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EDITORIAL CONTENTS
Senang berjumpa dengan Anda kembali dalam 
Gema Petra edisi Juli 2017 ini. Kami telah 
menyiapkan beberapa liputan menarik bagi 
Anda, yang beberapa di antaranya adalah 
kegiatan para siswa menjelang berakhirnya 
tahun ajaran 2016/2017 lalu, seperti kegiatan 
pasca-UKK, acara pelepasan siswa dan pentas 
seni, kegiatan jalan sehat dan senam bersama, 
ataupun kegiatan pramuka. Tak ketinggalan, 
kami juga menyertakan berita prestasi siswa-
siswi PPPK Petra, antara lain dalam Science 
and Linguistics Competition, Accounting 
Competition, dan X-Nation 2017. Secara 
khusus, kami juga menampilkan liputan konser 
ke-8 Petra Youth Orchestra dan artikel Journey 
to MIT, sebuah succesful story dari alumnus 
PPPK Petra.

Kiranya liputan berita yang kami sajikan dalam 
Gema Petra edisi bulan Juli 2017 ini bisa 
bermanfaat bagi Anda.

Selamat membaca....

Silakan mengunduh QR code reader pada 
Google Playstore / Apps Store, dan scan 
QR code berikut!
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Pasca-UKK

Siappp... grakkk!!! Perintah 
komandan upacara pada upacara 
yang memperingati hari lahir 

Kegiatan pasca-UKK di SMP Kristen 
Petra 3 dimulai pada tanggal 2 Juni 
2017. Hari pertama, kami mengikuti 

kegiatan jalan sehat dan senam secara 
bergantian, antara kelas VII dan 
VIII. Kemudian, ada kegiatan makan 
makanan sehat yang dilanjutkan dengan 
persekutuan doa kelas. Hari kedua, kami 
mengikuti kegiatan pramuka. Dalam 
kegiatan itu, kami membuat yel-yel lalu 
mengubahnya menjadi kode morse. 
Selain itu, kami juga belajar tali-temali 
untuk membuat tandu. Usai kegiatan 
pramuka, dilanjutkan dengan silent 
reading dan eye exercise. Hari ketiga, 
kami mengadakan bazar dengan tujuan 
untuk belajar berbagi dengan saudara 
angkat, dari hasil keuntungan bazar. 
Sekolah kami juga mengadakan lomba 
futsal dan bola basket yang tentunya 
seru! Selain itu, juga ada lomba mading 
dengan tema “Aku Cinta Indonesia”. 

Untuk hari keempat, tanggal 7 
Juni 2017, ada kegiatan short live in ke 
Bhakti Luhur. Kegiatan ini diikuti oleh 
perwakilan kelas, pengurus OSIS, dan 
PKPD. Sedangkan siswa yang berada 

di sekolah, melakukan kegiatan bersih 
lingkungan. Hari kelima, kami melakukan 
class meeting, lalu dilanjutkan silent 
reading. Dari buku yang dibaca, kami 
harus membuat dan mengumpulkan 
sinopsisnya. Pada hari itu, juga ada 
gladi kotor untuk pelepasan kelas IX, 
sebelum menyaksikan konser Petra 
Youth Orchestra pada sore harinya. 
Hari berikutnya, kami mengikuti 
kegiatan pramuka lagi. Setelah itu, kami 
menonton film tentang kebangsaan dan 
lingkungan, agar kami lebih mencintai 
lingkungan dan bangsa kami, Indonesia.

Hari ketujuh, hanya ada kegiatan 
pelepasan kelas IX. Lalu pada hari 
kedelapan, kami melanjutkan lomba bola 
basket dan futsal (semifinal dan final). 
Lalu, juga ada bazar dan performance 
session. Hari terakhir, tanggal 13 
Juni 2017, ditutup dengan kebaktian 
akhir tahun ajaran serta pemberian 
penghargaan pemenang lomba dan 
siswa teladan. Itulah semua kegiatan 
kami pada pasca-UKK.

oleh: Evelyn Sugianto

Pancasila, yakni pada tanggal 1 
Juni 2017. Para murid SMP Kristen 
Petra 3 beserta para guru telah siap 

melaksanakan upacara. Pukul 
07.00, upacara pun dimulai. 
Suasana yang khidmat 
menyelimuti upacara tersebut. 

Pada awal upacara, 
komandan upacara beserta 
pembina upacara masuk ke 
lapangan. Tak lama kemudian, 
saatnya pengibaran bendera 
merah putih. Para pengibar 
bendera mengibarkan 

bendera merah putih dengan iringan 
lagu “Indonesia Raya”. Setelah 
mendengar amanat dari pembina 
upacara, kami menyanyikan lagu 
nasional, yakni lagu “Garuda Pancasila” 
dan “Rayuan Pulau Kelapa” yang diiringi 
oleh alunan musik dan paduan suara 
yang tergabung bersama ansambel. 

Upacara pun berakhir, akan tetapi... 
biarlah jiwa Pancasila berakar di dalam 
benak kami masing-masing.Kiranya 
dengan dilaksanakannya upacara ini, 
nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi 
sebuah formalitas dan teori belaka, 
tetapi menjadi pedoman kita dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara.

oleh: Juanda Santoso

PancasilaSayaIndonesia

Kegiatan

#
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Pada bulan Mei 2017, kami, Rivaldo 
Billy Sebastian dan Dylan Novian 
Hartanto dari SMP Kristen Petra 2, 

ikut serta dalam kompetisi yang bertajuk 
S2LC (Smala Science and Linguistics 
Competition) di SMA Negeri 5 Surabaya. 
Kami ikut untuk bidang Matematika-
Fisika. Saat itu, kami masih dalam 
jadwal UNBK (Ujian Nasional Berbasis 
Komputer), tetapi hal itu tak mengurangi 
semangat kami untuk turut bersaing. 
Kami pun belajar lebih giat, terutama di 
bidang Fisika.

Tanggal 6 Mei 2017, kami memulai 
babak penyisihan. Kami ditantang 
menyelesaikan 100 soal Matematika-
Fisika yang terbagi menjadi 30 soal 
easy, 40 medium, dan 30 hard, dengan 
waktu pengerjaan sekitar 90 menit. 
Kami lolos ke babak berikutnya, yaitu 
babak perempat final. Di sini, kami dan 
29 tim lainnya mengisi semacam teka-
teki silang sebanyak dua puluh nomor 
dari jawaban soal pilihan berganda. Tak 
ada pengurangan poin pada babak ini, 
sebuah keuntungan bagi kami. Sebagian 
besar soal mampu dijawab dengan baik, 
namun kami juga menemui beberapa 
soal yang sulit. Kami pun mencoba 
menjawab sebisa mungkin. Hasilnya, 
kami mampu maju ke babak berikutnya 
dengan menempati peringkat pertama!

Pada babak semifinal ini, masih ada 
sepuluh tim tersisa untuk bersaing dalam 
format rally game. Ada lima pos berbeda 
yang akan didatangi oleh tiap tim. Kami 
diberi sejumlah modal awal untuk 
bermain. Tujuan game ini, kami akan 
mengerjakan soal dan mengumpulkan 

uang untuk ditukarkan dengan 
tiket pesawat. Nilai akhir dihitung 
berdasarkan soal yang dikerjakan dan 
banyak tiket pesawat yang dibeli. Kami 
sempat menemui kesulitan di beberapa 
pos, terutama pos taruhan. Kami 
kehilangan banyak uang di pos tersebut. 
Namun, kami berhasil survive dan 
masuk dalam daftar tim yang lolos ke 
babak final.

