
Mei-Juni  2019

Let’s Make 
a Fun Gym 

as Our Habit

My Paper 
Windmill



03.  Selamat Ulang Tahun Petra

04.  Hari Anak Nasional

05.  My Paper Windmill

06.  Lontong BAlap Yummy!

08.  Indonesian Islands

09.  IARC 2019

10.  Happy Easter

11.  Fotografi Unjuk Karya Milenial

12.  Business Idea Competition

13.  Economics Games

15.  Perayaan Paskah di SMK 

Kristen Petra

16.  Miracle Day in My Life

EDITORIAL CONTENTS
Salam sejahtera bagi kita semua....
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kepada semua orang. Pada momen Paskah 
beberapa waktu lalu, ada banyak kegiatan 
yang telah dilaksanakan di tiap-tiap sekolah 
di lingkungan PPPK Petra, dan beberapa 
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liputan Buletin Gema Petra edisi Mei-
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prestasi para siswa Petra, mulai dari level 
kota hingga level internasional, yaitu dalam 
Thailand International Mathematical 
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Horeee...
Juara Lomba Senam!

Selamat Ulang Tahun Petra...!

Sungguh satu kabar yang mengembirakan bagi sekolah 
kami, TK Kristen Petra 7, dalam Easter Festival 2019 yang 
diselenggarakan oleh PPPK Petra. Kami berhasil meraih 

Juara I lomba senam kreasi jenjang TK yang berlangsung pada 
tanggal 7 Maret 2019, di Pakuwon Mall Surabaya. Terima kasih, 
Tuhan Yesus... jerih payah kami dalam berlatih selama ini tidak 
sia-sia. Selamat ya, teman-teman yang sudah berjuang bersama 
untuk meraih juara pertama dalam lomba ini. Anggota dari tim 
ini adalah Stacey Victoria H., Felice Amanda G., Gwen Crystaline 
A., Priscillia Sutanto, dan Larry Alexandro K.. Terus berkarya 
bagi Tuhan, ya...! Kita semua senang dan bergembira melihat 
kemenangan yang sudah diraih ini. Jika ada kesempatan lagi, 
tetap kita akan berusaha yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Pada tanggal 26 April 2019, tampak suasana istimewa di TK 
Kristen Petra 11. Eh, ada apa, ya? Oooh... ternyata pada 
hari itu, keluarga besar KB-TK Kristen Petra 11 sedang 

merayakan Hari Kartini dan HUT ke-68 PPPK Petra. Kami semua 
berangkat ke sekolah dengan penuh semangat. Pada hari itu, 
kami mengenakan pakaian daerah. Yang istimewa, kami datang 
bersama mama yang juga mengenakan pakaian daerah. Dan 
ketika kami sampai di sekolah, guru-guru kami juga mengenakan 
pakaian daerah. Wah, benar-benar hari istimewa! Mengapa 
kami datang bersama mama? Karena kami akan mengikuti 
lomba bersama mama, yaitu lomba menghias bekal (bento). 
Pasti seru acaranya! Yuk, ikuti terus cerita kami, ya..!

Kegiatan perayaan ini dilaksanakan bersama kakak-kakak dan 
para guru SD Kristen Petra 11, karena memang sekolah kami 
satu lokasi. Kegiatan dibuka oleh Ibu Regina selaku kepala KB-
TK-SD Kristen Petra 11, dengan menyanyikan Mars Petra, lagu 
Ibu Kita Kartini, dan lagu Happy Birthday, serta pelepasan balon 
yang bertuliskan HUT ke-68 PPPK Petra.

Acara selanjutnya adalah fun walk di sekitar kompleks 
sekolah. Kami berjalan sambil bergandengan tangan dengan 
sukacita, dan menyanyikan Mars Petra. Mama kami juga 
berjalan mengikuti kami dari belakang rombongan. Setelah 
sampai di sekolah, kami beristirahat sejenak sebelum berkumpul 
di aula untuk mengikuti 
fashion show, yang 
diikuti oleh pasangan 
anak dan mama. Kami 
berlenggak-lenggok di 
atas panggung dengan 
iringan musik. “Jangan 
lupa, pose dahulu di 
tengah, ya...!” kata ibu 
guru mengingatkan 
kami. Ada yang maju 
dengan semangat dan 
percaya diri. Tetapi, ada 
juga yang masih malu-
malu. Setelah tampil, 
kami pun kembali ke 

tempat duduk. Aahhh... lega rasanya! Hehehe...! 
Acara tidak berhenti sampai di situ, karena masih ada 

