
 

 

PETUNJUK TEKNIS 

Kegiatan HUT ke-35  YAPENDIK GPIB 

KEGIATAN LOMBA 

Dalam perkembangan dunia pendidikan sekarang ini usaha meningkatkan 
perkembangan otak kanan dan otak kiri dianggap sama pentingnya, Sehingga kelak 
anak tidak hanya menjadi anak yang pintar tetapi juga cerdas dan kreatif.  
Maka sesuai Thema perayaan HUT ke 35 Yapendik ini, 
“ Be SMART, Be CREATIVE in CHRIST.„   serta atas usulan rapat tahunan Pembina 
dan Pengurus  pada Februari 2016 lalu,  akan diadakan kegiatan lomba yang diikuti 
oleh seluruh  warga sekolah Yapendik di Indonesia. 
 
Untuk itu mohon kerjasama Pengurus Cabang dan Guru untuk memfasilitasi siswa 
siswa untuk mengikuti kegiatan ini. Dan bagi Guru dan Pengurus sendiri juga ada 
Lomba membuat Mars Yapendik, mari sambut dan ramaikan HUT 35 ini. GBU 

 

1.Lomba mewarnai Untuk PAUD dan SD Kelas 1,2,3 
 

a. Panitia akan mengirim gambar HITAM PUTIH ke semua Cabang melalui Email, 
untuk diteruskan ke sekolah sekolah.  

b. Sekolah bisa mengeprint sendiri dan memperbanyak  sesuai jumlah siswa yang 
akan ikut lomba ukuran A4. 

c. Siswa mewarnai dengan menggunakan pensil warna atau crayon. 
d. Untuk memberikan pendidikan moral kepada siswa, guru memastikan bahwa 

hasil karya siswa adalah memang benar hasil karya siswa sendiri tidak dibuatkan 
oleh orang lain 

e. Guru mengumpulkan hasil gambar siswa dan berkoordinasi dengan Pengurus 
Cabang untuk seleksi awal memilih 10 terbaik dan mengirimkan hasil karya  
10 terbaik tersebut ke Panitia HUT Pengurus Pusat. Karya paling lambat 
diterima Panitia Pusat Tgl 15 juni 2016. Bisa melalui email yang di scan atau 
melalui post. Karya dilengkapi dengan identitas lengkap anak: Nama usia, 
kelas dan sekolah. 

      f.   Panitia akan membentuk Tim Juri untuk menilai hasil lomba dengan  

          kriteria penilaian:  

1) Keserasian Warna 

2) Hasil yang menarik (eye catching) 

3) Kerapihan 

    g. Pemenang 1 akan mendapat  Piala,  Piagam dan Uang senilai 1 juta rupiah.  

   

       



 

 

  -  Pemenang 2 mendapat  Piagam dan uang 750 rupiah.  

-  Pemenang 3 mendapat  Piagam dan hadiah 500  ribu rupiah.  

-  Pemenang Favorit mendapat Piagam. 

 

h.  Pengumuman Pemenang akan disampaikan pada saat Perayaan HUT Yapendik di 

BATAM  pada tgl 3 Juli 2016. Atau bisa dilihat di Web Yapendik GPIB, Facebook 

Group, atau WA Group Pengurus Cabang dan Pusat. 

 

2.Lomba Menggambar. Untuk SD Kelas 4,5,6 
 

a. Thema gambar adalah “ Melukis Masa Depan” 
b. Siswa dibebaskan menggambar berwarna impian masa depannya,  akan 

menjadi apa, atau menghasilkan apa. Sebagai contoh ada anak mempunyai cita 
cita menjadi Arsitek: Maka dia bisa menggambar seorang Arsitek sedang 
merancang bangunan. Atau dia bisa menggambar bangunan megah, atau dia 
bisa juga menggambar bagunan yang sudah dimodifikasi dengan unsur Etnik. 
(ini hanya sekedar contoh) 

