
Panitia Perayaan HUT 70th 
Gereja Toraja 

POKJA LOMBA 
Contact Person 

 

PANDUAN PELAKSANAAN LOMBA 
 

Jenis kegiatan yg akan dilombakan 

 
1. Penataan Ruang dan Halaman Gereja ;  

Tujuan :  

a. Penataan ruang ibadah, pemaknaan dan peletakan ornamen-ornamen, yang mendukung 

kegiatan peribadahan. 

b. Penataan halaman sebagai uangkapan syukur atas  alam ciptaan Tuhan dengan 

memeliharanya agar seimbang. 

c. Menjadi inspirasi bagi warga jemaat untuk melakukan hal yang sama di lingkungan masing-

masing. 

 

Ketentuan peserta dan sistem lomba: 

a. Peserta adalah Gereja Toraja yang ada di seluruh Indonesia. 

b. Peserta dibagi dalam 3 kategori berdasarkan lokasi, yaitu : kategori kota, kategori semi kota 

dan kategori desa. Pembagian kategori tsb. akan ditentukan oleh wilayah masing-masing. 

c. Hasil penilaian di tiap wilayah merupakan hasil akhir, dengan demikian kita memiliki 6 juara 

dalam lomba ini (1 Juara dari Setiap Wilayah) 

d. Kriteria penilaian : 

- Menggunakan tanaman local / khas daerah masing-masing. 

- Kemampuan / kreatifitas mengelola / memanfaatkan lahan yang tersedia 

- Bersih, Indah,  asri , serasih 

 

2. Penataan pastori ; keindahan dan kebersihan 

Tujuan. 

a. Penataan rumah dan halaman pastori  ungkapan syukur atas  alam ciptaan Tuhan dengan 

memeliharanya agar seimbang. 

b. Menjadi inspirasi bagi warga jemaat untuk melakukan hal yang sama di lingkungan masing-

masing. 

 

Ketentuan peserta dan sistem lomba: 

a. Peserta adalah Gereja Toraja yang ada di seluruh Indonesia 

Contact Person 
0852 4188 2767 – Rannu Kobong 



b. Peserta dibagi dalam 3 kategori berdasarkan lokasi, yaitu : kategori kota, kategori semi kota 

dan kategori desa. Pembagian kategori tsb. Akan ditentukan oleh wilayah masing-masing. 

c. Hasil penilaian di tiap wilayah merupakan hasil akhir, dengan demikian kita memiliki 6 juara 

dalam lomba ini (1 Juara dari Setiap Wilayah) 

d. Kriteria penilaian : 

- Menggunakan tanaman local / khas daerah masing-masing. 

- Kemampuan / kreatifitas mengelola / memanfaatkan lahan yang tersedia 

- Bersih,Indah, asri , serasih 

 

*  Lomba di Klasis ditangani/dibuatkan tim oleh BPK dan lomba di wilayah di 

tangani/dibuatkan tim oleh BPSW sedangkan lomba di tingkat sinode akan 

ditangani oleh Panitia HUT 70 Tahun Gereja Toraja. 

 

3. Pawai  

Tujuan : Melestarikan budaya melalui iman Kristen 

Ketentuan Peserta : 

a. Peserta adalah semua klasis yang ada di Gereja Toraja. 

b. Unsur dalam pawai adalah Lettoan dan atraksi khas dari daerah  dimana klasis tsb. berada. 

c. Lettoan dihiasi dan isinya adalah persembahan dari hasil bumi daerah setempat. 

d. Kriteria penilaian : 

- Keindahan, keserasian dan hiasan/dekorasi lettoan. 

- Keunikan atraksi pawai. 

- Kemeriahan melalui yel-yel atau nyanyian-nyanyian. 

 

4. Paduan Suara Jemaat   

Tujuan : Mensyukuri anugrah 70th Gereja Toraja bersaksi di dunia. 

