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Latar Belakang Penciptaan
Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) merupakan institusi pendidikan tinggi negeri yang mencetak sumber daya manusia dalam bidang kependidikan
dan non- kependidikan. Dalam bidang kependidikan, Undiksha merupakan pencetak
sumber daya manusia pendidik yang terbesar di Bali.
Visi Universitas Pendidikan Ganesha adalah menjadi perguruan tinggi pusat
pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang
berbudaya dan humanis berlandaskan Tri Hita Karana, serta menghasilkan tenaga
kependidikan dan non-kependidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
Sedangkan Misi Universitas Pendidikan Ganesha adalah menyelenggarakan Tri
Dharma Perguruan Tinggi dan kerjasama dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi
dalam bidang vokasional, akademik, dan profesi yang berkontribusi pada daya saing
bangsa.
Berdasarkan misi visi lembaga tersebut, maka UNDHIKSA mengadakan
lomba cipta lagu mars UNDHIKSA, yang bertujuan untuk memberikan semangat
pada mahasiswa dan civitas akademika melalui lagu. Lomba cipta lagu Mars
tersebut dibuat karena sebelumnya UNDHIKSA adalah IKIP Singaraja yang diubah
statusnya menjadi Universitas Pendidikan Gane- sha (Undiksha) dengan Peraturan
Presiden No- mor: 11/2006, tanggal 11 Mei 2006.
Analisis Lagu
Mars Undiksha adalah lagu bentuk 3 bagian yang diawali dengan dua frase
tanya dan jawab yang kurang sempurna sebab motif (dalam tanda akolade) tidak
sekuen atau tidak seimbang. Namun demikian bentuk lagu tersebut tetap simetrik.
Perhatikan frase 1 dan 2 di bawah ini:
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Frase 5, 6, dan 7 adalah frase-frase sempurna karena baik sekuen maupun
tekstur dan gerakan melodinya sangat simetrik, sehingga kesan ganjil di atas dapat
di tutupi dengan deretan bunyi yang sempurna mulai awal hingga akhir lagu.
Frase 5 dan 6 adalah satu kesatuan yang saling terkait dan terkesan
dominan karena frase tersebut menjelang frase konklusi atau penutup. Adapun
frase 7 merupakan dua semi frase penutup yang manis sekaligus berakhir dengan
kadens sempurna (perfect cadens). Lihat melodi berikut:
Pada 2 (dua) frase berikut tepatnya pada birama 14 ada motif lain yang
berfungsi untuk menutup kekurangan dari 2 frase sebelumnya, sehingga lagu ini
menjadi enak untuk dinyanyikan. Frase 3 merupakan frase sempurna karena baik
sekuen maupun tekstur dan gerakan melodinya sangat simetrik yang ditunjukkan
pada birama 10 – 11 dan 12 – 13, sedangkan tema rekreasi muncul pada opmat
birama 14 - 16 yang merupakan frase pengembangan (development phrase).
Pengembangan tersebut berlaku baik pada frase maupun susunan motif-motifnya
seperti terlihat pada penggalan melodi berikut ini:
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Pada bagian 3 lagu tersebut terjadi modulasi dari tangga nada D menjadi
tangga nada F, hal ini ditunjukkan pada opmat bir 17 – 24 pada frase 5 dan 6. Motif
ritmis yang digunakan pada frase 6 sama persis sehingga frase ini dapat dikatakan
sempurna ditinjau dari ritmis dan sekuennya. Hal ini dapat dilihat pada opmat
birama 22 dan 24 yang diakhiri dengan akor dominan menuju modulasi ke tangga
nada semula yaitu tangga nada D. Perhatikan potongan melodi berikut ini:

Frase sempurna dimulai dari birama 26 sampai dengan 29. Motif ritmis yang
digunakan sama persis sehingga frase ini dapat dikatakan sempurna ditinjau dari
ritmis dan sekuennya, sedangkan frase penutup dimulai dari opmat birama 31
dengan perfect kadens (kadens sempurna) pada birama 32 – 33. Lihat melodi di
bawah ini:
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Analisis Syair
Seperti lagu mars yang lain, di dalam lagu ini juga berisi misi dan visi
lembaga yang bersangkutan. Kesulitan dalam menuangkan syair lagu mars tersebut
adalah

karena sedemikian banyak, luas, dan dalam ide-ide pokok visi dan misi

lembaga yang bersangkutan sehingga secara garis besar misi dan visi Mars
UNDIKSHA adalah sebagai berikut:

MARS UNDIKSHA
Universitas Pendidikan Ganesha
Siapkan Generasi Bangsa
Majukan Dunia Pendidikan
Cerdaskan umat manusia
Tingkatkan sumber daya manusia
Berbekal ilmu, iman dan taqwa
Kembangkan potensi raihlah prestasi
Wujudkan Cita Mulia.
Lembaga pendidikan tinggi Ganesha
Berkualitas dan bertanggung jawab
Berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi
Dan dasar Negara Pancasila
Menjaga tradisi budaya dan seni
Sebagai pendidik dan ahli
Bersama Undiksha membangun Negara
Semoga tetap lah Jaya
Penutup
Mars Undiksha adalah komposisi mars modern yang simetrik dan berbentuk
4 bagian.

Diantara melodi dan lirik tidak terdapat kejanggalan dan merupakan

karya mars standar yang memenuhi kriteria penciptaan sebuah mars, dimana bila
dianalisa secara bentuk, harmoni dan lirik menjadi komposisi yang sempurna. Karya
ini dinamis, agitatis, progresif dan ada sentuhan heroik patriotik.
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MARS UNDIKSHA
Marcia q = 100

Cipt. Dra. Heni Kusumawati M.Pd.
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Ting-kat-

                   
      
              


 
10

kan sum - ber

da - ya ma - nu - sia Ber - be- kal

il - mu

i-mandan taq - wa Kem - bang -

         
 




















 
                   



14

kan

po- ten -si

ra - ih - lah pres -ta -si

Wu -jud- kan

ci - ta mu - li -

a

Lem-

    




     

































   




 
              




18

ba - ga Pen -di - di- kan Ting - gi Ga-ne- sha ber-kua- li - tas dan ber-tang-gungja-wab
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das- kan Tri Dhar-ma Per-gu- ru - an Ting -nggi dan da- sar

ne - ga ra Pan - ca - si- la

Men-
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tra -di - si

bu - da- ya dan se - ni

se- ba- gai

pen - di dik

dan ah - li

Ber-sa-
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ma UN-DIK-SHA mem- ba- ngun ne- ga-ra

se-mo- ga

te- tap lah

ja -

ya