Pada tanggal 14 Mei 2017, 
kami mengikuti babak final. 
Kami bergabung dengan peserta 
dari bidang lomba lain. Babak final 
ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: 
presentasi untuk Matematika, tanya 
jawab untuk Fisika, dan cerdas cermat 
untuk kedua mata pelajaran tersebut. 
Kami menjalani babak presentasi 
Matematika dengan lancar. Saat menuju 
ruang tanya jawab Fisika, kami sempat 
menemui kesulitan. Kami kurang 
mampu menjawab pertanyaan yang 
diajukan dengan baik. Namun, hal itu 
tak mengurangi semangat kami pada 
babak cerdas cermat. Di sini, finalis 
diberi pertanyaan Matematika-Fisika 
yang tingkat kesulitannya meningkat. 
Kami sebenarnya mampu bersaing 
dan berada di peringkat kedua. Nah, 
pada ujung babak cerdas cermat, 
ada soal taruhan. Kami diminta 
mempertaruhkan minimal 
seperempat poin awal 
kami. Sayangnya 
kami menjawab 
salah, sedangkan 
tim lainnya benar. 
Akhirnya... 

kami kehilangan poin dan terdampar di 
peringkat IV. 

Meski begitu... puji Tuhan kami 
keluar sebagai Juara Harapan I. Terima 
kasih kepada PPPK Petra, kepala sekolah, 
dan para guru  SMP Kristen Petra 2 yang 
telah membimbing serta mengarahkan 
kami untuk mengikuti berbagai kegiatan 
lomba selama kami belajar di SMP 
Kristen Petra 2.

oleh: Rivaldo dan Dylan

Science and

Competition
Linguistics



Akhir Sebuah Perjuangan

Competition
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Thanks God! Itulah satu-satunya 
ungkapan yang bisa kami ucapkan 
saat itu. Puji Tuhan, tim kami yang 

terdiri atas Chikita Priscila (XII-IPA4) 
dan Amelia Wiranata (XI-IPA1) dari 
SMA Kristen Petra 5, berhasil meraih 
Juara I dalam Accounting Competition 
yang diadakan oleh Sekolah Tinggi 
Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) 
pada tanggal 14 Mei 2017. Bukanlah 
perjuangan yang mudah untuk mencapai 
tahap akhir dalam suatu kompetisi. 
Tahap pertama, kami diberi lima puluh 
soal multiple choice dan sepuluh soal 
true or false. Puji Tuhan, kami bisa lolos 
dan masuk sepuluh besar, sehingga 
lanjut ke tahap kedua.

Pada tahap kedua, kami diminta 
membuat laporan keuangan yang 
merupakan bagian dari siklus akuntansi 

Tak terasa, akhir tahun ajaran 
2016/2017 sudah di depan mata. 
Terima kasih Tuhan, untuk waktu 

yang Engkau berikan. Kami, siswa-siswi 
SMP Kristen Petra 1, mengucap syukur 
atas kesempatan mengikuti beberapa 
ajang kompetisi dan kegiatan pada akhir 
semester genap ini. 

Salah satu kompetisi tahunan 
yang kami ikuti adalah S2LC (Smala 
Science and Linguistics Competition) 
yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 
5 Surabaya. Perjuangan kami tidak 
sia-sia. Dengan berlatih setiap hari dan 
bersandar kepada Tuhan, lengkaplah 

prestasi sekolah kami. Tim Biologi, 
Aditya David Wirawan (IX-7) 

dan Steven William (VIII-
2), berhasil meraih Juara I. 

Sedangkan 
tim Biologi 
yang lain, 
Christian 

Emanuel (IX-1) dan Grace Calvinia (VIII-
10), meraih Juara Harapan I. Tak kalah 
hebatnya, tim IPU, Matthew Adi (VIII-2) 
dan Darren Pratama (VII-8), juga meraih 
Juara II. Terima kasih Tuhan untuk 
berkat-Mu atas kemenangan ini.

Kegiatan lain yang kami lakukan 
adalah mengikuti UAS bagi kelas VIII, 
dan Penilaian Akhir Semester bagi kelas 
VII. Syukur kepada Tuhan, kami bisa 
menyelesaikan dengan baik. Terlebih 
lagi, siswa-siswi baik kelas VII maupun 
kelas VIII naik 100% ke kelas berikutnya, 
dan siswa kelas IX juga berhasil lulus 
100%. Setelah fokus dalam kegiatan 
akademik, kegiatan kami berikutnya 
adalah pramuka, bazar, studi wisata, 
kunjungan ke Petra Togamas, kunjungan 
ke panti wreda, implementasi SLO 
dengan berbagai lomba di sekolah, dan 
acara pelepasan bagi siswa kelas IX. 

Tak lupa, kami mengucap syukur 
melalui kebaktian akhir tahun ajaran di 
GKI Damai. Kami berterima kasih kepada 
Tuhan yang menyertai kami sepanjang 
tahun ajaran 2016/2017 ini. Akhir dari 
perjuangan, semangat, dan jerih payah 
selama ini... kami bisa menjadi siswa 
yang berprestasi di bidang akademik dan 
nonakademik, serta menjadi siswa yang 
berkarakter kristiani. Thank you, Lord...!

Accounting
dalam waktu dua jam, dimulai dari 
jurnal umum hingga jurnal penutup. 
Setelah sesi menyusun laporan keuangan 
berakhir, diumumkan empat tim teratas 
yang berhak maju ke tahap akhir. 
Puji Tuhan, tim kami lolos ke tahap 
selanjutnya! 

Kemudian pada tahap akhir, kami 
diberi waktu empat puluh menit 
untuk menyelesaikan dua studi kasus 
yang diberikan oleh panitia, sekaligus 
mempresentasikannya di depan dewan 
juri. Akhirnya waktu yang ditunggu-
tunggu pun tiba. Kami sangat bersyukur 
kepada Tuhan karena atas mukjizat-
Nya...  kami bisa meraih Juara Pertama! 
Thank you, Jesus...! Kami percaya 
bahwa... if God say yes, no one will 
repeal  it.

oleh: Chikita P.



One Step for the Future

Ini kesuksesan yang terakhir 
yang kami berikan ke sekolah 
tercinta, SMA Kristen Petra 5, 

pada tahun ajaran 2016/2017. 
Di tengah-tengah UKK, kami 

masih menyempatkan diri 
untuk unjuk kebolehan 

dalam lomba band antar-
SMA lingkup Surabaya 
dan Sidoarjo, yang 
diselenggarakan oleh 
SMA Pembangunan 
Jaya 2, Sidoarjo, pada 
tanggal 24 Mei 2017. 
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Satu langkah ke depan... menjadi 
tema dalam acara pelepasan kelas 
XII pada tahun ini. Tema ini menjadi 

tonggak bahwa kesempatan yang kita 
peroleh melalui keputusan pada hari 
ini, akan menentukan langkah ke depan. 
Tanggal 20 Mei 2017, merupakan awal 
dari siswa-siswi kelas XII menjadi alumni 
SMA Kristen Petra 5. “Bimbingan, 
teguran, dan didikan dari bapak dan ibu 
pengajar di SMA, menjadi bekal kami 
kelak,” ungkap Irene Yenawan. 

