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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam upaya peningkatan pembangunan karakter bangsa melalui pengembangan seni 

musik, serta pembinaan generasi muda dalam pementasan seni budaya tingkat nasional, 

maka dibentuk kegiatan Gita Bahana Nusantara (GBN). GBN merupakan sebuah kegiatan 

pembentukan tim paduan suara dan orkestra yang terdiri dari generasi muda berbakat 

perwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia. 

 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan sejak 

tahun 2015, konsisten melaksanakan Pergelaran orkestra dan paduan suara GBN dalam 

rangka Pendukungan Peringatan HUT RI di Istana Merdeka-Jakarta. Pergelaran tersebut 

telah mampu memberikan nilai-nilai positif bagi generasi muda dalam menumbuhkan 

semangat kebangsaan dan kejuangan yang tinggi melalui pewarisan dan internalisasi nilai-

nilai budaya bangsa.  

 

 

B. Maksud dan Tujuan  

1. Maksud 

Untuk membangun karakter dan jati diri bangsa, memupuk rasa kebersamaan dan 

nasionalisme serta meningkatkan apresiasi seni dikalangan generasi muda melalui 

pembentukan paduan suara dan orkestra nasional yang tangguh dalam bingkai 

Bhineka Tunggal Ika. 

 

2.  Tujuan 

a. Membentuk Tim Paduan Suara dan Orkestra yang handal yang berakar dari 

keanekaragaman budaya Nusantara; 

b. Meningkatkan jumlah apresiator seni musik tanah air dan mancanegara; 

c. Menjaring bakat di kalangan generasi muda, khususnya  seni musik; 

d. Meningkatkan kapasitas generasi muda dalam bidang seni suara dan seni musik; 

e. Terselenggaranya pergelaran GBN dalam acara kenegaraan di Istana Merdeka 

dan Gedung DPR/MPR-RI; 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KEGIATAN 

AUDISI PADUAN SUARA GITA BAHANA NUSANTARA 2021 

 

Dalam rangka meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta semangat kebangsaan 

sebagai warga negara Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

mengundang putra dan putri Indonesia yang memiliki bakat dan kemampuan olah 

vokal  untuk menjadi bagian dari anggota paduan suara Gita Bahana Nusantara 2021. 

 

Paduan Suara Gita Bahana Nusantara 2021 dibentuk melalui proses audisi yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat 

Jenderal Kebudayaan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi. Peserta lulus audisi akan 

diundang ke Jakarta untuk mengikuti p e m u s a t a n  latihan selama 19 (sembilan 

belas) h a r i ,  untuk ditampilkan pada acara kenegaraan di Gedung DPR/MPR-RI dan 

pada Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-76 Republik 

Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2021 di Istana Merdeka, Jakarta.  

 

A. AUDISI PESERTA 

1. Tata Cara Audisi 

Sehubungan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum berakhir, 

maka audisi paduan suara GBN 2021 akan dilaksanakan dengan 2 (dua) alternatif 

yaitu audisi secara langsung dan audisi secara daring menyesuaikan dengan kondisi 

dan kesiapan daerah dalam penyelenggaraan audisi. 

 

a. Pelaksanaan audisi secara langsung 

1) Tata cara dan waktu pendaftaran serta pelaksanaan audisi ditentukan oleh dinas 

terkait di masing-masing daerah; 

2) Hasil audisi di provinsi akan diambil 4 orang terbaik dengan jenis suara sopran, 

alto, tenor, bass yang akan dikirim ke tingkat pusat untuk mengikuti pemusatan 

latihan; 

3) Pengumuman peserta yang lolos audisi diumumkan langsung oleh juri pusat 

didampingi juri daerah setelah audisi selesai. 
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b. Pelaksanaan audisi secara daring 

1) Tata cara dan waktu pendaftaran serta pelaksanaan audisi ditentukan oleh dinas 

terkait di masing-masing daerah. 

2) Pelaksanaan audisi dilaksanakan secara 2 tahap: 

a. Tahap I: Seleksi rekaman video tingkat daerah 

• Setiap peserta membuat rekaman audio visual hanya dengan ponsel tanpa 

editan saat menyanyikan salah satu lagu yang sudah ditetapkan panitia 

tanpa iringan musik (acapella); 

• Apabila rekaman tidak sesuai dengan ketentuan maka akan dilakukan 

diskualifikasi; 

• Peserta mengirimkan video hasil rekamannya kepada panitia daerah untuk 

dilakukan seleksi oleh juri daerah; 

• Mekanisme pengiriman video akan ditentukan oleh daerah masing-masing; 

• Panitia daerah akan memilih 16 peserta terbaik (4 sopran, 4 alto, 4 tenor, 4 

bass), dan hasil video akan dikirim untuk maju ke audisi secara daring di 

tingkat pusat. 

b. Tahap II: Seleksi daring tingkat pusat 

• 16 peserta (4 sopran, 4 alto, 4 tenor, 4 bass) yang terpilih dari tahap I akan 

mengikuti seleksi tahap II yang dinilai oleh juri pusat; 

• Pelaksanaan audisi secara daring akan dilakukan oleh juri pusat dalam 

bentuk menyanyi secara langsung, primavista, dan solfegio; 

3) Pengumuman peserta yang lolos audisi diumumkan langsung oleh panitia pusat 

usai audisi tahap II. 

