langsung diberikan 
peringatan keras oleh Panitia atau Wasit.  

10. Panitia dan Wasit berhak menghentikan jalannya pertandingan jika dinilai Tim dan atau Supporter Peserta 
memiliki potensi untuk menimbulkan kericuhan sampai waktu yang ditentukan. 

11. Tim Peserta atau Supporter Peserta yang melakukan tindakan keributan atau pemukulan setelah diberikan 
peringatan dan tidak mengindahkan peringatan tersebut akan di DISKUALIFIKASI dari SELURUH CABANG 
OLAHRAGA  dan LOMBA PADUAN SUARA dalam kompetisi GGSC 2017 (apabila Tim tersebut juga ikut 
serta di Cabang Olahraga lain dan Lomba Paduan Suara). 

12. Tim peserta, Supporter dan Tim Kerja dilarang merokok di dalam area GOR Simprug, dan dilarang 
membawa Narkoba, Minuman Keras, Senjata Api, Senjata tajam dan benda berbahaya lainnya. 

13. Tim kerja tidak diperbolehkan untuk menjadi peserta dalam kompetisi GGSC 2017. Jika melanggar 
ketentuan ini akan dikenakan sanksi tegas berupa diskualifikasi dari cabang olahraga yang diikuti. 
 

Peraturan Khusus Cabang Futsal: 
1. Pertandingan menggunakan peraturan Federasi Asosiasi Sepakbola Internasional (FIFA) yang dimodifikasi 

dalam hal pemain, jumlah pemain dan waktu pertandingan;  
2. Setiap Tim yang mendaftar, di WAJIBKAN untuk membayar uang deposit sebesar Rp 200.000,- yang akan 

dipotong untuk pelanggaran yang menghasilkan Kartu Kuning sebesar Rp 20.000 per kartu, dan untuk 
kartu merah sebesar Rp 30.000 per kartu. Jika terdapat pelanggaran 2 kali kartu kuning dan menghasilkan 
kartu merah, maka denda yang harus dibayarkan adalah Rp 40.000,- (2 kali kartu kuning). Jika suatu Tim 
bermain bersih sampai dengan akhir kompetisi tanpa terkena satu pun kartu kuning maupun kartu merah, 
maka Uang deposit akan dikembalikan secara utuh kepada Tim yang bersangkutan. 
Tetapi jika suatu Tim melakukan pelanggaran yang menghasilkan pelanggaran kartu melebihi uang 
deposit, maka Tim tersebut harus membayar pelanggaran yang menghasilkan kartu, yang melebihi uang 
deposit di awal; 

3. Pertandingan dipimpin oleh wasit di lapangan;  
4. Keputusan wasit adalah MUTLAK dan TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT; apabila tim ingin mengajukan 

keberatan atas keputusan wasit atau hasil pertandingan dikenakan biaya sebesar Rp 1.000.000,-. 
5. Sistem pertandingan untuk kompetisi futsal adalah sistem setengah kompetisi untuk babak penyisihan 

grup. Juara dari tiap grup akan bertanding di babak selanjutnya dengan Sistem gugur; 
6. Sistem penghitungan poin untuk babak penyisihan grup : 

 Menang 3 poin, seri 1 poin untuk masing-masing tim, dan kalah 0 poin; 
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 Jika terdapat persamaan poin pada akhir klasemen, maka penentuan peringkat akan ditentukan 
berdasarkan hal-hal berikut dengan urutan prioritas, yaitu selisih gol, produktivitas gol, head to head 
dan play off; 

7. Komposisi pemain dalam setiap tim di lapangan (dalam kondisi tertentu) adalah minimal 3 (tiga) pemain 
dan 1 kiper; 

8. Pergantian pemain tidak dibatasi sepanjang nama pemain tersebut tercatat dalam Daftar Nama Pemain 
dan pemain yang telah diganti boleh atau dapat masuk kembali ke lapangan untuk bertanding 

9. Jumlah Line-up pemain maksimal dari setiap tim adalah 10 pemain. 
10. Waktu pertandingan adalah:  

a. 2x10 menit Waktu Kotor untuk babak penyisihan grup;  
b. 2x15 menit Waktu Kotor untuk babak semifinal, perebutan juara 3; dan babak final. 