Acara pelepasan pada tahun ini 
terasa istimewa karena ada dua alasan. 
Pertama: kakak kelas kami meraih nilai 
UN peringkat tertinggi ke-2 tingkat Jawa 
Timur program IPS, dengan nilai 375,5 
atas nama Ezell Thadeus dari kelas XII-
IPS1. Luar biasa...! SMA Kristen Petra 
5 yang telah meluluskan 5.471 siswa 
alumni (angkatan ke-24) ini, menorehkan 
prestasi baru bagi PPPK Petra. Kedua: 
juga meluluskan siswa berprestasi 
bidang akademik peraih medali 
perunggu OSN tahun 2016 bidang 
Ekonomi atas nama Chikita Priscilla dari 
kelas XII-IPA4; juga siswa berprestasi 
bidang nonakademik atas nama Irene 

Yenawan dari kelas XII-IPS1.
Pelaksanaan pelepasan yang 

diadakan di Auditorium Universitas 
Kristen Petra berlangsung meriah dan 
makin lengkap dengan hadirnya Dr. Ir. 
J. Heryanto, MS, MBA, selaku Ketua I 
Dewan Pengurus PPPK Petra, Ir. Suwandi 
Tanudjaja selaku Komisi Pendidikan 
Dewan Pengurus PPPK Petra, Drs. Dirgo 
Wiloso Darmo yang merupakan kepala 
sekolah pertama SMA Kristen Petra 5, 
juga seluruh undangan orang tua siswa 
kelas XII. Acara terasa khidmat ketika 
seluruh hadirin menyanyikan lagu 
“Indonesia Raya” dan “Mars Petra”. Tak 
ketinggalan, penyampaian firman Tuhan 
yang memberi kekuatan bagi siswa kelas 
XII untuk menyambut masa depan, serta 
arahan dari Dra. Tri Utami Rinto Rukmi, 
M.M.. Dengan balutan kebaya bagi siswi 
dan jas bagi siswa, semua siswa kelas XII 
melangkah menuju ke panggung untuk 
prosesi pengalungan medali dari wali 
kelas sebagai tanda bahwa perjalanan 
mereka telah usai dan siap menuju 
masa depan yang penuh harapan. 
Setelah itu, wali kelas XII menyanyikan 
lagu “Mungkinkah” yang disambut oleh 

semua yang hadir dengan sangat meriah.
Para guru boleh merasa bangga dan 

lega karena telah menyelesaikan tugas 
yang telah dipercayakan oleh orang tua 
kepada beliau-beliau, dan tiba saatnya 
untuk menyerahkan kembali para siswa 
kepada orang tua. Raihlah masa depan 
kakak-kakakku... jadilah berkat dan 
teladan bagi masyarakat, serta tetaplah 
menjaga iman. Terima kasih Tuhan untuk 
rancangan-Mu yang begitu indah buat 
Smaktrama.

oleh: Magdeline

Kompetisi ini  menuntut kami membagi 
waktu antara belajar untuk UKK dan 
latihan band. Judul lagu “Penantian 
Berharga” dan “Baru” adalah pilihan 
lagu kami dalam kompetisi ini. Tiga 
hal yang menjadi kriteria penilaian, 
yaitu:  aransemen lagu, kekompakan, 
dan penjiwaan. Tim band kami 
beranggotakan Reinaldo Yohanes, 
Thomas Lesmono, Joshua Gilbert, 
Antonio Nikolas, Gilbert Nathaniel, 
dan Calvin Tjioe. Sejumlah lima belas 
kompetitor bisa kami kalahkan atas 
berkat kemurahan Tuhan dan hasil 
kerja keras latihan. Gelar Juara Pertama 
ini kami persembahkan untuk sekolah 
kami tercinta. Terima kasih kepada 
Tuhan Yesus yang memberi kesempatan 
untuk berkarya, juga kepada pelatih 
kami, Bapak Triyanto Hendra Mardani. 
Harapan kami pada tahun depan, akan 
lebih banyak lagi prestasi yang bisa kami 
berikan ke SMA Kristen Petra 5.

Penantian
Berharga



Nation 2017

Kompetisi 
X-Nation 
adalah 

kompetisi 
manajemen tingkat provinsi 
yang diselenggarakan oleh Universitas 
Surabaya pada tiap tahunnya. Kompetisi 
ini ditujukan untuk para siswa jenjang  
SMA. X-Nation itu sendiri memiliki 
tiga cabang lomba, yakni: Operations 
Innovation Challenge, Marketing 
Recycling Challenge, dan Stock Exchange 
Games. Ketiga cabang lomba ini diikuti 
oleh total lebih dari lima puluh tim dari 
seluruh Provinsi Jawa Timur, termasuk 
tim kami, Marubozu, yang terdiri atas: 
Jonathan Valentine S. (XI IPA-4), Jason 
(XI IPA-3), dan Stefannie Angelina (X 
IPS-2). Kami mewakili SMA Kristen 
Petra 2 untuk cabang Stock Exchange 
Games. Kompetisi ini terbagi menjadi 
tiga babak, yakni babak trading (simulasi 
main saham), pengerjaan soal, dan rally 
games, yang berlangsung pada tanggal 
5‒7 Mei 2017.

Pada hari pertama, tidak ada babak 
yang dilombakan, dan diisi dengan 
arahan mengenai technical meeting 
yang diadakan oleh panitia. Selain itu, 
juga diadakan pelatihan awal mengenai 
bagaimana cara bertransaksi di pasar 
modal. Awal-awal pelatihan kami sempat 
merasa bingung, akan tetapi setelah 
terbiasa, ternyata proses trading tidak 
sesulit yang kami bayangkan!  

Hari kedua ini adalah hari yang 
sangat penting. Kami bertiga akan 
menjalani babak pengerjaan soal 
dan trading sekaligus dengan porsi 
penilaian masing-masing sebesar 
37% dan 60%. Tim kami masuk kloter 
pertama, jadi kami mengerjakan soal 
terlebih dahulu. Soal yang dilombakan 

terdiri dari lima puluh nomor pilihan 
ganda yang harus dikerjakan selama 

kurang lebih dua jam. Materinya 
adalah seputar manajemen dan 
pengetahuan umum. Puji Tuhan, 
selama mengerjakan soal-soal 
tersebut, kami tidak menemukan 
kesusahan yang berarti. Semua 

soal tersebut kami kerjakan dengan 
baik, sehingga kami optimistis 

menang! Setelah istirahat makan 
siang, dilanjutkan dengan babak 

trading. Tiap tim diberi modal 
awal yang sangat besar, yakni 

100 juta rupiah. Seluruh tim 
akan berusaha untuk bertransaksi 

saham dan meraup keuntungan sebesar-
besarnya dalam waktu dua jam. Kami 
berhasil meraih keuntungan 25 juta 
rupiah. Puji Tuhan! Kami sangat gembira.