lomba menghias bekal (bento). Pesertanya adalah pasangan 
anak dan mama. Lomba ini menuntut kreativitas dan kerja 
sama yang baik dalam menghias bento. Bento harus menarik, 
bersih, dan mengandung menu yang bergizi. Saat kami 
mengerjakan, ada juri yang berkeliling untuk menilai cara 
kerja dan hasil kreasi kami. Kemudian, sesi terakhir yang kami 
tunggu-tunggu adalah... pengumuman pemenang lomba 
menghias bento! Dari KB B, juara I, II, dan III diraih oleh 
Edison, Vivi, dan Rachel. Dari TK A, Juara I, II, dan III diraih 
oleh Jonathan, Bened, dan Natanael. Lalu dari TK B, Juara I, 
II, dan III diraih oleh Yoel, Keshia, dan Joshua. Teman-teman 
yang juara, maju ke depan dengan mama mereka untuk 
menerima piala. Wah, mereka terlihat sangat senang! 

Nah, itulah kegiatan seru di KB-TK Kristen Petra 11. 
Terima kasih, Mama... yang sudah mendampingi kami dalam 
mengikuti kegiatan sekolah. Terima kasih, Ibu Kartini... atas 
jasamu, sehingga kami, khususnya kaum perempuan, bisa 
menikmati pendidikan. Selamat Hari Kartini dan selamat 
ulang tahun ke-68 PPPK Petra! Semoga Petra tetap jaya. 
Tuhan Yesus memberkati.
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Hari Anak Nasional

Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, 
IGTKI-PGRI Kecamatan Wonocolo mengadakan 
beberapa lomba bagi ibu dan anak. Kami, siswa 

KB-TK Kristen Petra 9 juga turut meramaikan kegiatan ini 
dengan mengikuti lomba yang diadakan. Lomba HAN 2019 
Kecamatan Wonocolo kali ini diadakan di Maspion Square 
Mall, Margorejo, Surabaya, pada hari Sabtu, tanggal 6 
April 2019. Lomba yang diadakan yaitu fingerprint untuk 

TK B, menambah gambar dan mewarnai untuk TK A, 
serta menggambar, mewarnai, dan membuat topi 

contong untuk TK B. 
Untuk lomba fingerprint, diikuti secara 

perseorangan. Sedangkan lomba menambah 
gambar dan mewarnai untuk TK A, serta topi 

contong untuk TK B, diikuti oleh anak bersama 
dengan orang tua. Kami mempersiapkan diri kami sebelum 
mengikuti lomba ini. Kami belajar dan dibimbing oleh 
ibu guru serta orang tua kami. Setelah berlatih beberapa 
waktu, akhirnya kami siap mengikuti lomba. Kami 
sangat bersemangat dalam mengikuti lomba ini. Setelah 
lomba selesai, kami menunggu beberapa waktu untuk 
mendengarkan pengumuman pemenang lomba.

Akhirnya.... yeeyyy!!! Ternyata KB-TK Kristen Petra 9 
berhasil meraih juara. Kami dari KB-TK Kristen Petra 9 
berhasil memenangkan semua lomba. Verren meraih Juara 
II dalam lomba fingerprint. Lenka meraih Juara Harapan I 
dalam lomba menggambar, mewarnai, dan membuat topi 
contong. Sedangkan Sasa meraih Juara Harapan I dalam 
lomba menambah gambar dan mewarnai. Terima kasih, 
Tuhan... atas raihan prestasi kami ini!

Teman-teman, siapa yang pernah melihat 
kincir angin? Pasti semua pernah melihat 
dan tahu tentang benda yang satu ini. Kincir 

angin merupakan sebuah kipas yang digerakkan 
oleh angin. Di negara-negara maju, biasanya kincir 
angin digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, salah 
satunya adalah negara Belanda. Di negara tersebut 
banyak sekali kincir angin yang dimanfaatkan sebagai 
sumber energi, maka tidak heran bila Belanda mendapat 
julukan negara kincir angin.

Pada hari Senin, tanggal 1 April 2019,  siswa TK Kristen 
Petra 12 kelompok A, diajak oleh ibu guru untuk membuat 
kincir angin. Pada kegiatan ini, kincir angin yang dibuat bukan 
digunakan sebagai pembangkit energi, melainkan kincir angin 
yang terbuat dari kertas. Kincir angin kertas biasanya dibuat 

untuk dijadikan mainan anak-anak 
ataupun sebagai dekorasi ruangan. 
Cara membuatnya pun mudah. 
Pertama, kertas lipat berbentuk 
persegi dilipat menjadi bentuk 
segitiga, lalu dilipat lagi 
menjadi segitiga lebih kecil. 

