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PETUNJUK TEKNIS   

PEKAN BAKTI KREATIFITAS MAHASISWA ANTAR 

PERGURUAN TINGGI KRISTEN NEGERI/SWASTA SE-

INDONESIA DI IAKN TARUTUNG TAHUN 2020 
 

I. PENULISAN KARYA ILMIAH  

  

a.  Peserta  

Syarat untuk menjadi peserta Lomba Karya Ilmiah adalah :  

1. Peserta adalah Individu yang memiliki ide dan kreatifitas. 

2. Peserta adalah mahasiswa Diploma dan Strata-1. 

3. Peserta adalah merupakan mahasiswa aktif dari Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen 

Negeri/Swasta. 

4. Melampirkan Surat Persetujuan (Rekomendasi) dari Dekan Fakultas/ Ketua Program 

Studi untuk mengikuti kreatifitas. 

5. Peserta wajib mendaftar melalui link yang sudah disediakan panitia. 

http://bit.ly/IAKN_Tarutung_Kreatifitas2020. 

 

b. Tema penulisan untuk seleksi :  

   “PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT” 

 

c.  Kriteria karya tulis ilmiah dan penilaian  

1. Merupakan karya asli, tidak plagiat, dengan toleransi similiarity 20%.  

2. Isi mengandung nilai Kreatif dan Objektif : tulisan berisi gagasan kreatif yang 

menawarkan solusi suatu permasalahan, kebutuhan atau tantangan  yang dihadapi 

mahasiswa dan berguna bagi masyarakat. 

3. Tulisan tidak bersifat emosional atau subjektif, didukung data dan/atau informasi 

terpercaya,  

4. Belum pernah diikutsertakan di kompetisi lain dan belum pernah diterbitkan di media 

cetak ataupun elektronik manapun;  

5. Logis dan Sistematis: tiap langkah penulisan dirancang secara sistematis dan runtut, 

dan memuat unsur-unsur latar belakang masalah, landasan teori, metodologi, hasil, 

kesimpulan dan sedapat mungkin memuat saran-saran.  

6. Isi tulisan berdasarkan pengamatan, telaah pustaka atau sumber informasi lainnya 

(wawancara, penelitian dokumen dll). 

7. Setiap peserta hanya diperbolehkan memberikan satu karya ilmiah dalam bentuk 

softcopy dan diemail ke panitia antara tanggal 4-6 Nopember 2020 ke 

tipdiakn@gmail.com. 

8. Substansi data tulisan berdasarkan data yang sumbernya jelas dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

9. Kaidah penulisan merujuk pada Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan.  

10. Tulisan tidak boleh mengandung SARA dan pornografi;  

11. Penilaian karya tulis dilakukan dengan mempertimbangkan kreatifitas (rasionalitas, 

keunikan, dan manfaat) tulisan, kelayakan implementasi dan dampak yang 

ditimbulkannya.  

http://bit.ly/IAKN_Tarutung_Kreatifitas
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12. Penilaian terbaik diberikan kepada peserta yang tulisannya sesuai dengan ketentuan 

dan dapat memberikan strategi pemecahan masalah terkait dengan tema yang 

diberikan.  

13. Naskah karya tulis ilmiah yang dinyatakan sebagai pemenang menjadi milik panitia. 

14. Naskah karya tulis ilmiah yang tidak sesuai ketentuan/persyaratan, tidak akan 

diikutsertakan dalam penjurian.  

15. Keputusan Juri adalah Mutlak. 

16. Karya Tulis terbaik 1,2 dan 3 akan diterbitkan di salah satu Jurnal IAKN Tarutung yang 

sudah terindeks.  

  

d.  Kerangka isi/sistematika penulisan karya ilmiah  

 1.  Karya Tulis Ilmiah ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak 

baris spasi 1, margin kiri 3 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 1,5 cm,  

2.  Tulisan berisi 3500-5000 kata, menggunakan kertas A4,    

3. Sistematika penulisan : Judul, Nama Penulis, Insitusi Penulis, alamat email, abstrak, 

kata kunci, Pendahuluan, Metode Penelitian, Pembahasan dan Hasil, Simpulan, 

Referensi.  

  

II. KREATIFITAS KHOTBAH BAHASA INGGRIS 

 

a.  Persyaratan 

1. Peserta adalah Individu yang memiliki ide dan kreatifitas. 

2. Peserta adalah mahasiswa Diploma dan Strata-1. 

3. Peserta adalah merupakan mahasiswa aktif dari Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen 

Negeri/Swasta. 

