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PANDUAN SAYEMBARA 
MARS DAN HIMNE  

SEKOLAH MINGGU GEREJA TORAJA 
------------------------------------------------------------ 

 

1. PENGANTAR 

Persidangan X SMGT telah menetapkan bahwa hari ulang tahun 

SMGT jatuh pada tanggal 27 Februari 1955. Dengan demikian proses 

panjang penelusuran jejak sejarah SMGT sudah berhasil dilaksanakan. 

Namun demikian masih ada sebuah catatan penting yang membuat 

catatan sejarah ini belum selengkap yang diharapkan, yaitu SMGT 

belum memiliki lagu Mars dan Himne.  

Lagu “Kami Anak-Anak Sekolah Minggu” yang sering 

diasosiasikan sebagai lagu Mars SMGT ternyata kurang memiliki data 

pendukung yang otentik untuk ditetapkan sebagai Mars SMGT. 

Demikian pula salah satu syairnya yang menyebut anak sebagai masa 

depan gereja. Kalimat tersebut tidak sejalan dengan semangat, peran dan 

tanggung jawab anak sebagai gereja masa kini dan masa depan.  

Atas pertimbangan tersebut maka Persidangan X SMGT 

menugaskan PP SMGT untuk melaksakan sayembara lagu Mars dan 

Himne SMGT dengan tetap memberi perhatian pada lagu Kami Anak-

Anak Sekolah Minggu. Berdasarkan penugasan itu, maka PP SMGT 

membentuk Tim Kerja Sayembara Mars dan Himne SMGT. 
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2. TUJUAN SAYEMBARA MARS DAN HIMNE 

1. Mencari dan menentukan sebuah lagu untuk ditetapkan sebagai 

LAGU Mars SMGT. 

2. Mencari dan menentukan sebuah lagu untuk ditetapkan sebagai 

Lagu Himne SMGT. 

 

3. PENGERTIAN MARS/ MARCH DAN HIMNE 

- Mars  

Jenis irama musik dengan gaya berbaris. Komposisi musik pengiring 

baris berbaris. Mars dalam tempo yang tidak terlalu cepat biasanya 

dirancang dalam sukat 2/4 dan 4/4. Marcia.  

- Himne 

Hymn atau himne adalah nyanyian pujian yang ditujukan kepada 

Tuhan, rasul, pahlawan, dan sebagainya, kini berkembang menjadi 

lagu pujaan secara umum. Temponya cenderung lambat, karakter 

melodinya agung dan megah, penuh kemuliaan. Maestoso 

 

4. TUJUAN SMGT 

SMGT bertujuan: 

1. Melayani anak sekolah minggu untuk menerima dan menghayati 

panggilan Allah sehingga mengaku “YESUS KRISTUS ITULAH 

TUHAN DAN JURUSELAMAT.” 

2. Memperlengkapi warga gereja bagi pekerjaan pelayanan Sekolah 

Minggu Gereja Toraja. 
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5. KETENTUAN 

a) Ketentuan tentang Peserta:  

 Warga Gereja Toraja 

 Bukan bagian dari tim sayembara 

b) Ketentuan tentang Mars:  

- Lagu Mars dibuat dalam bentuk 1 Suara (Unisono), Tempo 

Marcia dalam sukat 2/4 atau 4/4. 

- Durasi waktu untuk lagu Mars sekitar 1 – 2 menit. 

c) Ketentuan tentang Himne:  

- Lagu Himne dibuat dalam bentuk 1 Suara (Unisono), Tempo 

Maestoso.  

- Durasi waktu untuk lagu Himne sekitar 1 – 2,5 menit. 

d) Notasi /Melodi Mars dan Hymne  

 Lagu diketik dalam Not Angka dengan menggunakan kertas A4, 

font Century Gothic, atau font parnumation, size 10, Save As 

dalam bentuk document bukan dalam bentuk PDF, atau dapat 

ditulis tangan dengan menggunakan tinta hitam yang dapat 

dibaca dengan jelas.  

 Seluruh tanda dinamik, tempo dan tanda baca musik lain yang 

diperlukan wajib dicantumkan. 

 Melodi mencakup wilayah nada untuk anak: 

                      f2 

 

      c1 
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 Dapat memasukkan nuansa kearifan lokal atau etnik Toraja 

 Melodinya mudah dipelajari oleh anak-anak 

e) Teks/Syair Mars dan Himne 

 Alkitabiah. 

 Tidak bertentangan dengan pengajaran Gereja Toraja. 

 Sejalan dengan tujuan Sekolah Minggu Gereja Toraja. 

 Menggambarkan kebanggaan sebagai SMGT (anak, guru dan 

pengurus) 

 Ajakan untuk tumbuh dalam Tuhan.  

 Berisi semangat dan harapan yang kuat dalam Tuhan untuk 

menggapai masa depan. 