c.  Untuk memberikan pendidikan moral kepada siswa, Guru memastikan bahwa 
hasil karya siswa adalah memang benar hasil karya siswa tersebut sendiri tidak 
dibuatkan oleh orang lain 

d. Guru mengumpulkan hasil gambar siswa dan berkoordinasi dengan Pengurus 
Cabang untuk seleksi awal memilih 10 terbaik dan mengirimkan hasil karya  
10 terbaik tersebut ke Panitia HUT Pengurus Pusat. Karya paling lambat 
diterima Panitia Pusat Tgl 15 juni 2016.. Bisa melalui email yang di scan atau 
melalui pos.  Dilengkapi dengan identitas lengkap anak: Nama, usia, kelas dan 
sekolah.  

e.  Panitia akan membentuk Tim Juri untuk menilai hasil lomba dengan kriteria 

penilaian:  

1) Kesesuaian gambar dengan thema 

2) Keindahan lukisan 

3) Kerapihan 

   f.  Pemenang 1 akan mendapat  Piala,  Piagam dan Uang senilai 1 juta rupiah.      

        - Pemenang 2 mendapat  Piagam dan uang 750 rupiah.  

        - Pemenang 3 mendapat Piagam dan hadiah 500 ribu rupiah.  

       - Pemenang Favorit mendapat Piagam. 

  g. Pengumuman Pemenang akan disampaikan pada saat Perayaan HUT Yapendik di  

BATAM  pada tgl 3 Juli 2016. Atau bisa dilihat di Web Yapendik GPIB, Facebook 

Group, atau WA Group Pengurus Cabang dan Pusat. 

 

 
 
 
 



 

 

 

3. Lomba Mengarang - Untuk SMP (sederajat) Bahasa Indonesia,  
                                      Untuk SMA (sederajat) Bahasa Inggris 

  

 Thema  Karangan Untuk SMP sederajat.: “ Masa depanku Bersama Tuhan”  

Ceritakan impian masa depanmu, bagaimana cara kamu meraihnya dan komitmen    

apa yang kamu lakukan, supaya masa depanmu berhasil) 

  

  Thema Karangan-Untuk SMA Sederajat.: “ Build My future with God”        

( Tell us, what your dream for your future,  what your strategy to get it, and how you will 

achieve it) 

a. Siswa dibebaskan membuat karangan tentang masa depannya dengan panjang 

karangan minimal 1 halaman (200 kata) dan maksimal 2 halaman (400 kata) diketik rapi 

di kertas A4, dengan menggunakan Huruf Arial 12 point size. (Huruf Arial seperti yang 

sedang kita gunakan dalam penulisan juknis ini) 

b. Untuk memberikan pendidikan moral kepada siswa, Guru memastikan bahwa hasil 

karya siswa adalah memang benar hasil karya siswa sendiri tidak dibuatkan oleh orang 

lain 

c. Guru mengumpulkan hasil karya siswa  dan  berkoordinasi dengan Pengurus 

Cabang  untuk menyeleksi 10 karya terbaik dan mengirimkan hasil karya 10 terbaik 

tersebut ke Panitia HUT Pengurus Pusat. Karya paling lambat diterima Panitia Tgl 15 

Juni 2016, melalui email. Dilengkapi dengan identitas lengkap siswa: Nama, usia, kelas 

dan sekolah. 

 d. Panitia akan membentuk Tim Juri untuk menilai hasil lomba dengan kriteria 

penilaian:  

1. Kesesuaian karangan dengan thema 

2. Keindahan Ceritera 

3. Penggunaan bahasa yang benar. 

 

e. Pemenang 1, akan mendapat Piala, Piagam dan Uang senilai 1,5 juta rupiah.  

    -  Pemenang 2 mendapat  Piagam dan uang 1juta rupiah.  

               -  Pemenang 3 mendapat piagam dan hadiah 750 ribu rupiah.  

     -  Pemenang Favorit mendapat Piagam. 