4. Melampirkan Surat Persetujuan (Rekomendasi) dari Dekan Fakultas/ Ketua Program 

Studi untuk mengikuti kreatifitas. 

5. Peserta wajib mendaftar melalui link yang sudah disediakan panitia. 

http://bit.ly/IAKN_Tarutung_Kreatifitas2020. 

6. Durasi waktu khotbah maksimal 12-15 menit. Peserta diberi waktu 1 (satu) menit 

untuk mempersiapkan diri. 

7. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

8. Peserta mempersiapkan text khotbah sesuai dengan tema: 

 “Berkarya dan Mengabdi di masa Pandemi” 
9. Pemilihan nas Alkitab sebagai dasar khotbah diserahkan sepenuhnya kepada peserta. 

10. Peserta dapat mempresentasikan khotbah dengan bantuan media yang diperlukan. 

11. Peserta menggunakan pakaian yang rapi dan sopan.  

12. Tidak menggunakan mimbar (full body) saat berkhotbah. Khotbah juga tidak 

diperkenankan menggunakan musik demi kenyamanan peserta saat menyampaikan 

khotbah 

13. Lomba akan dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi Zoom. 

14. Petunjuk lainnya mengenai teknis pelaksanaan akan dibicarakan pada technical 

Meeting yang sudah ditetapkan panitia. 

 

b.  Ketentuan Naskah 

1. Naskah  khotbah diketik menggunakan font “Times New Roman” ukuran 12 dengan 

spasi 1 dengan kertas A4.  

http://bit.ly/IAKN_Tarutung_Kreatifitas
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2. Naskah khotbah adalah  orisinil dari peserta  dan diserahkan kepada panitia sesuai 

dengan tanggal penyerahan karya yang sudah ditetapkan panitia, diemail ke : 

tipdiakn@gmail.com. 

 

c. Komponen penilaian 

1. Naskah  

a. Relevansi.  

Komponen ini menilai kesesuaian isi naskah dengan tema yang telah dipilih.  

b. Argumentasi.  

Komponen ini menilai seni dan strategi penyampaian value khotbah.  

c. Koherensi ide.   

Komponen ini menilai kepaduan gagasan antar kalimat dan atau paragraf dalam 

naskah. Good pronounciation (Pengucapan yang tepat, near native-like), tidak 

diperkenankan meminjam suara orang lain ataupun Dubbing. 

d. Diksi.  

Komponen ini menilai tingkat formalitas kosa kata yang digunakan dalam naskah.  

  

 2. Performance  

1. Gaya penyampaian.   

Komponen ini menilai ekspresi peserta melalui gerak tubuh. Dan memperhatikan 

Seni Pembuka (Breaking – Ice). Penguasaan panggung dan variasi volume suara. 

2. Intonasi.  

Komponen ini menilai kesesuaian antara penekanan kata/suku kata dengan 

ketentuan intonasi dalam bahasa Inggris.  

3. Artikulasi.  

Komponen ini menilai kefasihan pengucapan kata.  

4. Pelafalan.  

Komponen ini menilai kefasihan bunyi vocal, konsonan, dan diftong sesuai dengan 

ketentuan dalam bahasa Inggris.  

5. Closing Statement khotbah yang menarik. 

  

III. KREATIFITAS STORY TELLING 

 

a.  Persyaratan lomba :  

1. Peserta adalah Individu yang memiliki ide dan kreatifitas. 

2. Peserta adalah mahasiswa Diploma dan Strata-1. 

3. Peserta adalah merupakan mahasiswa aktif dari Perguruan Tinggi Keagamaan 

Kristen Negeri/Swasta. 

4. Melampirkan Surat Persetujuan (Rekomendasi) dari Dekan Fakultas/ Ketua Program 

Studi untuk mengikuti kreatifitas. 

5. Peserta wajib mendaftar melalui link yang sudah disediakan panitia. 

http://bit.ly/IAKN_Tarutung_Kreatifitas2020. 

6. Naskah cerita dikirimkan ke email panitia : tipdiakn@gmail.com dari tanggal 04-06 

Nopember 2020. 

