
 

 

 

LATAR BELAKANG MUSIK        

*) Lingkari salah satu 

 

DATA PRIBADI 

Nama Lengkap: ………………………………………………………………………...………………... 

Jenis Kelamin: …………………………………………………………………………………...……… 

Gereja Asal: ……………………………………………………………………………………………... 

Program Studi/ Tingkat (khusus untuk mahasiswa STTA): ……………………………………............... 

Pilihan instrumen untuk penjurusan mayor: Piano / Vokal *) 

 

TEORI MUSIK 

Pernah belajar teori musik? Ya / Tidak *) 

Apakah Anda memiliki ijasah teori musik? Ya / Tidak *) 

Grade tertinggi yang pernah diperoleh: …………………..…… Dari institusi: …….…………….……. 

Bisa baca not: - angka? Ya / Tidak *)       - balok? Ya / Tidak *) 

 

PENGUASAAN INSTRUMEN 

Apakah Anda bisa memainkan PIANO/ ORGAN/ KEYBOARD? Ya / Tidak *) 

Pernah kursus PIANO/ ORGAN/ KEYBOARD? Ya / Tidak *) Berapa lama? …….tahun. 

Apakah Anda memiliki ijasah? Ya / Tidak *) 

Grade tertinggi yang pernah diperoleh: …………………..…… Dari institusi: …….…………….……. 

 

Apakah Anda bisa memainkan GITAR? Ya / Tidak *) 

Pernah kursus GITAR? Ya / Tidak *) Berapa lama? …….tahun. 

Apakah Anda memiliki ijasah? Ya / Tidak *) 

Grade tertinggi yang pernah diperoleh: …………………..…… Dari institusi: …….…………….……. 

 

Instrumen-instrumen musik lain yang Anda kuasai: 

Nama instrumen Lama kursus (tahun) Grade tertinggi / dari institusi 

……………….. ……………………. …………………..……………………………….. 

……………….. ……………………. …………………..……………………………….. 

……………….. ……………………. …………………..……………………………….. 

……………….. ……………………. …………………..……………………………….. 

 

VOKAL 

Pernah kursus? Ya / Tidak *) Berapa lama? …….tahun. 

Apakah Anda memiliki ijasah? Ya / Tidak *) 

Sekolah Tinggi Teologi Aletheia Lawang 
Jl. Argopuro 28-34 Lawang 65211 
FORMULIR UNTUK CALON MABA S-1 MUSIK 

 



Grade tertinggi yang pernah diperoleh: …………………..…… Dari institusi: …….…………….……. 

Menurut Anda, suara Anda termasuk kelompok suara: Soprano / Alto / Tenor / Bass *) 

Keterlibatan dalam paduan suara: Solois / Pengiring / Dirigen / Pengurus *) 

 

GROUP MUSIK (ENSEMBLE) 

Pernah terlibat dalam Group Musik (Ensemble) 

 

Nama Paduan Suara (Ensemble) Lama menjadi Berperan sebagai 

………………………………….…..… ……………... ………..………………………….. 

………………………………….…..… ……………... ………..………………………….. 

………………………………….…..… ……………... ………..………………………….. 

………………………………….…..… ……………... ………..………………………….. 

 

UMUM 

Disamping data yang sudah Anda berikan di atas, apakah Anda pernah memiliki prestasi di bidang 

musik yang pernah Anda capai? Sebutkan dalam tabel di bawah ini! 

 

Nama lomba Tahun Prestasi yang dicapai 

…………………………….… …….. ………………………………………………….. 

…………………………….… …….. ………………………………………………….. 

…………………………….… …….. ………………………………………………….. 

…………………………….… …….. ………………………………………………….. 

 

………………….., …………….. – 20….. 

 

 

 

 

__________________________________ 

 

 
Setiap calon mahasiswa diharuskan untuk mengikuti ujian-ujian musik, meliputi: 

(1)  Teori Musik dan Tes Musik Oral 

(2) Audisi, sesuai dengan penjurusan mayor yang dipilih. 

 ● Untuk Vokal: setiap calon mahasiswa diwajibkan menyanyi 2 (dua) buah lagu, yaitu: 1 (satu) lagu 

berbahasa Inggris dan 1 (satu) lagu berbahasa Indonesia. 

 ● Untuk Piano: setiap calon mahasiswa diwajibkan memainkan 2 (dua) buah lagu, yaitu: 1 (satu) lagu dari 

nyanyian jemaat dan 1 (satu) lagu terakhir yang dipelajari melalui kursus. Untuk mayor piano ini, 

pernah mengikuti kursus merupakan kriteria wajib. 

Dalam keadaan khusus, calon mahasiswa diijinkan untuk merekam penampilannya dalam sebuah kaset untuk 

memenuhi persyaratan audisi, dengan mengusahakan kualitas perekaman sebaik mungkin (noise seminimal 

mungkin) dan dikirimkan ke STTA. Proses perekaman harus didampingi oleh seorang supervisor yang ditunjuk 

oleh pihak STTA. Dan supervisor inilah yang akan mengirimkan kaset hasil rekaman ke STTA. 