Hari terakhir pun tiba! Pada hari 
ini hanya terdapat satu babak saja, 
yakni babak rally games dengan porsi 
3% dan babak debat yang hanya boleh 
diikuti oleh juara satu dari ketiga 
cabang lomba. Pada babak rally, setiap 
tiga tim akan dikelompokkan menjadi 
satu kelompok besar untuk mengikuti 
berbagai pos games yang disebar di 
area Fakultas Bisnis dan Ekonomika. 
Beberapa pos tersebut, antara lain: 
flip bottle post, pos tebak gambar, pos 
bingo, dan masih banyak lagi. Akhirnya, 
kami berhasil meraih 1.800 poin. Setelah 
itu, kami diberi waktu istirahat sebelum 
pengumuman juara. Kami sempat 
khawatir tidak berhasil meraih posisi. 
Akan tetapi, berkat Tuhan melimpah 
kepada kami dengan keberhasilan 
meraih Juara I pada cabang lomba Stock 
Exchange Games. Dengan hasil ini, kami 
berkesempatan memperebutkan juara 
umum X-Nation melalui babak debat.

Pada babak debat, sebelumnya kami 
sudah diberikan lima mosi yang telah 
dipersiapkan di rumah sebelumnya. 

X
Mosi-mosi ini berkaitan dengan peran 
manajemen dan SDM dalam suatu 
perusahaan. Dua juara dari dua cabang 
lomba lain menjadi milik kami. Tiap tim 
finalis akan diberikan dua kesempatan 
untuk berdebat dengan tim lain. Saat 
berdebat, suasana sangat panas dan 
menegangkan. Kami sudah berusaha 
semaksimal mungkin sampai sejauh ini. 
Kami memberikan berbagai macam teori 
dan argumen yang mendukung. Kami 
optimistis meraih Juara Umum I! 

Saat yang kami tunggu-tunggu pun 
tiba, pengumuman juara. Dan akhirnya, 
kami berhasil meraih juara umum yang 
diidam-idamkan oleh tiap tim peserta. 
Juara II cabang Operations Innovation 
Challenge diraih oleh teman kami, 
Abiegail Jozziela, Jessica Felicia S., dan 
Favian Ferdinand C.. Thanks to God, and 
all friends who have supported us here! 
Kami bersorak dan bersyukur kepada 
Tuhan, guru pembimbing, dan seluruh 
teman-teman yang telah mendukung 
kami. Melalui lomba ini, kami telah 
memperoleh ilmu yang lebih dalam 
lagi mengenai manajemen, sekaligus 
mendapatkan pengalaman yang tidak 
akan pernah kami lupakan! We fight, We 
win, We are the winner!

oleh: Jonathan C.S.
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Seusai perform dalam concert trip 
di Singapura pada bulan April 
2017 lalu, para anggota Petra 

Youth Orchestra (PYO) kembali bersiap 
untuk perform dalam penyelenggaraan 
konsernya yang ke-8. Konser ini 
diselenggarakan di Auditorium PPPK 
Petra, Jalan Lingkar Dalam Barat 
Perumahan Graha Famili, Surabaya, 
pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017. 
Dalam pergelaran konser ini, PYO juga 
berkolaborasi dengan beberapa pemain 
tamu, antara lain dari alumni PYO, 
Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA) 
- Singapura, pemain profesional dari 
Surabaya dan Yogyakarta (Institut Seni 
Indonesia, Universitas Negeri Surabaya, 
dan lain-lain), serta didukung oleh Petra 
Children Choir (PCC).

Dengan mengangkat tema “Movie 
Soundtracks at the Symphony”, 
mereka tampil berkolaborasi dengan 
membawakan beberapa movie 
soundtrack/theme song dalam sebuah 

paduan simfoni 
orkestra, di 

antaranya 
adalah My 
Neighbour 
Totoro theme 

song 

(1988), Doraemon theme song (1979), 
Spiderman theme song (2002), Beauty 
and the Beast soundtrack: How Does 
a Moment Last Forever, Pirates of 
Caribbean theme song (2006), La La 
Land soundtrack: Another Day of Sun 
(2016), Moana theme song: How Far I’ll 
Go (2016), Disney Friendship Favorites 
(medley), Mission Impossible theme 
song (1996), Pacific Rim theme song 
(2013). Di samping itu, para artists 
dari NAFA juga tampil tunggal dengan 
membawakan dua aransemen, yaitu Five 
Pieces for Two Violins and Piano dari 
Dmitri Shostakovich dan Four Seasons of 
Buenos Aires dari Astor Piazzolla. 

Mulai dari opening hingga closing 
performance, para personel PYO tetap 
tampil prima di bawah arahan ketiga 
konduktor mereka, yaitu: Christian 
Xenophanes Suryantara, Alvine 
Kurniawan Suryantara, dan Daniel 
Chandra. Begitu juga dengan para 
personel PCC yang tampil energik di 
bawah arahan konduktor mereka, 
Raymond Johan Wahjoedi. Sedangkan 
kelima artists dari NAFA (Ng Nadine, Ng 
Jocelyn, Lim Wei Yank, Lovell Graziella 
Jasmine, Chee Jun Sian) tampil bersama 
leader mereka, Mr. Foo Say Ming, yang 
juga merupakan Head of Strings NAFA 
School of Music.

Penampilan Petra Youth 
Orchestra, NAFA artists, pemain 
tamu lainnya, serta Petra Children 

Choir, mampu memukau lebih dari 
delapan ratus tamu undangan yang 
memenuhi tempat duduk auditorium 
tempat konser berlangsung pada 
malam hari itu. Alunan nada-nada dari 
instrumen musik para anggota PYO yang 

merupakan siswa-siswi Petra jenjang 
SD-SMP, seakan membawa imaji semua 
orang yang ada di auditorium masuk 
ke dalam film dari theme song yang 
dimainkan. 

Di antara para tamu undangan 
yang hadir tersebut, ada Dewan 
Pengurus PPPK Petra beserta keluarga, 
perwakilan perguruan tinggi di Surabaya 
(Universitas Kristen Petra, Universitas 
Widya Mandala, Universitas Surabaya, 
Universitas Ciputra), perwakilan 
Konsulat Jepang dan China, perwakilan 
beberapa gereja (GKI Darmo Permai, 
GKI Diponegoro, GKI Emaus, GKI Residen 
Sudirman, GKI Pregolan Bunder, GKI 
Klaten), perwakilan bank nasional 
(BNI, BCA, Bank Mandiri), perwakilan 
Ikatan Alumni PPPK Petra (IKAPETRA), 
perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi 
Jawa Timur, perwakilan TVRI Jawa Timur, 
serta para Kepala Sekolah PPPK Petra.