My Paper Windmill Kemudian, buka kertasnya menjadi bentuk persegi, 
dan potong di bagian sudutnya sampai batas yang 
ditentukan. Lipat bagian ujung kertas yang sudah 

dipotong  ke arah dalam. Kemudian, lem bagian 
ujungnya supaya tidak lepas. 

Sebagai langkah terakhir, pasang tangkai kincir 
angin dengan cara ditusukkan pada bagian tengah 
kincir angin tersebut. Dan... tarraaa!!! Jadilah kincir 

anginnya. Selamat mencoba sendiri ya, teman-teman!
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Asyiknya Main Air!

April Ceria
Halo, teman-teman... selamat bertemu lagi denganku, 

Maydelin, siswa KB B dari KB Kristen Petra 1! 
Pada bulan April 2019 lalu, ada berita hangat dari 

sekolahku. Mau tahu??? Nih, ceritanya.... 
Pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, beberapa kakak 

kelas dari TK B mengikuti Lomba Hari Anak Nasional 
(HAN) tingkat Kecamatan Tegalsari. Lombanya bermacam-
macam, lho...! Puji Tuhan... ternyata kakak-kakakku 
berhasil meraih juara. Naomi Angelina Rusli meraih Juara 
II untuk lomba bersyair. Jesslyn Gunawan meraih Juara 
II untuk lomba menyanyi tunggal. Yang terakhir, Adeline 
Maria Hose meraih Juara III lomba fingerprint. Selamat, 
yaaa... buat kakak-kakak yang sudah mengharumkan nama 
sekolah!

Selain pelaksanaan lomba HAN, ada juga lomba-lomba 
di sekolah dalam rangka memperingati Paskah. Ada lomba 
memindahkan telur untuk siswa KB A dan KB B, lomba 
mencari  telur untuk siswa TK A, dan lomba mengupas 
telur untuk siswa TK B. Lombanya serba telur semuaaa! 
Hehehe... seru, deh! Kami semua bergembira.

Mau tahu hasilnya? Ini dia sang juaranya.... Lomba 
memindahkan telur, Juara I hingga Juara Harapan III secara 
berurutan diraih oleh Christabella Stacey Daud, Clairine 
Felicia, Alvaro Zheng, Eowyn Nathania Herlambang, 
Emilly Alicia, dan Emily Maydelin Kurniawan. Lomba 
mencari telur, Juara I hingga Juara Harapan III secara 
berurutan diraih oleh Bryant Sebastian Kristiawan, Felicia 
Chen, Ferdinand Michael Valentino, Bagas Aditama 
Pambuko, Brenda Gracelynn Kristiawan, dan Eric Lukito. 
Lomba mengupas telur, Juara I hingga Juara Harapan III 
secara berurutan diraih oleh Mark Sebastian Kurniawan, 
Efellyn Tithania Santoso, Liviana Hartanto, Jeremy Dave 
Tejocahyono, Angelita Putri Bernita, dan Dave Timothy 
Salim. Oke, teman-teman... sekian dahulu cerita dariku. 
Sampai jumpa, yaaa...!

Hari ini, aku sangat senang berangkat ke 
sekolahku, TK Kristen Petra 13. Aku melangkah 
ceria sambil membawa perlengkapan mandi 

yang telah kusiapkan dibantu oleh mama dari 
rumah. Sebab... hari Senin ini, tanggal 15 April 2019, 
aku akan mengikuti kegiatan bermain air bersama 
teman-temanku di sekolah. Sebelum main air, 
kami menyiapkan seluruh perlengkapan, kemudian 
melakukan pemanasan bersama-sama. Setelah itu, 
barulah kami dipersilakan masuk ke dalam kolam dan 
bermain air dengan gembira. Ibu guru juga mengajak 
kami bermain menghitung bola-bola sesuai dengan 
angka yang disebutkan. Kami berlomba-lomba 
menjadi yang tercepat. Waahhh... seru sekali! 
Tidak terasa... waktu bermain telah usai, dan kami 
harus segera mandi. Ibu guru mengajari kami untuk 
mandiri. Kami harus mengenal dan menjaga barang 
milik kami sendiri serta dapat membereskan semua 
perlengkapan pribadi dengan rapi. Terima kasih, 
Miss...! Hari ini kami belajar banyak hal. Bukan 
hanya keseruan saat bermain 
air bersama, namun juga 
belajar mandiri mengurus 
diri kami sendiri. Teman-
teman... kapan ya, kita 
main air lagi...?? Hehehe...!
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Excellent Life Skill Presenter

Lontong Balap Yummy!

Hmmm... aroma sedap sekali! Hehehe...! Aku dan teman-teman TK A 
dan TK B dari TK Kristen Petra 10 kali ini sedang memasak lontong 
balap. Ya, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, kami belajar 

mengenai Kota Surabaya, termasuk makanan khas yang ada di Surabaya, 
yaitu lontong balap. 