11. Setiap Tim Futsal mempunyai kesempatan time out 1 (satu) menit dan paling banyak 1 (satu) kali    dalam 
setiap babak; 

12. Apabila dalam waktu tersebut kedudukan berakhir seri, maka pemenang pertandingan ditentukan melalui  
perpanjangan waktu 2x5 menit Waktu Kotor dengan menggunakan sistem Silver Goal,  yaitu tim yang 
mencetak gol terlebih dahulu ke gawang lawan setelah salah satu babak perpanjangan  tersebut berakhir 
langsung dinyatakan sebagai pemenang;  

13. Apabila dalam perpanjangan waktu 2x5 menit tersebut kedudukan tetap berakhir seri, maka  pemenang 
pertandingan ditentukan melalui adu tendangan penalti,  dengan ketentuan kedua tim mendapat 
kesempatan melakukan tendangan penalti  sebanyak 3 kali  untuk tendangan pertama masing-masing tim 
(hanya pemain yang terakhir bermain atau di dalam lapangan yang boleh menendang);  

14. Apabila dari hasil 3 penendang pertama kedudukan tetap berakhir seri, maka  akan diberikan tambahan 1 
penendang dari masing-masing tim;  

15. Ketika pada kesempatan itu kedudukan tetap berakhir seri, maka akan dilakukan undian koin (dipimpin 
wasit), yang nantinya pemenang dari hasil undian itu akan memutuskan apakah timnya akan menjadi 
penendang atau menjadi penjaga gawang. Tim yang menjadi penendang akan menjadi pemenang apabila 
berhasil mencetak gol, namun apabila gagal, tim yang pemainnya menjadi penjaga gawang akan menjadi 
pemenang, begitu pula sebaliknya, tim yang menjadi  penjaga gawang berhasil menggagalkan tendangan 
penalti akan keluar menjadi pemenang;  

16. Seragam atau kostum pemain WAJIB sama dalam satu tim yang dilengkapi dengan nomor punggung yang 
jelas dan tetap (tidak berubah) untuk setiap pemain di setiap pertandingan selama kompetisi 
berlangsung; 

17. WAJIB menggunakan Pengaman Tulang Kering (Decker);  
 
Peraturan Khusus Cabang Basket 3 on 3: 
1. Sistem dan Peraturan dasar pertandingan Basket 3 on 3 mengacu kepada peraturan yang 

direkomendasikan oleh PERBASI; 
2. Pertandingan dipimpin oleh Wasit di lapangan; 
3. Keputusan wasit adalah MUTLAK dan TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT; 
4. Sistem pertandingan untuk kompetisi Basket 3 on 3 adalah sistem gugur; 
5. Setiap Tim terdiri dari 4 pemain (3 + 1 Sub), Team yang akan bermain harus memiliki 3 pemain yang 

berada di dalam lapangan, bila tidak maka team tersebut akan dinyatakan kalah WO; 
6. Waktu pertandingan adalah 1×10 menit kotor (1 menit terakhir dari setiap pertandingannya adalah waktu 

bersih) / team yg berhasil meraih 21 pt terlebih dahulu dinyatakan menang; 
7. Apabila dalam wakut tersebut terjadi skor imbang, maka akan dilakukan perpanjangan waktu dengan 

ketentuan Tim yg berhasil meraih 2 pt terlebih dahulu dinyatakan menang. (tanpa waktu) 
8. Setiap Tim memiliki kesempatan untuk melakukan Time Out sebanyak 1 kali dalam satu game untuk 

setiap team (30 detik); 
9. Peraturan Shot clock adalah 12 detik; 
10. Pelanggaran tiga detik berada di key hole untuk tim offense (tim yang menyerang); 
11. Penghitungan Skor adalah tembakan di dalam garis 3 poin bernilai 1 pt dan 2 pt untuk di luar garis 3 poin; 
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12. Peraturan Lemparan Bebas adalah 1 kali lemparan bebas bila foul terjadi di dalam garis 3pt, dan 2 kali 
lemparan bebas jika foul terjadi di luar garis 3pt; 

13. Teamfoul adalah sebanyak 6 foul dan akan kesempatan 1x lemparan bebas. Team foul ke 7, 8 dan 9 
mendapatkan 2 kali lemparan bebas, kemudian team foul ke 10 dan selanjutnya mendapatkan 2 kali 
lemparan bebas dan penguasaan bola kembali; 

14. Check Ball selalu dilakukan setelah situasi bola mati (DeadBall: Bola keluar dan pelanggaran) atau pada 
permulaan pertandingan untuk memulai pertandingan, yakni dengan melakukan pertukaran bola antara 
pemain defense (bertahan) dengan pemain offfense (menyerang) di belakang atau luar garis 3 poin di 
tengah bagian atas lapangan. Jika terjadi kesalahan sebanyak 1 kali akan diberikan peringatan, kemudian 
untuk kesalahan 2 kali dan seterusnya akan berpindah penguasaan bola; 

15. Bola dinyatakan CLEAR apabila kedua kaki pemain sudah tidak ada di dalam atau masih menginjak garis 3 
poin. Kedua kaki dan bola harus keluar dan berada di belakang garis daerah 3 poin; 