Secara keseluruhan, The 8th Annual 
Concert of Petra Youth Orchestra ini 
berjalan dengan sukses yang juga 
berkat penyertaan Tuhan, mulai dari 
awal hingga berakhirnya acara. Semua 
tamu undangan juga memberikan 
apresiasi yang tinggi kepada para 
anggota PYO, PCC, NAFA artists, serta 
para pemain tamu lainnya. Kiranya 
dengan penyelenggaraan konser secara 
rutin seperti ini, akan menjadikan Petra 
Youth Orchestra sebagai tempat yang 
tepat bagi siswa-siswi PPPK Petra untuk 
mengembangkan bakat musik, serta bisa 
menjadi salah satu tahapan yang penting 
dalam perjalanan karier musik mereka. 
Selamat dan sukses untuk semua 
anggota Petra Youth Orchestra dan Petra 
Children Choir...! Tuhan memberkati.
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Setelah berhasil meraih Juara I di tingkat Kecamatan 
Wonocolo, akhirnya tim TK Kristen Petra 9 melaju 
ke tingkat Kota Surabaya dalam lomba gerak dan 

lagu jenjang TK. Pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2017, 
bertempat di Taman Flora Surabaya, Lomba Gerak dan Lagu 
tingkat Kota Surabaya dilaksanakan. Kami, tim dari TK Kristen 
Petra 9, sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Pada 
tingkat kota ini tentu tantangannya lebih tinggi, karena tim 
perwakilan dari tiap-tiap kecamatan pasti juga mempersiapkan 
diri dengan baik. Pukul 10.00, lomba dimulai. Satu per satu 
tim peserta menampilkan usaha mereka yang terbaik. Wah, 
senang rasanya bisa menyaksikan tim peserta lain, karena kami 
juga bisa belajar dari mereka. Tim kami mendapat giliran agak 
terakhir, yaitu nomor 22. Kami pun tampil penuh semangat, 
dan senyum tak lepas dari wajah kami. Tepuk tangan meriah 
mengakhiri penampilan kami. Puji Tuhan... kami bisa tampil 
dengan kompak! Akhirnya, tibalah saat pengumuman 
pemenang. Hati terasa deg-degan... dan akhirnya... horeee!!! 
Tim TK Kristen Petra 9 meraih Juara II. Terima kasih Tuhan 
untuk pengalaman hari ini.

Yeeaayyy... 

Hari itu... kami, siswa-siswi kelompok A dan B TK Kristen Petra 10, 
sudah datang ke sekolah sejak pagi. Kami pun lantas berkumpul 
sesuai dengan kelas kami masing-masing. Setelah berdoa dan 

mendengar pengarahan dari ibu guru, kami pun memulai kegiatan 
kami. Ya, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017, kami semua mengikuti 
kegiatan jalan sehat bersama. Dengan berpasangan, kami pun berjalan 
dengan tertib mengelilingi daerah sekitar sekolah kami. Kami juga 
menyanyikan lagu kesukaan kami, sambil sesekali bersorak gembira. 
Sambil bergandengan tangan, kami saling menjaga teman di sebelah 
kami masing-masing. Ternyata... kegiatan itu banyak manfaatnya, 
teman! Tidak hanya membuat tubuh jadi sehat, tetapi kami juga 
bisa belajar akan banyak hal yang kami temui sepanjang perjalanan. 
Berolahraga sambil belajar juga. Rasa gembira membuat kami tidak 
merasa lelah, bahkan tak terasa kami telah sampai ke sekolah lagi. 
Badan sehat, hati pun riang. Horeeeee...!!!

Ayo...

Kami Juara!

Kita Jalan Sehat!
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Hari yang ditunggu akhirnya 
tiba.... Sudah sekian lama kami 
berlatih dan mempersiapkan 

sebuah penampilan yang indah untuk 
papa dan mama. Hari Kamis, tanggal 8 
Juni 2017, hari yang indah bagi kami, 
siswa KB-B dan TK-B dari KB-TK Kristen 
Petra 7, untuk meramaikan acara 
art performance and graduation di 
sekolah. Nah, pada kesempatan ini kami 
menampilkan kisah seorang nabi Tuhan 
yang hidupnya benar di tengah-tengah 
orang yang hidupnya tidak taat kepada 
Tuhan, dan hanya ia beserta keluarganya 
yang diselamatkan. Siapakah ia? Ya, 
benar! Ia adalah Nabi Nuh. 

Nabi Nuh dalam kisah The Secret 
of Rainbow ini diperankan oleh teman 
kami yang bernama Yesaya. Awalnya 
dia sempat ragu, apa bisa menghafal 
teks drama yang panjang, tetapi berkat 
latihan dan bimbingan dari ibu guru, 
akhirnya dia dan semua pemain drama 
bisa memerankan peran masing-masing 
dengan baik. Tidak hanya cerita Nabi 
Nuh saja yang ditampilkan dalam 
acara ini, teman-teman yang lain juga 
menampilkan berbagai atraksi. Mulai 
dari tarian bermain, menyanyi bersama, 
band bocah, tarian binatang, gerak dan 
lagu, tarian sukacita, sampai permainan 
kolintang. Wah, semua penampilan kami 
dipenuhi dengan sorak yang meriah dan 
tepuk tangan dari penonton. Keceriaan 
kami semakin lengkap karena Ketua I 
Dewan Pengurus PPPK Petra, Dr. Ir. J. 

The Secret of Rainbow

Ada yang menyanyi, menari, bermain drama, bermain alat 
musik angklung, dan masih banyak lagi. Begitu berbakat 
dan bertalenta para siswa KB B dan TK B dari KB-TK 

Kristen Petra 12. Mereka semua tampil dalam acara “Farewell 
and Graduation Celebration” yang dilaksanakan pada hari Senin, 
tanggal 5 Juni 2017 lalu. Mereka begitu bersemangat untuk 
menampilkan yang terbaik dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ini 
juga tidak terlepas dari kerja sama setiap guru yang mendampingi 
dalam membangun rasa percaya diri para siswa tersebut, serta 
mengasah talenta yang mereka miliki. Para mama dan papa yang 
hadir, juga sangat bersemangat menyaksikan penampilan putra 
dan putri mereka di atas panggung. Proud of you all!

Children in Action

Heryanto, MS, MBA, yang juga turut 
hadir dan bangga melihat kami. Oh, 
iya... satu lagi yang tak kalah keren, 
acara ini dipandu oleh dua MC cilik 
yang lucu dan pintar. Mereka juga 
hebat seperti yang 
lainnya. Mereka 
hafal apa yang harus 
mereka ucapkan 
dari awal sampai 
akhir rangkaian 
acara dengan lancar, 
dalam bahasa 
Indonesia dan bahasa 
Inggris. Wow...!!! 
Lalu sampai pada 
puncaknya dari acara 
ini, kami diingatkan tentang rahasia 
besar dari pelangi kasih Tuhan, yakni 
pengorbanan-Nya di atas kayu salib 
untuk mengampuni segala dosa dan 
kenakalan kita karena satu alasan... 
Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. 
Untuk itu, kita harus selalu mengingat 
pelangi kasih-Nya dan menjadi anak 
Tuhan yang setia.

Acara ini lalu dilanjutkan dengan 
acara graduation. Satu per satu 
siswa KB-B dan TK-B menerima 
piagam kelulusan, tanda kami sudah 
menyelesaikan pendidikan pada jenjang 
yang sekarang dan siap melanjutkan ke 
jenjang yang lebih tinggi. Kami bangga  
dan senang saat memakai toga dan 
menerima piagam tersebut, dengan 
diiringi himne guru yang mengingatkan 

kepada kami akan para ibu guru yang 
telah membimbing dan mendidik kami 
dengan sabar dan setia. Terima kasih 
ibu guru, apa yang ibu guru tabur dan 
berikan kepada kami tidak akan sia-
sia, kami akan selalu ingat nasihatmu. 
Semoga kasih dan hikmat Tuhan, serta 
hati yang sabar, selalu dilimpahkan 
kepada mereka. Itulah doa kami bagi 
guru-guru kami tercinta. We love you, 
my teacher. God bless you...!
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My Journey

Teman-teman... tidak terasa ya, sudah dua tahun kita 
bersekolah di TK Kristen Petra 5. Bulan Juni merupakan 
hari-hari terakhir kita di TK B. Para siswa KB B dan TK B 

pun mengadakan acara bersama pada hari Rabu, tanggal 24 
Mei 2017. Acara ini merupakan kegiatan siswa dari jenjang 
TK B dan adik-adik KB B yang akan naik ke jenjang TK A. Tema 
acara ini adalah “Let’s be Better” yang artinya menjadi semakin 
lebih baik. 