7. Tema/topik cerita adalah cerita dongeng, cerita rakyat atau legenda yang sifatnya 

menimbulkan motivasi, didikan atau penghormatan. 

http://bit.ly/IAKN_Tarutung_Kreatifitas
mailto:tipdiakn@gmail.com
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8. Peserta mempersiapkan naskah cerita  dengan baik sebelum diserahkan ke panitia. 

Karena yang masuk penialaian adalah sesuai dengan naskah Story Telling yang 

dikirimkan ke email panitia. 

9. Naskah diketik menggunakan font “Times New Roman” ukuran 12 dengan spasi 1.   

10. Satu orang peserta hanya dapat tampil satu kali saja. 

b.  Teknis Pelaksanaan 

1.  Durasi waktu tampil adalah 7 menit, apabila melebihi batas waktu yang ditentukan poin 

akan dikurangi 20 untuk setiap 1 menit penambahan waktu. 

2.  Peserta diperbolehkan membawa outline cerita pada saat lomba. 

3. Saat lomba, peserta diwajibkan memakai pakaian yang rapi dan sopan atau 

menggunakan atribut atau memakai kostum yang mendukung cerita. 

4.  Peserta diperkenankan menggunakan properti tambahan yang mendukung penampilan. 

5.  Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.  

7. Perlombaan ini akan dilaksanakan dengan secara Daring menggunakan aplikasi Zoom. 

8. Teknis pelaksanaan Zoom akan dijelaskan lebih lanjut pada saat teknikal meeting. 

 

c.  Penilaian 

Penilaian berdasarkan 4 kriteria yaitu : Pronunciation, Intonation, Expression, 

Performance and Fluently. Termasuk di dalamnya : Suara karakter tokoh, interaksi 

dengan audiens, ketepatan waktu dan property. 

  

IV. KREATIFITAS OLAH VOKAL ROHANI 

 

 a.  Persyaratan : 

1. Peserta adalah Individu yang memiliki ide dan kreatifitas. 

2. Peserta adalah mahasiswa Diploma dan Strata-1. 

3. Peserta adalah merupakan mahasiswa aktif dari Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen 

Negeri/Swasta. 

4. Melampirkan Surat Persetujuan (Rekomendasi) dari Dekan Fakultas/ Ketua Program 

Studi untuk mengikuti kreatifitas. 

5. Peserta wajib mendaftar melalui link yang sudah disediakan panitia. 

http://bit.ly/IAKN_Tarutung_Kreatifitas2020. 

6. Peserta boleh menampilkan olah vokal rohani dengan Solo, Duet, Trio, Vocal Group 

maupun Akapela. 

7. Anggota  tim olah vocal rohani maksimal 7 orang (sudah termasuk pengiring alat 

musik) dan anggota tim berasal dari peserta yang sudah mendaftar.  

8. Tim peserta bebas menggunakan seragam/kostum. 

9. Tim peserta wajib menampilkan lagu wajib dan memilih satu lagu pilihan. 

10. Peserta menyediakan perangkat sendiri yang akan digunakan saat tampil. 

11. Waktu peserta untuk tampil adalah 4-6 menit, terhitung sejak dipersilahkan oleh host. 

12. Peserta diberikan kebebasan untuk mempersiapkan penampilan se kreatif mungkin, 

mulai dari komposisi penampilan, arasemen lagu, kostum hingga atraksi penampilan 

peserta. 

13. Perlombaan hanya dilakukan dalam satu tahapan (sistem gugur) 

14. Peserta tidak harus satu jurusan, atau satu stambuk. 

15. Peserta hanya boleh mengukuti satu bidang olah vocal saja.   

http://bit.ly/IAKN_Tarutung_Kreatifitas
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16. Peserta mengirimkan rekaman suara ataupun video (Original) kepada panitia melalui 

email : tipdiakn@gmail.com 

17. Peserta yang ketahuan menggunakan Dubling atau pun menggunakan manipulasi data 

secara digital akan didiskualifikasi. 

 

b.  Lagu Wajib & Lagu Pilihan 

1.  Lagu Wajib 

- Waktu Tuhan (Cipt. Joseph S Djafar) 

 

2.  Lagu Pilihan 

 - Hallelujah Pentatonix (Penulis Lagu Leonard Cohen) 

 - Allah Peduli (Penulis Lagu Jonatan Prawira) 

 - Bless The Lord O My Soul (Cipt. Matt Redman) 

 - Padan Nauli (B.E. 766)/(PKJ. No. 165) Bahasa Batak. 