Lontong balap adalah menu makanan yang terdiri atas potongan 
lontong dengan tahu goreng, yang dilengkapi dengan sayuran taoge atau 
kecambah di atasnya. Cara membuat lontong balap ini sangat mudah. 
Pertama, kita siapkan bahan utamanya, yaitu taoge yang sudah dicuci 
sampai bersih, juga lontong dan tahu goreng untuk dipotong-potong. 
Kemudian, kita siapkan kuah dengan bumbu bawang putih, bawang 
merah, gula, dan garam yang sudah ditumis sampai harum, juga ditambah 
kecap manis. Setelah itu, masukkan taoge ke dalam kuah dan diberi irisan 
daun bawang, seledri, serta bawang goreng. Hmmm... rasanya enak 
sekali! Eh, makan lontong balap akan lebih nikmat saat kuahnya masih 
hangat, lho...! Hehehe...! 

Aku dan teman-teman sangat suka makan lontong balap. Terlebih 
saat kami sudah belajar membuatnya sendiri di sekolah. Ternyata... 
selain sehat dan rasanya enak, cara memasak lontong balap juga mudah. 
Bagaimana dengan teman-teman, tertarik untuk membuat lontong balap? 
Selamat mencoba...!

Presenter adalah salah satu profesi di bidang 
entertainment. Menekuni bidang presenter sejak 
dini dengan mengikuti berbagai jenis latihan, 

membuat kita mengerti keterampilan apa saja yang 
perlu diasah. SD Kristen Petra 10 melalui kegiatan 
Excellent Life Skill (ELS) Presenter, membantu para 
siswa khususnya kelas V untuk mengenali minat dan 
bakat mereka di bidang entertainment. Kegiatan ini 
dibimbing oleh seorang pengajar yang berkompeten di 
bidangnya. Tidak hanya teori, siswa juga dilatih dalam 
presentasi dan praktik menjadi seorang presenter secara 
langsung, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan diri 
dan keberanian untuk tampil di depan publik.

Untuk lebih memperkaya wawasan siswa tentang 
dunia presenter, SD Kristen Petra 10 mengadakan 
kegiatan kunjungan ke Metro TV pada hari Jumat, tanggal 
12 April 2019. Kunjungan ke Metro TV kali ini memberikan 
pengalaman baru karena siswa melihat secara langsung 
bagaimana proses produksi sebuah berita di sana. Mereka 
mengunjungi beberapa ruangan studio dan belajar 
menyampaikan sebuah berita. Menjadi seorang presenter 
itu tidak semudah seperti melihat sebuah tayangan berita, 
karena diperlukan persiapan yang matang. Pengalaman ini 
tentunya menjadi sebuah proses pembelajaran berharga 
bagi para siswa dan mengajak mereka untuk tekun berlatih.
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Let’s Make a Fun Gym as Our Habit

Mens Sana
in Corpore Sano

“Selamat pagiii…!!! Apakah kalian sudah 
siap untuk berolahraga? Sudah siap 
mengikuti fun gym?” sapa Ibu Tutik 

Hartiningsing (instruktur fun gym) dengan 
suara keras bersaing dengan suara musik yang 
energik di lapangan olahraga SD Kristen Petra 
1. “Fun gym merupakan olahraga yang murah 
dan bermanfaat untuk menjaga kebugaran 
kita,” lanjut Ibu Tutik. Pada hari Jumat, tanggal 

5 April 2019, seluruh siswa dan guru 
(secara bergantian) mengikuti kegiatan 

fun gym bersama instruktur.
Fun gym merupakan 

salah satu program Student 
Learning Outcomes (SLO) 
aspek physical growth yang 

dicanangkan oleh PPPK Petra. 
Siswa yang sehat secara jasmani 

dan mental merupakan harapan dari PPPK 
Petra. Oleh karena itu, fun gym menjadi salah 
satu budaya hidup sehat di lingkungan SD 

Kristen Petra 1. Fun gym yang dilaksanakan 
pada setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan 
Jumat, diikuti oleh seluruh siswa kelas I-VI 
secara bergantian, yang dipandu oleh guru 
olahraga beserta guru kelas masing-masing. 

Sedangkan kegiatan fun gym bersama 
instruktur, dilaksanakan satu kali dalam 
satu semester. 

Senam merupakan bentuk olahraga yang 
menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan 
sehari-hari. Untuk dapat berolahraga secara 
benar dan teratur, siswa perlu dibekali dengan 
pengetahuan dan keterampilan yang memadai. 
Pendidikan olahraga diyakini dapat memberikan 
kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi secara 
teratur dalam kegiatan olahraga, memahami dan 
menerapkan konsep yang benar tentang aktivitas-
gerak agar dapat melakukannya secara aman, 
serta memahami dan menerapkan nilai-nilai yang 
terkandung dalam segala aktivitas, agar terbentuk 
sikap sportif, kestabilan emosi, dan gaya hidup sehat. 