Agar penampilan kami sempurna, kami harus rajin berlatih 
sebelumnya. Kami sangat memperhatikan apa yang diajarkan 
oleh ibu guru. Hal yang paling sulit adalah ketika belajar 
bekerja sama dengan teman satu tim, karena ada teman yang 
lupa beberapa gerakan ataupun lirik lagu, hehehe! Tetapi hal 
tersebut tidak mematahkan semangat kami untuk berlatih 

dan berlatih lagi, agar hasilnya semakin lebih baik lagi. 
Pada saat acara berlangsung, kami semua 
menunjukkan talenta masing-masing, 
seperti menyanyi, menari, berpantomim, 

dan bermain angklung. Wah senangnya, hehehe...! Pada awal 
dan akhir acara, semua siswa TK menari bersama-sama.

Di sekolah, kami tidak hanya bermain saja, tetapi juga 
mengembangkan talenta yang Tuhan telah berikan sehingga 
kami dapat tampil dengan baik dan berani. Amazing...!!! Ayo, 
teman-teman...! Kita jangan pernah putus asa, terus maju dan 
menjadi anak yang lebih baik lagi. Never give up... and God 
bless us....

Be Better

Pagi ini terasa berbeda... karena 
pada hari yang luar biasa ini, 
aku dan teman-teman KB B dan 

TK B akan mengikuti acara pelepasan 
siswa KB-TK Kristen Petra 11. Pada hari 
Rabu, tanggal 7 Juni 2017 ini, kami 
akan diwisuda. Acara diawali dengan 
menyanyikan mars Petra, dilanjutkan 
dengan gerak dan lagu yang dilakukan 
oleh seluruh siswa. Setelah itu, kepala 
sekolah kami, Ibu Regina, menyampaikan 
beberapa pesan kepada kami, dan 
diakhiri dengan melepas balon sebagai 

tanda bahwa kami dilepas untuk lanjut 
sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. 
Balon yang terbang tersebut ibarat diri 
kami yang dilepas terbang tinggi untuk 
menggapai mimpi kami. 

Acara lalu dilanjutkan dengan 
penyerahan ijazah secara simbolis oleh 
Ibu Regina. Kami dipanggil satu per 
satu naik ke atas panggung, menerima 
ijazah dan berfoto bersama. Kemudian... 
saatnya acara yang kami tunggu-tunggu. 
Saatnya pentas seni. Yeeeayyy...!!! 

Pensi pada tahun ini sangat menarik. 

Dengan mengusung tema ”My Journey”, 
kami diajak untuk naik balon udara dan 
berkeliling dunia. Di tiap daerah yang 
dikunjungi, ada penampilan bakat dari 
teman-teman KB-TK Kristen Petra 11. Ada 
yang menyanyi, menari, berpuisi, ataupun 
presentasi dalam bahasa Indonesia, 
Inggris, dan Mandarin. 

Acara selanjutnya adalah family 
gathering. Kami bersama dengan papa 
dan mama, berlomba menghias pigura 
foto. Eh, ada pialanya juga, lho! Hehehe! 
Setelah lomba, perut kami mulai 
berbunyi. Hehe... ternyata kami lapar. 
Wah... pas betul, pada akhir rangkaian 
acara, ditutup dengan makan bersama. 
Hmm... yummy! Nah, inilah pengalaman 
kami, teman-teman! Lalu, bagaimana 
dengan pengalaman di sekolahmu? 
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Salam Pramuka

13

Hari Jumat, tanggal 9 Juni 2017, 
suasana di TK Kristen Petra 13 
sangat ramai. Teman-temanku 

berlalu-lalang dan tampak memukau 
dengan kostum yang beraneka 
macam. Suasana makin ramai dengan 
para orang-tua/wali-murid yang 
mulai berdatangan dan memadati 
aula sekolah. Sekolahku pada 
hari ini mengadakan Annual Art 
Performance. Pada tahun ini kami 
menampilkan suatu pementasan yang 
bertajuk “Peace Brings Happiness”. 

Kisah ini bercerita tentang 
Peterpan yang bersahabat dengan 
anak-anak hutan dan mengundang 
Wendy beserta adik-adiknya 
untuk melawan Kapten Hook yang 
jahat. Namun, akhirnya mereka 
berdamai dan saling memaafkan. 
Wendy mengajarkan satu pelajaran 
yang berharga bagi mereka, yaitu 
perdamaian membawa kebahagiaan 
bagi seluruh orang yang ada di 
Neverland. Kisah ini menginspirasi 
kita semua, untuk tetap menjaga 
perdamaian dengan semua orang, baik 
di rumah, sekolah, gereja, maupun di 
lingkungan masyarakat, karena peace 
brings happiness. Banyak atraksi yang 
kami pentaskan, mulai dari modern 
dance, drama, pirates dance, wood kids 
dance, fayries dance, flowers dance, 
fashion show, balet, hingga singing. 
Seluruh siswa KB B dan TK B turut ambil 
bagian dalam acara ini tanpa terkecuali. 
Kami senang acara ini berjalan sukses, 
dengan dihadiri oleh Bapak dan Ibu 
Dewan Pengurus PPPK Petra.

Kemudian pada tanggal 15 Juni 

Tepuk pramuka ... prok, prok, 
prok!!! Wah, para peserta 
persari (perkemahan satu 

hari) semangat sekali bertepuk 
pramuka. Pada hari Sabtu, tanggal 
10 Juni 2017, di SD Kristen Petra 
7 diadakan kegiatan persari. 
Pesertanya para siswa kelas II‒IV 
yang mengikuti ekstrakurikuler 

pramuka.
Acara diawali dengan upacara 

pembukaan yang dipimpin oleh Ibu 
Elly. Setelah itu, para siswa dibentuk 
dalam beberapa regu dan membuat 
yel-yel yang menarik sesuai dengan 
kreasi siswa. Yel-yel dilakukan di 
setiap pos, pada saat akan melakukan 

kegiatan outbound. Nah, setelah kegiatan 

2017, kami mengadakan acara puncak, 
yaitu graduation untuk KB B dan TK 
B. Siswa KB B lulus dan melanjutkan 
ke jenjang TK, sedangkan TK B lulus 
dan melanjutkan ke jenjang SD. Acara 
kelulusan dilakukan dengan prosesi 
wisuda dan penyerahan siswa lulusan 
TK yang diterima secara simbolis oleh 

Ibu Noenoeng Sulistyowati, S.Pd., M.M., 
selaku Kepala SD Kristen Petra 13. 
Para orang tua kami begitu bangga 
melihat kami yang telah bertumbuh dan 
berkembang dengan baik. Kini, kami 
akan melanjutkan sekolah kami untuk 
menyongsong masa depan yang penuh 
harapan! Tuhan Yesus memberkati.