 - Hidup Ini Adalah Kesempatan (Cipt. Marsel Tumbelaka) 

 

c.  Kriteria Penilaian Lomba 

1. Vocal  

- Materi suara 

- Volume suara/sonoritas 

 

2.  Teknik 

- Intonasi suara/pitch control 

- Pernapasan/diafragmag 

- Frasering/pemenggalan nafas 

- Artikulasi/diksi/pengucapan 

- Atact dan ending 

- Ketepatan Ritme dan tempo 

- Penggunaan resonansi 

 

3.  Interpretasi Lagu 

- Klimaks lagu (dinamika lagu) agigoge (legati, marcato dan staccato) 

- Improvisasi 

- Ketepatan interpretasi lagu 

- Pendalaman penghayatan/ekspresif 

- Harmoni (keselarasan dengan musik pengiring dan lain lain) 

 

4. Performance 

- Adab, kesopanan dan kerapihan 

- Stage action 

- Dress code (dianjurkan good looking, bebas menarik dan sopan) 

 

 

V. KREATIVITAS CERPEN ROHANI AKSARA IBRANI/YUNANI 

 

a.  Persyaratan Lomba :  

1. Peserta adalah Individu yang memiliki ide dan kreatifitas. 

2. Peserta adalah mahasiswa Diploma dan Strata-1. 
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3. Peserta adalah merupakan mahasiswa aktif dari Perguruan Tinggi Keagamaan 

Kristen Negeri/Swasta. 

4. Melampirkan Surat Persetujuan (Rekomendasi) dari Dekan Fakultas/ Ketua Program 

Studi untuk mengikuti kreatifitas. 

5. Peserta wajib mendaftar melalui link yang sudah disediakan panitia. 

http://bit.ly/IAKN_Tarutung_Kreatifitas2020. 

6. Setiap peserta hanya boleh mengajukan satu tulisan cerpen terbaiknya. 

7. Adapun aksara yang digunakan untuk menulis cerpen adalah Ibrani atau Yunani 

(dipilih salah satu). 

8. Naskah Cerpen WAJIB di tulis tangan (Ibrani menggunakan tanda vokal, sedangkan 

Yunani Koine). Hasilnya di scan dan dikirim ke email panitia : tipdiakn@gmail.com. 

9. Tema/topik cerita adalah cerita pendek rohani, dan tidak dibenarkan certa pendek 

diluar dari itu. 

10. Peserta mempersiapkan naskah cerita  dengan baik sebelum diserahkan ke panitia. 

Karena yang masuk penialaian adalah sesuai dengan naskah cerita pendek yang 

dikirimkan ke email panitia. 

11. Naskah Cerpen yang dikirim akan menjadi hak milik dari panitia. 

12. Cerita pendek harus di transkripsikan ke dalam abjad latin. 

13. Hanya peserta yang lulus seleksi yang akan masuk dalam “Final Round” Cerpen 

Rohani.  Hasil karya akan diminta dibacakan pada saat pelaksanaan. 

14. Satu orang peserta hanya dapat tampil satu kali saja. 

b.  Teknis Pelaksanaan 

1. Cerita Pendek yang masuk ke email panitia yang berhak masuk ke penjurian. 

2. Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

3. Teknis pelaksanaan Zoom akan dijelaskan lebih lanjut pada saat teknikal meeting. 

 

c.  Penilaian 

Penilaian didasarkan pada beberapa kategori : 

1. Judul Cerpen  : Relevansi dengan tema Rohani 

2. Penyajian : Alur dan akhir yang sesuai 

3. Cerita : harus berdasarkan kisah rohani maupun dari alkitab 

4. Diksi dan Pilihan Kata : Pemilihan dan penggunaan kosa kata dalam menyajikan alur 

cerita dan dialog. 

5. Pesan dan Isi Cerita : Pesan moral dan sosial yang tersirat dari cerita. 

6. Ketentuan Penulisan : Kesesuaian dan Ketepatan pemakaian aksara Ibrani/ Yunani. 

7. Keputusan Juri adalah Mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

  

Panitia Seleksi Pekan Bakti Kreatifitas Mahasiswa 

IAKN TARUTUNG 

2020 
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Roy Simanjuntak  : 081370607111 

Septian Purba  : 085261777331 
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