 Syair yang mudah dipahami anak-anak  

 

6. PERSYARATAN 

a) Lagu belum pernah dipublikasikan atau dicetak, direkam dan 

digunakan di gereja, dan di tempat kegiatan umum atau dalam 

bentuk apapun. Apabila didapati telah digunakan maka peserta akan 

didiskualifikasi. 

b) Peserta hanya dapat mengirimkan satu (1) karya terbaiknya. 

c) Peserta mengirimkan: 

 Naskah lagu atau karya dalam bentuk hard copy dapat dikirim ke 

kantor Pengurus Pusat SMGT, Jl. Benteng Batu, no. 2a, atau 

dapat diantar langsung sesuai alamat di atas. Untuk soft copy 

dapat dikirim melalui email smgt.1955@gmail.com atau ke no 
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WA 085255628797 (Pdt. Yulianus Tandisau). Peserta juga dapat 

melengkapi naskah lagu dengan rekaman video dengan musik 

iringan minimal satu (1) alat musik seperti gitar, piano atau 

keyboard. 

 Lampiran surat pernyataan bahwa karya tersebut adalah orisinal 

lagu ciptaan sendiri yang ditandatangani di atas materai 

Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). *format terlampir 

 Lampiran biodata/daftar riwayat hidup pencipta lagu; penulis 

melodi/penulis syair (lagu ciptaan boleh ditulis oleh satu orang 

atau lebih), alamat lengkap, nomor rekening, email dan no 

handphone yang dapat dihubungi. *format terlampir 

d) Waktu penyerahan atau pengiriman karya paling lambat tanggal 31 

Oktober 2021. 

e) Naskah lagu atau karya akan diseleksi, dikaji dan dinilai oleh tim 

juri yang dibentuk oleh panitia untuk menetukan satu (1) orang 

pemenang. Pemenang lomba akan diumumkan pada tanggal 20 

Nopember 2021, dan keputusan tim atau dewan penilai tidak dapat 

diganggu gugat. 

f) Seluruh naskah yang diterima oleh panitia tidak dikembalikan 

kecuali ada permintaan tertulis dari pencipta. Sedangkan lagu yang 

menjadi pemenang menjadi milik Pengurus Pusat Sekolah Minggu 

Gereja Toraja berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hak milik dan 

hak pakai dalam surat perjanjian. 
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7.  PENGHARGAAN BAGI PEMENANG 

a) Pemenang Lomba Sayembara Lagu Mars SMGT 2021 

mendapatkan Piagam Penghargaan dan Honoraium Rp. 

10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) 

b) Pemenang Lomba Sayembara Lagu Hymne SMGT 2021 

mendapatkan Piagam Penghargaan dan Honoraium Rp. 

10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) 

c) Seluruh Peserta mendapatkan Piagam Penghargaan. 

Satu dalam doa, semangat dan nada 

Soli Deo Glory 

Terimakasih 

Toraja Utara, 21 Agustus 2021 

Tim Lomba Sayembara Lagu Mars dan Himne SMGT 2020, 

 

Ketua, 

 

 

Hasrat Dewy R.A., M.MG 

Sekretaris,  

 

 

Pdt. Yulianus Tandisau, S.Th  

Mengetahui, 

Pengurus Pusat Sekolah Minggu Gereja Toraja 

Periode 2018 -2023 

 

 

Pdt. Syukur Matasak, M.Th 

Ketua Umum 



8 

PERNYATAAN KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS LAGU 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama :  

Tempat/Tanggal 

Lahir 

:  

Alamat :  

   

   

NIK :  

Dengan ini menyatakan bahwa: 

(1). Karya Cipta atas lagu yang berjudul “____________________” 

adalah benar ciptaan saya sendiri dan bukan merupakan ciptaan 

pihak lain manapun serta tidak bertentangan dengan Hak Cipta atas 

lagu pihak lain manapun. 

(2). Jika ternyata di kemudian hari Karya Cipta atas lagu tersebut 

terbukti bertentangan dengan Hak Cipta atas lagu pihak lain, maka 

Saya bersedia untuk mempertanggungjawabkannya secara  hukum. 

Demikian Pernyataan Kepemilikan Hak Cipta Atas Lagu ini saya buat 

dengan sebenarnya  untuk menghindari adanya klaim pihak lain terhadap 

Hak Cipta atas lagu tersebut serta untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

_____________, _____________ ____ 

Tanda tangan 

 

Materai Rp.10.000,- 

 

Nama Pencipta  
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BIODATA PESERTA LOMBA SAYEMBARA LAGU 

MARS SMGT 
 

 

1. Nama   : 

2. Tempat/Tanggal Lahir : 

3. Pendidikan Terakhir : 

4. Prestasi *jika ada  : 

5. Alamat Lengkap  : 

6. Alamat Email  : 

7. Nomor HP/WA  : 

8. Nomor Rekening  : 

 

 

………………………………, 2021 
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BIODATA PESERTA LOMBA SAYEMBARA LAGU 

HIMNE SMGT 
 

 

9. Nama   : 

10. Tempat/Tanggal Lahir : 

11. Pendidikan Terakhir : 

12. Prestasi *jika ada  : 

13. Alamat Lengkap  : 

14. Alamat Email  : 

15. Nomor HP/WA  : 

16. Nomor Rekening  : 

 

 

………………………………, 2021 
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Catatan 
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