Art Performance
and Graduation

outbound, para peserta menikmati 
makan siang bersama dengan menu 
sup sehat yang lezat. Hmmm...! Setelah 
makan, setiap siswa harus mencuci 
peralatan makannya sendiri. Ternyata 
semua kegiatan itu dinilai oleh para 
pembina pramuka, yang nantinya peraih 
nilai tertinggi akan diumumkan menjadi 
pemenang dan mendapat hadiah.

Setelah upacara penutupan, Ibu 
Esther Mariani mengumumkan para 
pemenang dalam kegiatan persari ini, 
untuk mendapatkan hadiah berupa satu 
paket alat tulis. Pukul 14.30, acara pun 
berakhir dan semua terlihat senang telah 
mengikuti kegiatan persari ini dengan 
baik. Ayo teman-teman, ikut pramuka, 
ya...! Asyik, lho! Salam pramuka!



Jalan Sehat dan Jajan Sehat

14

Percakapan di atas adalah ungkapan 
semangat dari teman kami yang 
tidak sabar mengikuti kegiatan fun 

walk dan wirausaha. Tetapi bukan hanya 
mereka yang antusias, kami semua dan 
guru-guru juga menantikan kegiatan ini, 
hehehe...! Halo, teman-teman... bertemu 
lagi dengan kami dari SD Kristen Petra 
11. Pada tanggal 8 Juni 2017, sekolah 
kami mengadakan fun walk dan 
wirausaha.

Pukul 06.00, teman-teman mulai 
berdatangan di sekolah. Kami semua 
memakai baju bebas tetapi tetap 
sopan. Begitu sampai, beberapa siswa 
dari setiap kelas, menuju ke stan 
wirausahanya masing-masing. Mereka 
menyiapkan makanan ataupun minuman 
yang akan dijual. Wah, rajin sekali ya, 
hihihi...! Ketika bel masuk berbunyi, 
kami masuk kelas masing-masing untuk 
mengikuti renungan pagi, sebelum 
fun walk dimulai pada pukul 07.30. 

“Wah, hari ini cerah, ya! Udaranya juga segar. Enak 
nih, kalau kita jalan-jalan..!”

“Iya, apalagi kalau jalan-jalannya bersama teman-
teman.”

“Oh, iya... hari ini sekolah kita kan ada fun walk.”
“Iya, ya... pasti seru bisa jalan-jalan bersama 
teman-teman dan ibu guru. Ada kegiatan wirau-
saha juga, lho!”

“Yuk, ikut yuukkk...!!!”

Segar dan Bugar

Horeee...!!! Aku dan teman-teman SD Kristen Petra 
9 akan mengikuti kegiatan fun walk dan fun gym. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 7 

Juni 2017. Kami dibagi dalam dua kelompok besar. Kelas I–III 
melaksanakan fun gym terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan 
fun walk. Sedangkan untuk kelas IV–VI, melaksanakan fun 
walk dahulu, kemudian dilanjutkan fun gym. Kami 
senang mengikuti kegiatan ini untuk menjaga 
kesehatan tubuh, merasakan kebersamaan dengan 
teman-teman, dan menikmati keindahan alam 
sekitar sekolah. Selain itu, kami juga mengikuti 
kegiatan makan sehat dalam kelompok dengan 
saling berbagi makanan. Wah... benar-benar acara 
yang menyenangkan! Terima kasih Tuhan, terima 
kasih bapak dan ibu guru, untuk acara yang 
menyenangkan ini...!  

Selama perjalanan, 
kami bernyanyi 
bersama, bercanda, 
bersenda-gurau, 
tetapi tetap 
dengan tertib. 
Tak terasa, 
kami sudah 
sampai lagi 
di sekolah. 
Rasa lelah pun tak 
terasa, karena kami 
mengikutinya dengan 
gembira. 

Sampai di sekolah, stan tiap 
kelas bersiap untuk berjualan dengan 
menu andalannya. Ada juga lho, 
yang berkeliling menawarkan kuenya 
kepada warga sekolah. Ada yang unik 
di wirausaha kali ini. Siswa kelas V 
menjual kue putu ayu yang mereka 
buat sendiri. Kemasan putu ayunya pun 
unik, ada yang ditambah buah cherry, 

marshmallow, meses, 
choco chips, susu kental, 

keju, dan lain-lain. 
Menarik, bukan? Tak terasa, 

produk jualan kami pun laku 
semua. Kemudian, kami menghitung 
keuntungan yang diperoleh. Ternyata, 
keuntungannya lumayan banyak, teman-
teman! Yeayy... senang sekali rasanya, 
bisa menjual hasil karya kami sendiri. 
Beginikah rasanya berjualan? Seru 
sekali! Sekian cerita kami kali ini, sampai 
bertemu dalam kegiatan SD Kristen Petra 
11 selanjutnya....



Bersyukur dan
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Oh, Tuhan... terima kasih atas 
kasih-Mu. Kau telah memberikan 
kami kesempatan untuk berbagi 

berkat dengan teman-teman kami yang 
membutuhkan. Sungguh, berkat-Mu 
atas kami mendewasakan kami untuk 
semakin bersyukur. Kami, perwakilan 
siswa SD Kristen Petra 13, melaksanakan 
kunjungan kasih pada tanggal 7 Juni 
2017. Kami berkunjung ke Panti Asuhan 

Petarung Budaya Nusantara

Selama aku belum menyatukan nusantara, aku takkan 
menikmati palapa. Sebelum aku menaklukan Pulau 
Gurun, Pulau Seram, Tanjungpura, Pulau Haru, Pahang, 

Dompu, Pulau Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik, aku 
takkan mencicipi palapa. Ini merupakan Sumpah Palapa 
dari Patih Gajah Mada sebagaimana tercatat dalam kitab 
Pararaton. Palapa atau rempah-rempah dalam sumpah 
tersebut bisa diartikan kenikmatan duniawi. Dari sumpah 
ini, kita bisa tahu bahwa kesatuan nusantara itu perlu 
diperjuangkan, tidak bisa terjadi begitu saja, perlu ada 
pengorbanan untuk mewujudkannya. Terinspirasi dari 
perjuangan Patih Gajah Mada, kami, siswa-siswi SD Kristen 
Petra 12, mengadakan acara pentas seni bertema kesatuan 
Indonesia dengan tajuk “Petarung Budaya Nusantara” pada 
tanggal 9 Juni 2017. 

Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan 
negara kepulauan yang terdiri atas beraneka ragam 
suku dan sangat kaya akan budaya. Acara pentas seni 
ini dikemas dalam sebuah drama yang mengisahkan 
pengutusan seorang guru besar kepada ketujuh murid 
yang berasal dari provinsi yang berbeda untuk mendirikan 
padepokannya sendiri. Tetapi 

Berbagi Kasih
Sola Gratia untuk berbagi sembako, 
beberapa perlengkapan mandi, dan 
kebutuhan lain bagi teman-teman 
di sana. Sungguh momen yang tak 
terlupakan ketika melihat sukacita yang 
terpancar dari wajah teman-teman 
yang ada di panti tersebut. Semoga aksi 
berbagi kasih ini tidak hanya berhenti 
sampai di sini, tetapi dapat dilakukan 
terus-menerus. Tuhan memberkati.

dalam perjalanannya, ternyata 
ketujuh pendekar tersebut justru 
malah bersaing mengunggulkan 
kebudayaan mereka masing-masing. 
Hal ini membuat sang guru besar 

menjadi sedih. Kemudian, guru 

tersebut 
memberi nasihat kepada para muridnya untuk 
bersatu dan tidak mengunggulkan kehebatannya sendiri. 
Akhirnya, ketujuh murid tersebut tersadar dan bersatu 
menjadi suatu kesatuan nusantara yang luar biasa. Dalam 
pentas ini, ada bermacam tarian yang ditampilkan, seperti 
Tari Tor-tor, Tari Piring, dan Tari Janger. Ada juga tarian 
dengan lagu daerah, seperti “Ampar-ampar Pisang”, “Rek 
Ayo Rek”, “Bungong Jeumpa”, “Anging Mamiri”, dan lain 
sebagainya.