 

2. Persyaratan Peserta Audisi 

Peserta audisi Paduan Suara dan Orkestra Gita Bahana Nusantara 2021 adalah mereka 

yang telah mendaftar sebagai calon peserta di tingkat provinsi dan memenuhi 

persyaratan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sebagai berikut: 

1) Warga Negara Indonesia; 

2) Berstatus pelajar/mahasiswa, berusia antara 16-23 tahun; 

3) Memiliki kartu tanda pengenal berupa KTP provinsi setempat (sesuai lokasi 

audisi). Bagi calon peserta yang belum memiliki KTP (berusia 16 tahun) dapat 

menyertakan kartu tanda siswa sekolah setempat; 
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4) Belum menikah, dibuktikan dengan menandatangani Surat Pernyataan Belum 

Menikah; 

5) Bernyanyi sesuai dengan jenis suara yang dimiliki (suara sopran dan alto untuk 

putri, suara bass dan tenor untuk putra); 

6) Menguasai notasi musik baik notasi angka dan notasi balok; 

7) Peserta putra diutamakan yang memiliki tinggi badan minimal 165cm;  

8) Peserta putri diutamakan yang memiliki tinggi badan minimal 155cm; 

9) Setiap provinsi diwakili oleh 4 jenis suara (sopran, alto, tenor, bass); 

10) Belum pernah ikut serta dalam kegiatan Gita Bahana Nusantara tingkat 

nasional sebelumnya; 

11) Peserta diwajibkan melampirkan kartu identitas diri dan surat keterangan dari 

sekolah/ perguruan tinggi (foto kopi KTP atau Kartu Pelajar/ Mahasiswa); 

12) Bersedia serta mendapat persetujuan dari orang tua dan sekolah/perguruan 

tinggi untuk mengikuti rangkaian kegiatan Gita Bahana Nusantara di Jakarta 

jika dinyatakan lolos audisi. 

 

3. Materi  

1) Peserta audisi menyanyikan salah satu lagu di bawah ini (materi terlampir): 

a. Api Kemerdekaan    : Ciptaan Joko Lelono/ Martono 

b. Indonesia Subur    : Ciptaan Moch. Syafei 

c. Tanah Air     : Ciptaan Iskak 

d. Indonesia Pusaka    : Ciptaan Ismail Marzuki 

e. Hymne Kemerdekaan    : Ibu Sud/ Wiratmo S. 

f. Sapu Tangan dari Bandung Selatan   : Ciptaan Ismail Marzuki 

g. Mari Berdendang     : Ciptaan Cornel Simanjuntak 

h. Indonesia Bersatulah    : Ciptaan Alfred Simanjuntak 

i. Sabda Alam     : Ciptaan Chrisye 

j. Merah Putih     : Ciptaan Gombloh 

2) Peserta diminta membaca dan menyanyikan notasi musik secara langsung (prima 

vista) yang telah disiapkan oleh panitia pusat, bahan akan diberikan saat 

pelaksanaan audisi baik secara langsung maupun daring Tahap II; 
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3) Peserta menyanyikan tangga nada naik dan turun untuk mengetahui wilayah suara 

masing-masing saat pelaksanaan audisi baik secara langsung maupun daring Tahap 

II. 

 

4. Aspek-Aspek Penilaian 

1) Teknik, meliputi: 

a. Materi suara; 

b. Intonasi; 

c. Ritmik; 

d. Ekspresi; 

e. Penampilan. 

2) Kemampuan membaca notasi (peserta dapat membaca notasi balok dan notasi 

angka); 
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BAB III  

PENUTUP 

 

Petunjuk Teknis “Pelaksanaan Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara 2021”  

merupakan pedoman yang harus dilaksanakan, agar kegiatan “Pelaksanaan Audisi 

Paduan Suara Gita Bahana Nusantara 2021”  dapat terlaksana dengan baik, efisien dan 

efektif. 

 

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka petunjuk teknis ini akan diubah, 

diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya, dan hal-hal lain yang belum 

termuat di dalam pedoman ini akan diatur sesuai kebutuhan. 

 

 

Jakarta,     Februari 2021 

 

 

 

     Panita Pelaksana 

 

 

 

 

 

 

 

SEKRETARIAT GITA BAHANA NUSANTARA TAHUN 2021 

Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan 

Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Jl. Jenderal Sudirman, Kompleks Kemdikbud Gedung E Lantai 9 Senayan,  

Jakarta Pusat 10270 

No. Telp/Fax. 021-5725515 

Surel: gitabahananusantara.kemdikbud@gmail.com / gbn@kemdikbud.go.id  

Narahubung: Ginara (0878 160 160 41) 

*pada jam kerja (07.30 s.d. 16.00 WIB)  
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