Hai, teman-teman…! Mari kita menjaga 
tubuh agar tetap sehat. Salam olahraga! 
Pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019, 

kami, para siswa kelas I–VI SD Kristen Petra 7 
mengikuti kegiatan senam aerobik yang dipimpin 
oleh instruktur senam. 

Teman-teman, kami sangat senang dan 
antusias karena senam ini diiringi dengan alunan 
musik atau lagu yang energik. Kami tidak hanya 
melakukan kegiatan senam saja, tetapi kami juga 
turut menyanyikan lagu Meraih Bintang. Terus 
fokus.. satu titik.. hanya itu.. titik itu.. tetap fokus 
kita kejar.. dan raih bintang.. yoo.. yo.. ayoo…. 

Cuaca yang cerah membuat kami makin 
semangat mengikuti gerakan-gerakan yang 
dilakukan oleh instruktur. Tujuan kegiatan senam 
ini adalah supaya siswa-siswi SD Kristen Petra 7 
tetap sehat menghadapi musim yang terkadang 
panas dan hujan yang tidak tentu. Ayo, teman-
teman… kita senam!

07



Semarak April
di Petra 13

Indonesian Islands

Semarak bulan April tahun ini begitu 
terasa, karena terdapat banyak 
momen-momen penting yang akan 

SD Kristen Petra 13 rayakan. Ada momen 
Hari Paskah, Hari Kartini, dan HUT PPPK 
Petra. Untuk itu, pada tanggal 26 April 

2019, kami merayakan momen tersebut dengan acara fun walk, 
fun bike, dan bazar. Acara berlangsung sangat meriah. 

Pada pagi hari, kami diajak untuk berkumpul di lapangan 
sekolah untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars 
Petra. Kami juga tidak lupa untuk melepaskan balon-balon 
berwarna hijau dan kuning dalam acara peringatan HUT ke-68 
PPPK Petra tersebut. Dengan dilepaskannya balon, acara fun 
walk dan fun bike pun dimulai. Kami bersama-sama berjalan 
mengelilingi lingkungan sekitar sekolah. Sungguh asyik rasanya 
bisa jalan-jalan bersama dengan teman-teman dan para guru.

Selesai jalan-jalan, rasa haus dan lapar mulai terasa. 
Untungnya… bapak dan ibu guru sudah siap dengan makanan 
dan minuman yang akan dijual di bazar. Ada stan makanan 
dan minuman yang beraneka rupa. Melalui acara ini, kami bisa 
bergembira bersama untuk merayakan tiga momen penting 
sekaligus. Selamat Paskah 2019…! Selamat Hari Kartini…! Dan 
Selamat Ulang Tahun PPPK Petra…! Tuhan memberkati.
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Dari Sabang sampai Merauke… berjajar pulau-pulau… 
sambung menyambung menjadi satu… itulah 
Indonesia…. Teman-teman, masih ingat dengan lagu 

nasional Dari Sabang Sampai Merauke? Ya benar, lagu ini 
menggambarkan keadaan negara Indonesia yang terdiri 
atas beribu-ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai 
Merauke. Wow…!!! Banyak sekali ya, teman-teman! Oleh 
karena itu Indonesia disebut sebagai negara kepulauan.

Nah, kali ini siswa-siswi kelas V SD Kristen Petra 12 akan 
mengikuti kegiatan yang menyenangkan dalam pembelajaran 
IPS dan PPKN. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, 
kami belajar tentang beragam kebudayaan dan letak suku-suku 
bangsa Indonesia pada peta. Tugas kami adalah membuat 
sebuah maket tentang pulau-pulau di Indonesia dan suku-
suku bangsa yang tinggal di pulau tersebut. Bahan-bahan 
yang disediakan adalah peta Indonesia, gambar suku-suku 
bangsa Indonesia, kertas buffalo, lem, dan spons. Wah, kami 
sungguh merasa tertantang untuk dapat menyelesaikan tugas 
ini dengan baik. Dalam waktu dua jam pelajaran, kami harus 
menggali kreativitas dan kemampuan kami. Kami tidak boleh 
ceroboh dan harus memastikan dengan benar bahwa letak 
suku Batak ada di Sumatera Utara, suku Betawi ada di DKI 
Jakarta, dan seterusnya. Selain itu, kerapian kerja juga 
dinilai.