Katentuan peserta : 

a. Peserta adalah anggota Jemaat Gereja Toraja, yang terdiri dari : (Jumlah peserta 35-41 

termasuk dirighand) 

- Anak Sekolah Minggu 

- Remaja 

- Pemuda 

- Kaum Bapak 

- Kaum Ibu 

b. Babak penyisihan dilakukan di wilayah masing-masing dengan peserta dari tiap klasis dalam 

wilayah tsb. untuk setiap kategori atau diserahkan pengelolaannya kepada wilayah masing-

masing. 

c. Peserta dibagi dalam 2 kategori yaitu : Kategori A (tingkat kesulitan tinggi) dan Kategori B 

(tingkat kesulitan sedang). Pembagian kategori akan ditentukan oleh wilayah masing-

masing. 



d. Grand Final akan dilaksanakan pada Perayaan Puncak HUT 70th Gereja Toraja di Toraja pada 

tanggal 14 Juli 2017. 

e. Pada Grand Final, setiap wilayah akan mengajukan pemenang  : 

Wilayah I  :  Terbaik 1 dan 2 untuk Kategori A 

   Terbaik 1 dan 2 untuk Kategori B 

Wilayah II : Terbaik 1 dan 2 untuk Kategori A 

   Terbaik 1 dan 2 untuk Kategori B 

Wilayah III : Terbaik 1 dan 2 untuk Kategori A 

   Terbaik 1 dan 2 untuk Kategori B 

Wilayah IV : Terbaik 1 untuk Kategori A 

   Terbaik 1 untuk Kategori B 

Wilayah V : Terbaik 1 untuk Kategori A 

   Terbaik 1 untuk Kategori B 

Wilayah VI : Terbaik 1 untuk Kategori A 

   Terbaik 1 untuk Kategori B  

f. Kontribusi tiap peserta Rp. 1.000.000,-  

g. Peserta akan menyanyikan : 1 lagu wajib (sesuai kategori yg dipilih) dan 1 lagu pilihan. 

- Lagu Wajib  (A) : Gereja Toraja Teguh Dalam Iman Yang Berbuah. 

Cipt. & Arr.   Yafet Palebangan (Kategori A) 

- Lagu Wajib  (B) : Gereja Toraja Teguh Dalam Iman Yang Berbuah. 

Cipt. & Arr.   Yafet Palebangan (Kategori B) 

- Lagu Pilihan :  1. Bekerja Di Ladang Tuhan 

    Cipt. & Arr.  Yafet Palebangan 

 2. Keluarga Adalah Karunia 

      Cipt. & Arr.  Yafet Palebangan 

 

h. Kriteria penilaian: 

- Teknik : Intonasi dan Kualitas Suara 

- Artistik : Interpretasi dan Ekspresi 

 

Catatan : 

Kostum tidak akan dinilai, sebaiknya menggunakan kostum yang ada sehingga tidak 

memakan biaya besar.  

 

5. Toraya Maserrong 

a. Tujuan : Mendukung Deklarasi “Toraya Maserrong” 

b. Jenis kegiatan : Lomba mendisain tempat sampah 

c. Ketentuan : 

 Peserta adalah masyarakat umum 

 Pengerjaan Tempat Sampah diLakukan di Tempat Lomba (Rantepao) bahan 

baku dan peralatan disiapkan oleh Wilayah Masing-Masing. 



d. Lomba dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2017. 

e. Karena hasil disain ini akan digunakan di daerah Toraja, maka kriteria penilaian adalah : 

 Bahan Baku 

 Cara pembuatan 

 Tahan lama/kuat, tidak mudah bocor; kalau ada kerusakan bisa dan mudah 

diperbaiki. 

 Mempunyai tutup yang mudah dibuka dan ditutup. 

 Ringan / mudah diangkat 

 Harus terpisah, untuk sampah organic dan sampah an-organik 

 Hasil Akhir dari tempat sampah yang dibuat. 

 

6. Lari Marathon  10 km 

a. Tujuan : Dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat (Mens sana ini corpora sano) 

Toraja yang kuat adalah Toraja yang berjiwa sehat. 

b. Jenis kegiatan : 

b.1.  Lari marathon 10 km untuk kategori pria dan wanita :   

b.1.1. Dewasa ; umur  30-50 thn (sesuai kartu identitas) 

b.1.2. Pemuda; umur  17-29 thn (sesuai kartu identitas) 

b.2. Lari marathon 7 km untuk kategori pria dan wanita : 

 b.2.1. Dewasa ; umur  30-50 thn (sesuai kartu identitas) 

 b.2.2. Pemuda; umur  17-29 thn (sesuai kartu identitas) 

c.  Ketentuan lomba : 

 Peserta adalah masyarakat umum sesuai dengan kategori umur 

 Membayar kontibusi sebesar Rp. 70.000,- (untuk baju kaos dan no peserta) 

 Setiap kategori minimal diikuti 10 peserta, kurang dari 10, batal, uang 

pendaaftaran dikembalikan. 

 Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Juli s.d. 8 Juli 2017 

 Sehat / tidak memiliki penyakit yang beresiko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