 

f.  Pengumuman Pemenang akan disampaikan pada saat Perayaan HUT Yapendik di 

BATAM  pada tgl 3 Juli 2016. Atau bisa dilihat di Web Yapendik GPIB, Facebook 

Group, atauWA Group Pengurus Cabang dan Pusat. 



 

 

  

3.LOMBA CIPTA LAGU MARS YAPENDIK - Untuk Umum: PENGURUS/ 

GURU/ KEPSEK /KARYAWAN 

a.Lagu bisa membangkitkan semangat dan kebanggaan bagi seluruh warga Yapendik. 

b.Syair mengadung unsur nilai nilai Kristiani dan syukur atas keberadaan Yapendik. 

c.Peserta bisa perorangan maupun kerjasama untuk membuat Lirik dan lagu yang 

indah.   

d.Karya dinyanyikan dan direkam dalam MP3 disertai  Partitur lengkap dengan Notasi 

dan syairnya, dikirim Ke Panitia Pusat, paling lambat 15 Juni 2016. Bisa melalui email 

maupun via Pos. 

e.Panitia akan membentuk Tim Juri untuk menilai hasil lomba dengan kriteria penilaian:  

1.  Keindahan Lagu 

2.  Keindahan Syair 

3. Mudah dinyanyikan  

f. Panitia hanya menyediakan Hadiah Untuk Pemenang 1. Berupa Piala, Piagam dan 

Uang sebesar 2. 500.000 .   

g. Bila dipandang layak akan dijadikan Mars Yapendik, (bila perlu bisa dilakukan 

ajustmen baik lagu maupun syairnya.) 

h. Pengumuman Pemenang  akan disampaikan pada saat Perayaan HUT Yapendik di 

BATAM  pada tgl 3 Juli 2016. Atau bisa dilihat di Web Yapendik GPIB, Facebook 

Group, atauWA Group Pengurus Cabang dan Pusat.  

 Semua hasil karya yang dilombakan mohon dikirim ke email: 

yapendik@gmail.com 

 

Atau : 

PANITIA HUT YAPENDIK  GPIB KE 35 

Jl. Medan Merdeka Timur No. 10 Gambir , Jakarta 10110 

 

ALAMAT PENGIRIMAN LOMBA 

mailto:yapendik@gmail.com


 

 

  

1. Ibadah Minggu dalam rangka HUT Yapendik akan dilakukan di Seluruh GPIB di 

Indonesia pada tanggal 3 Juli 2016). 

a. Tata Ibadah akan dikirim kemudian. 

b. Persembahan dikirim ke Panitia Pusat untuk pelayanan Yapendik. 

   (Mohon kerjasama dari Pengurus Yapendik Cabang untuk mengingatkan  

    majelis  yang bertugas tentang hal ini.) 

 

        Melalui Bank Mandiri    

        YPK GPIB  

        NO. Rek. 119.000.489.1261 
 

     c. Ketua Pengurus Cabang akan membacakan Sambutan Ketua Umum  

         Yapendik  yang akan dikirim bersamaan dengan Tata Ibadah. 

 

   2.   Pengurus Pusat akan mengadakan perayaan bersama dengan Cabang Yapendik 

 Batam yang didahului dengan seminar sehari untuk para guru dan Kepala Sekolah 

 se wilayah Batam dan sekitarnya. (Kegiatan Seminar ini sebetulnya program 

 tersendiri, yang nantinya juga akan dilakukan di Wilayah Lainnya ) 

 

3. Setiap Cabang dipersilakan mengadakan perayaan HUT YAPENDIK sendiri 

 dengan acara dan pembiayaan yang dirancang sendiri. Hemat tapi Meriah. 

 Laporan kegiatan dan foto foto silakan dikirim ke Pengurus P.usat. 

 

Mari kita sambut anugerah pemeliharaan Tuhan kepada Yapendik  selama 35 

tahun ini dengan ucapan syukur dan perayaan yang menyukakan hati Tuhan. 

Terima kasih atas kerja sama kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua.  

  
 

 

IBADAH  & PERAYAAN HUT 