Setelah waktu yang ditentukan selesai, kami harus 
mengumpulkan hasil kerja kepada bapak dan ibu guru. 

Kami merasa puas karena berhasil menyelesaikan tugas ini 
dengan baik. Melalui tugas ini, kami belajar banyak tentang 
ragam budaya Indonesia. Terima kasih bapak dan ibu guru, 
karena telah memberikan pembelajaran yang menarik dan 
menyenangkan. Selamat belajar teman-teman, dan tetap 
semangat, ya! Tuhan Yesus memberkati.



Now You See Me

Industrial Automation 
& Robotic Competition

Pada tanggal 13 April 2019, saya, Declan Clifton Wijaya 
dari SMP Kristen Petra 2, mengikuti Industrial Automation 
and Robotic Competition (IARC) 2019 yang diadakan oleh 

Departemen Teknik Elektro Otomasi - Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember Surabaya. IARC ini merupakan ajang kompetisi tahunan 
bidang teknologi, khususnya di bidang robotika, keilmiahan, dan 
automasi. Ini adalah keikutsertaan saya yang ketiga dalam ajang ini. 

Ketika masuk ke gedung robotika, tempat lomba 
dilangsungkan, saya sempat merasa terbeban... karena saya harus 
mempertahankan kemenangan saya pada dua edisi sebelumnya. 
Lomba dimulai pukul  09.00. Saya berdoa mohon pertolongan 
Tuhan, dan supaya hati saya merasa tenang. Puji Tuhan... lomba 
berjalan lancar. Dalam pengumuman hasil lomba, sekitar pukul 
15.00, ternyata saya masuk ke babak final. Keesokan harinya, hari 
Minggu, tanggal 14 April 2019, babak final dimulai. Soal dalam 
babak final tahun ini lebih susah dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. Hal ini membuat saya menjadi agak tegang, namun 
tetap berusaha yang terbaik. 

Akhirnya... sampailah pada saat yang mendebarkan, yaitu saat 
detik-detik pengumuman hasil babak final. Puji Tuhan... nama saya 
disebutkan sebagai peraih Juara II dalam Industrial Automation and 
Robotic Competition 2019. Terima kasih, Tuhan Yesus...!

Sering kita membaca surat kabar yang menceritakan tentang 
pengorbanan seseorang untuk orang-orang yang dikasihinya untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti seorang bapak yang rela 

berjualan di tengah panas terik matahari ataupun dinginnya angin karena 
hujan, dan masih banyak lagi cerita-cerita yang membuat hati kita tersentuh. 
Dari berbagai pengorbanan yang dilakukan, tidak ada satu pun yang 
berkorban untuk orang banyak demi menanggung setiap dosa yang telah 
dilakukan oleh orang lain, seperti yang sudah Yesus lakukan.

Pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, kami, siswa-siswi SD Kristen Petra 
11, merayakan Paskah di sekolah. Paskah merupakan bukti kasih yang nyata, 
karena pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus, yang tidak pernah sekalipun 
melakukan dosa, demi menyelamatkan banyak orang, bahkan Ia rela mati 
dengan cara disalibkan. Kebaktian Paskah kali ini 
dipimpin oleh Pdt. Andreas Catur Wismantono, 
S.Th., bertema “Now You See Me”, dengan ayat 
bacaan yang diambil dari Matius 28:1‒10. Melalui 
Pdt. Catur, kami menjadi semakin mengerti 
bahwa makna kebangkitan Kristus yang begitu 
luar biasa dalam kehidupan kita. Karena melalui 
pengorbanan tersebut, kita akan mendapatkan 
kehidupan yang kekal. Kebangkitan Kristus 
adalah salah satu penentu tentang jaminan karya 
penebusan Allah yang sempurna melalui anak-Nya, 
yaitu Yesus.

Sudah menjadi bagian kita, bahwa kita harus 
mengundang Kristus ke dalam kehidupan kita 
supaya mendapatkan hidup yang kekal. Selamat 
Paskah! Tuhan Yesus memberkati.
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Thailand International 
Mathematical Olympiad (TIMO) 
adalah kompetisi tahunan bidang 

Matematika yang diselenggarakan oleh 
Thailand Mathematics Society. Di TIMO, 
kita bisa mengetahui kelebihan dan 
kekurangan kita dalam berbagai materi 
Matematika, seperti logical thinking, 
arithmetic, algebra, number theory, 
geometry, dan combinatorics. Selain 
itu, para siswanya juga dapat berlatih 
materi-materi yang kurang dipahami.