Semua penampilan terlihat indah dan luar biasa. 
Semua siswa pun menikmati pertunjukan hingga akhir 
acara. Itulah salah satu kegiatan menarik yang kami ikuti 
sebelum tutup tahun ajaran di SD Kristen Petra 12. Sampai 
jumpa...!



Selepas jenjang SMA, melanjutkan 
pendidikan ke universitas favorit 
bisa dikatakan sudah menjadi 

impian bagi semua siswa, tak terkecuali 
dengan diriku, Stacia Edina Johanna. 
Pada waktu kelas XII (tahun 2015), 
aku berniat mendaftar ke sembilan 
universitas di U.S., yaitu: Princeton 
University,  Stanford University, 
University of California - Berkeley, 
Brown University, Cornell University, 
University of Texas - Austin, University 
of California - San Diego, University 
of Illinois at Urbana-Champaign, dan 
Purdue University. Sehingga, pada 
saat itu aku sangat disibukkan oleh 
persiapan pendaftaran (membuat 
essay), tes-tes (SAT I, SAT subject, TOEFL 
IBT), dan kesibukan siswa kelas XII 
(UNAS, try out, dan lain-lain). Selain itu, 
juga ada pelatnas untuk International 
Olympiad in Informatics 2015. Jadi bisa 
dikatakan jadwalku agak tidak karuan 
pada tahun itu. Tetapi, aku berusaha 
untuk menyelesaikan itu semua, dan 
untungnya bisa selesai tepat waktu, 
walaupun beberapa essay diselesaikan 
terburu-buru.

Pada akhir bulan Juli 2015, aku 
mulai mencari ide dan membuat 
draf untuk essay. Total ada lebih 
dari 25 essay yang aku buat, belum 
termasuk revisi dan ganti total ide 
untuk tiap essay. Menurutku yang 
lama itu mencari idenya, karena dari 
pertanyaan-pertanyaan yang tidak biasa 
ataupun ‘normal’ —seperti: kenapa 
memilih universitas ini?— aku harus 
membuat essay yang bisa menonjol 
dari puluhan ribu pendaftar lainnya. 
Percobaan pertama, aku daftar jalur 
early ke Princeton, karena satu-satunya 
universitas pilihanku yang need-blind 
(dalam proses penerimaan mahasiswa 
baru, tidak mempertimbangkan apakah 
kita akan apply beasiswa atau tidak) 
untuk international students. Selain 

itu, juga karena Princeton sifatnya REA 
(Restrictive Early Action), maksudnya 
calon murid itu tidak boleh daftar di 
universitas lain untuk jalur early. Untuk 
kedelapan universitas lainnya, aku daftar 
jalur regular decision. Bulan Desember 
2015, pengumuman Princeton datang. 
Hasilnya... aku di-deferred, yang artinya 
pengumuman diterima atau tidaknya, 
diundur sampai bulan Maret 2016.

Bulan Maret 2016, pengumuman 
keluar, dan hasilnya: Princeton University 
– deferred then rejected; Stanford 
University – rejected; UC Berkeley – 
rejected; UC San Diego – accepted; 
University of Illinois at Urbana-
Champaign – waitlisted then rejected; 
Purdue University – accepted; University 
of Texas – accepted; Cornell University – 
rejected; Brown University – rejected.

Tetapi sayangnya pada tahun 
2016, karena ikut IOI di Rusia, aku 
memutuskan untuk menolak semua 
acceptance dari universitas tersebut. 
Beberapa kendala yang ada adalah 
tanggal pelaksanaan IOI yang bersamaan 
dengan tanggal mulai kuliah, aku sama 
sekali belum pernah ke U.S., proses 
pengurusan visa yang membutuhkan 
waktu, dan lain-lain.

SMA selesainya pada bulan Juni 
2016, sehingga ada gap waktu sekitar 
enam bulan, yang aku isi dengan 
pelatnas IOI, mengajar pelatnas, dan 
lain-lain. Setelah IOI pada bulan Agustus 
2016, aku apply ke community college 
untuk Spring/January 2017. Community 
college ini aku gunakan sebagai plan 
B, karena pada tahun 2016 ini aku 
memutuskan untuk mencoba mendaftar 
ke universitas lagi untuk murid kelulusan 
tahun 2021. Jadi kalau aku di-reject lagi, 
aku bisa terus melanjutkan community 
college ini, dan transfer ke universitas 
setelah satu setengah tahun. Aku cuma 
daftar ke dua universitas, yaitu Stanford 
University dan Massachusetts Institute 
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of Technology (MIT). Nah, Stanford 
pendaftaran early-nya menganut REA, 
jadi untuk jalur early aku cuma daftar di 
Stanford. Aku pilih Stanford untuk early 
juga karena cuaca di California lebih 
nyaman, tidak ada salju, jadi mudah 
untuk beradaptasi pada waktu musim 
dingin. Pengumuman muncul pada 
bulan Desember 2016, dan aku ditolak 
lagi oleh Stanford. Sebenarnya, saat 
ditolak Stanford ini aku sudah hampir 
menyerah, agak tidak berniat untuk 
melanjutkan daftar ke MIT. Apalagi 
waktu itu rejection letter dari Stanford 
keluarnya pas beberapa jam sebelum 
interview di MIT, sehingga benar-benar 
tidak bersemangat. Hasil interview pun 
menurutku tidak terlalu baik. Namun 
aku terus mendapat motivasi dari kakak 
kelas di TOKI untuk terus maju, sehingga 
aku tetap lanjut untuk ke MIT. Aku pun 
kembali menulis essay. Januari 2017, aku 
pindah ke California untuk community 
college sambil menunggu pengumuman.

Beberapa minggu sebelum hari H 
pengumuman, aku sudah mulai panik, 
dari membuka-buka college confidential 
(CC), scrolling Quora berkali-kali untuk 
topik MIT dan university admission, 
hingga malam-malam sering terbangun 
dari tidur tanpa sebab. Lalu... hari H pun 
datang. Pukul 3:25 a.m., aku membuka 
halaman https://decisions.mit.edu. 
Ternyata, sudah ada pengumuman. 
Aku pun login, dan... thank you for 
God for obvious reason. Aku diterima! 
Menurutku, aplikasiku ini termasuk 
kandidat yang lemah, jadi kalau ini bukan 
mukjizat dari Tuhan, aku tak mungkin 
diterima. Terima kasih kepada Bu Hanna, 
guru dan staf SMA Kristen Petra 3, yang 
telah mendidik dan mendukungku 
selama bersekolah di sana, juga kepada 
Pak Rully Soelaiman yang membantuku 
dari awal sampai sekarang, dan semua 
pembimbing serta alumni TOKI. All in all, 
thanks for all people who support me...!

journey to Massachusetts Institute of Technology