16. Pergantian Pemain dapat dilakukan pada saat situasi bola mati dan sebelum dilaksanakan check ball. 
Pemain pengganti bisa masuk ke dalam lapangan setelah rekan satu timnya melangkah keluar lapangan 
dan melakukan kontak fisik dengannya di belakang garis akhir seberang keranjang dan pergantian pemain 
tidak memerlukan tindakan dari wasit atau petugas meja; 

17. Seragam atau kostum pemain WAJIB sama dalam satu tim; 
 
Peraturan Khusus Cabang Bulutangkis: 
1. Pertandingan menggunakan peraturan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI), yang sudah di 

modifikasi menyesuaikan dengan kebutuhan pertandingan; 
2. Pertandingan dipimpin oleh Wasit di lapangan (1 wasit utama dan 2 wasit pembantu); 
3. Keputusan wasit adalah MUTLAK dan TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT; 
4. Pertandingan menggunakan SISTEM GUGUR; 
5. Nomor yang akan dipertandingkan adalah Nomor Ganda Putra dan Ganda Campuran. 
6. Setiap set terdiri dari 21 (dua puluh satu) angka kemenangan dengan menggunakan sistem Rally Point; 
7. Deuce terjadi jika dalam kedudukan angka 20-20 dan pemenang ditentukan dengan selisih 2 (dua) Point 

sampai point terakhir 30; 

 
BIDANG PADUAN SUARA/CHOIR 
Syarat Pendaftaran : 
1. Batas Umur Peserta 18 – 35 tahun. 
2. Merupakan Anggota Gerakan Pemuda sesuai dengan jemaat GPIB Pendaftar. 
3. Melampirkan dokumen pelengkap sebagai berikut : 

 Foto copy KTP (2 lembar) 

 Pas photo terbaru ukuran 3 x 4 (2 lembar) 

 Foto Copy surat Sidi 

 Foto copy surat Baptis 

 Jika tidak memiliki Surat Sidi dan/atau Surat Baptis, wajib melampirkan surat keterangan dari jemaat 
GPIB pendaftar yang ditandatangani oleh PHMJ disertai dengan cap 

 Surat keterangan dari Gereja yang berisi nama-nama anggota paduan suara yang ikut serta dalam GGSC 
2017. 

 Fotocopy Kartu Keluarga Jemaat (1 lembar) 
4. Membawa dokumen-dokumen asli pada point no. 3 diatas saat Technical Meeting. 
5. Pada Form Pendaftaran, di setiap foto peserta dan official yang tertera, WAJIB diberikan CAP GEREJA pada 

sisi kanan bawah dan mengenai foto tersebut. 
6. Setiap Peserta Paduan Suara wajib mengirimkan perwakilan untuk mengikuti Technical Meeting, maksimal 

6 orang setiap Peserta Paduan Suara. 
7. Choral Clinic akan diadakan pada saat Technical Meeting.  
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Ketentuan Lain : 
1. Pendaftaran ditutup pada tanggal 7 Agustus 2017 atau sampai kuota peserta terpenuhi. 
2. Biaya pendaftaran Rp 1.000.000,- per tim paduan suara 
3. Pembayaran uang pendaftaran paling lambat pada saat technical meeting yang akan dilaksanakan pada 

12 Agustus 2017. 
4. Peserta yang sudah mendaftar dan belum melakukan pembayaran uang pendaftaran, dan kemudian kuota 

peserta sudah terpenuhi, maka dinyatakan mengundurkan diri. 

5. Peserta yang telah mendaftarkan diri namun tidak hadir pada saat lomba dan atau menyatakan 
mengundurkan diri sebelum pelaksanaan GGSC, tidak dapat meminta kembali biaya pendaftaran 
yang telah dibayarkan kepada Panitia. 

6. Pembayaran uang pendaftaran dapat dilakukan dengan membayar secara langsung ke Tim Kerja (Contact 
Person) atau melalui transfer Bank BRI Cabang Veteran No Rek. 0329-01-001826-30-4 a/n Majelis Sinode 
– GP 
Jika sudah melakukan transfer atau membayar secara langsung ke Tim Kerja, harap mengkonfirmasi ke 
contact person yang tersedia disertai dengan bukti bayar (transfer). 

7. Seluruh peserta, supporter, dan panitia wajib menjaga kebersihan area pelaksanaan kegiatan. 
8. Hal-hal yang belum tercantum di dalam Petunjuk Pelaksanaan Teknis ini akan disampaikan dalam 

Technical Meeting. 
 