Saya, Tamerha Juiletta dari SMP 
Kristen Petra 5, berkesempatan 
mengikuti TIMO pada tahun ini, dimulai 
dari babak penyisihan yang dilaksanakan 
pada tanggal 20 Oktober 2018. Babak 
penyisihan ini juga dilaksanakan 

Hari Jumat, tanggal 26 April 2019, diadakan ibadah dan 
perayaan Paskah di SMP Kristen Petra 3 dengan tema “Now 
You See Me“ sebagai ungkapan syukur atas pengorbanan 

dan kebangkitan Tuhan Yesus sehingga kita beroleh hidup yang 
kekal. Ibadah Paskah diadakan sebanyak tiga sesi, dipimpin oleh 
Pdt. Claudia S. Kawengian, M.Min. dan Ibu Yolanda A. Likumahua, 
S.Th., M.Psi.. Perayaan Paskah diadakan di lapangan tengah dan 
taman tengah, yang diisi dengan lomba-lomba dan bazar. Lomba-
lomba yang diadakan ada lomba vocal group, menggambar 
ilustrasi cerita Alkitab, melengkapi gambar, role play, mencari 
harta dalam Alkitab, dan berpacu dalam pujian. Seluruh siswa 
kelas VII, VIII, dan IX, berpartisipasi dan bergembira mengikuti 
lomba-lomba tersebut. Kegiatan bazar dilaksanakan oleh siswa 
kelas IX dengan tujuan untuk berlatih kewirausahaan dan belajar 
berbagi untuk membantu saudara angkat.

Happy Easter

bersamaan di kota-kota lain di Indonesia 
dengan jumlah peserta ribuan orang. 
Setelah jeda waktu sekitar satu bulan, 
akhirnya hasil seleksi TIMO Heat Round 
dirilis. Puji Tuhan... dari hasil babak itu, 
saya meraih medali silver dan berhak 
mengikuti babak final yang dilaksanakan 
di Phuket, Thailand, pada tanggal 5‒8 
April 2019.

Segala persiapan diri tentunya saya 
lakukan. Mulai dari jaga kesehatan 
hingga belajar sebaik mungkin, 
semuanya demi kompetisi ini. Saya yakin 
setiap kerja keras tidak akan sia-sia. 
Bukan hanya itu yang saya lakukan, 
sebagai anak Tuhan tentunya saya 
mengandalkan dan memercayakan 

semuanya kepada Tuhan. Berdoa 
kepada-Nya tidak pernah saya lupakan. 

Dan benar hasilnya, tidak 
mengecewakan. Dari hampir dua ribu 
peserta yang berasal dari 21 negara, 
saya berhasil meraih medali silver. 
Horeeeee!!! Sungguh saya berbahagia. 
Dan bahagia saya tak hanya sampai di 
situ, karena sebagai finalis, saya juga 
diajak berkeliling menikmati keindahan 
Thailand. Saya diajak berkunjung ke 
Dolphins Bay, Phi Phi Island, dan masih 
banyak tempat lainnya. Semoga masih 
banyak lagi lomba-lomba yang dapat 
kita menangkan ya, para sobat Gema! 
Jangan lelah untuk terus berusaha. 
Caiyoooo...!!!
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Tuhan + Usaha = Kemenanganku



Bagaimana lomba ini bermula? Awal mulanya, pada waktu itu ada guru yang 
memberi tahu, yaitu Pak Dwiki, yang menawari saya untuk mengikuti lomba ini. 
Kemudian, saya dan teman-teman pun tertarik untuk mengikuti lomba ini. Pada 

saat itu ada panitia yang datang ke sekolah untuk mendaftar. Saya pun langsung 
mendaftar untuk ikut. Beberapa minggu lamanya saya mencari ide untuk memotret 
dan mengirimkan fotonya. Puji Tuhan... saat pengumuman keluar, saya berhasil 
lanjut ke tahap berikutnya. Saya pun kembali beraksi dalam pemotretan. Foto yang 
saya kirimkan mempunyai makna “semangat”. Tetapi... di dalam foto tersebut, ada 
makna tersembunyi, yaitu “rela berkorban”. Orang-orang yang tertutupi di tribune, 
rela berkorban demi memberikan dukungan, dan saya rasa itu yang diperlukan 
di masyarakat. Kita harus semangat, pantang menyerah, rela berkorban, dan... 
berkibarlah untuk Indonesia. Kompetitor saya kebanyakan adalah anak kuliah dan 
para siswa SMA di Jawa Timur, termasuk teman-teman dari SMA Kristen Petra 

5. Pada saat pengumuman, yaitu tanggal 20 Maret 2019, nama peraih juara 
dibacakan mulai dari Juara III sampai Juara I. Dan puji Tuhan... saya berhasil 
meraih Juara I dan mengharumkan nama SMA Kristen Petra 5 di kancah Jawa 
Timur.

oleh: Krisna Bayumurti (X IPA-4)