Petunjuk Teknis 
1) Peserta lomba PS, kecuali dirigen, adalah anggota Pelayanan Kategorial Gerakan Pemuda sebagaimana 

tercantum dalam Tata Gereja GPIB 2010, Peraturan No.15, Pasal 2, ayat 3, butir a :  Semua pemuda/i 
warga GPIB yang terdaftar di jemaat, berusia sekitar 18 sampai maksimal 35 tahun. 

2) Paduan Suara terdiri dari campuran, perempuan dan laki-laki (SATB). 
3) Paduan suara yang turut serta, kecuali dirigen, bukanlah paduan suara yang pernah tampil dalam lomba 

tingkat internasional. 
4) Satu Jemaat hanya dapat mengirimkan satu kelompok paduan suara. 
5) Setiap Paduan Suara yang akan tampil pada saat lomba terdiri dari minimal 20 dan maksimal 30 orang 

penyanyi + 1 orang dirigen. 
6) Dirigen peserta lomba harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Dirigen terdaftar sebagai warga jemaat GPIB 
b. Dirigen adalah anggota Pelkat GP atau anggota Pelkat lain 
c. Dirigen hanya diperbolehkan untuk memandu 1 jemaat peserta 
d. Apabila dirigen berasal dari jemaat GPIB yang berbeda dengan jemaat asal peserta, diwajibkan 

melampirkan surat keterangan dari jemaat asal dirigen. 
7) Hanya ada 1 babak dalam setiap kategori lomba. 
8) Peserta akan menyanyikan : 

a. 1 lagu wajib sesuai partitur resmi dari panitia yang berjudul “MAZMUR 8” yang diaransemen oleh 
G. Soumokil. 

b. 1 lagu pilihan bebas dengan kriteria sebagai berikut : 
- Boleh lagu dari dalam negeri maupun luar negeri 
- Durasi lagu tidak boleh lebih dari 5 menit  

9) Lagu pilihan yang dipilih oleh peserta adalah tanggung jawab peserta, tim kerja/panitia tidak bertanggung 
jawab terkait hak cipta aransemen lagu tersebut.  

10) Khusus untuk lagu pilihan dengan composer dan/atau arranger dari dalam negeri, peserta wajib 
menyerahkan surat izin penggunaan lagu.  

11) Total durasi penampilan peserta: 10 menit termasuk naik dan turun panggung 
12) Semua lagu baik wajib maupun pilhan dinyanyikan secara acapella (tanpa iringan alat musik) dan dihafal. 
13) Peserta diperbolehkan menggunakan koreografi pada setiap lagu. 
14) Peserta wajib menyerahkan partitur lagu pilihan dalam bentuk not angka (rangkap 5) paling lambat pada 

saat technical meeting.   
15) Semua lagu harus dinyanyikan sesuai dengan nada dasar yang tertera pada partitur. 



PETUNJUK PELAKSANAAN 
 

GERAKAN PEMUDA GPIB SPORT AND CHOIR (GGSC) 
 

16) Penilaian/Evaluasi akan dilakukan oleh TIM Penilai yang berpengalaman tingkat Nasional 
Penilaian meliputi 
1. Evaluasi Tekhnik: 

1.1. Suara 
1.2. Intonasi 

2. Evaluasi Artistik: 
2.1. Kesesuaian dengan partitur 
2.2. Ekspresi 

17) Penilaian peserta akan menggunakan kategori peringkat:  
a) Gold (Emas) diberikan kepada Peserta yang memperoleh nilai akhir rata-rata > 80; 
b) Silver (Perak) diberikan kepada Peserta yang memperoleh nilai akhir rata-rata 60,01—80.00; 
c) Bronze (Perunggu) diberikan kepada Peserta yang memperoleh nilai akhir rata-rata 40,01—60.00; 

18) Keputusan Dewan Juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 
19) Kebutuhan akomodasi dan transportasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta. 
20) Setiap peserta WAJIB mentaati ketentuan lomba yang telah dibuat oleh Panitia.  
21) Tim kerja tidak diperbolehkan untuk menjadi peserta dalam kompetisi GGSC 2017. Jika melanggar 

ketentuan ini akan dikenakan sanksi tegas berupa diskualifikasi dari kompetisi. 

 
INFORMASI DAN PENDAFTARAN 
Informasi dapat menghubungi: 
Contact Person: 
Tim Kerja GGSC 
Shannon Batsyeba Rawung (Sekretaris) : 089614672547 
Rilia Marina Lalamentik (Humas)  : 08170830434 
Donald Harefa (Bid. Sport)   : 081284278169 
Ronald Manopo (Bid. Paduan suara/choir) : 08992145884 
 
PENUTUP 
Demikian Petunjuk Pelaksanaan kegiatan GP GPIB Sport dan choir (GGSC) ini disampaikan, semoga 
dapat kita laksanakan secara optimal bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus 
memberkati pelayanan kita bersama.  
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