Fotografi Unjuk Karya Milenial

Easter Charity Bazaar

Pada tanggal 26 April 2019 lalu, 
dalam suasana Paskah, SMP Kristen 
Petra 1 mengadakan kegiatan 

lomba dan juga charity bazaar. Kegiatan 
ini diikuti oleh seluruh siswa dengan 
antusias. Terkhusus bagi siswa kelas 
IX, momen ini menjadi penawar rasa 
penat setelah mengikuti rangkaian 
ujian kelulusan, mulai dari USBN hingga 
UNBK. Ada bermacam lomba yang diikuti 
oleh para siswa, di antaranya: ostern 
basketball, find the egg, easter tanzen, 
protect the egg, dan decorate the egg. 
Perform dari tiap kelas yang juga dinilai 
oleh para juri. Ada yang menampilkan 
dance, solo vokal, band, parodi, dan 
lain sebagainya. Ada juga random 
dance yang menarik perhatian. Panitia 
acara memutarkan lagu-lagu yang tidak 
asing di telinga para siswa, dan mereka 
yang mengenalnya langsung maju ke 
panggung untuk dance bersama dengan 
antusias. 

Sementara untuk bazar, beberapa 
kelas mendirikan stan-stan makanan 
dan minuman. Ada juga stan kelompok-
kelompok siswa, seperti: Mandarin 
Club, English Club, JRBL team, dan 
entrepreneurship. Guru pun tidak mau 
ketinggalan untuk mendirikan stan 
yang menjual berbagai makanan dan 
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minuman. Pembayaran menggunakan 
kupon yang telah dibeli sebelumnya. 
Para penjaga stan menawarkan produk 
mereka dengan cara yang menarik 
sehingga para pembeli merasa 
tertarik untuk membeli. Hasilnya, 
sebelum waktu bazar berakhir, 
makanan dan minuman sudah 
habis terjual.

Dari kegiatan ini, siswa 
diharapkan bisa lebih peka dan 
bertanggung jawab terhadap 
tugas-tugas yang diberikan, baik 
yang mengikuti lomba maupun 
yang menjaga stan, serta saling 
bekerja sama. Keuntungan 
dari bazar ini digunakan untuk 
membantu saudara-saudara yang kurang 
beruntung, yaitu disalurkan ke panti 
asuhan. Kegiatan ini dapat memupuk 
rasa kepedulian para siswa bagi sesama. 
Sangat pas bila dikaitkan dengan momen 
Paskah, yang mana Tuhan Yesus rela 
berkorban untuk dosa-dosa kita. 
Matius 20:28, “Sama seperti 
Anak Manusia datang bukan 
untuk dilayani, melainkan 
untuk melayani dan untuk 
memberikan nyawa-Nya 
menjadi tebusan bagi 
banyak orang.”



Business Idea Competition (BIC) 
yang diadakan oleh Program 
Manajemen Bisnis - Universitas 

Kristen Petra pada tahun ini bertemakan 
“Imagination Make a Big Action” 
berlangsung selama tiga hari, mulai 
tanggal 25 hingga 27 April 2019. Kami 
yang mewakili SMA Kristen Petra 2, 
yaitu Aurelia Celine, Jessica Monica, 
dan Jeniffer Putri, yang semuanya 
berasal dari kelas XI IPS-2, mengikuti 
perlombaan BIC ini dari awal sampai 
akhir dengan penuh antusias. Pada 
awalnya, kami bertiga hanya penasaran 
dan ingin mencoba lomba tersebut. 
Apalagi lomba ini menyangkut bidang 
kami sebagai anak IPS, yaitu perlombaan 
ide bisnis. Kami pun melakukan registrasi 
pada tanggal 9 April 2019, dan kami 
merupakan kelompok pertama yang 
mendaftarkan diri. Setelah registrasi, 
kami harus mengikuti Technical Meeting 
(TM) pada tanggal 24 April 2019 di 
Universitas Kristen Petra selama satu 
jam. Lagi-lagi... kami merupakan 
kelompok pertama yang datang.

Pada hari pertama lomba, kami 
harus berkumpul di Grand City —tempat 
berlangsungnya lomba— pada pukul 
10.00 untuk mengikuti rally game. 
Setelah empat jam bermain, kami 
harus menerima kekalahan karena 
badan kami sedang tidak fit. Namun, 

kami tidak patah 
semangat dan 
tetap melanjutkan 
untuk mengikuti 
hari kedua. Pada 
hari kedua, 
kami diwajibkan 
mendengarkan 
talk show tentang 
bagaimana cara 
berbisnis secara online. Selain itu, kami 
juga diberi training membuat business 
plan untuk presentasi pada hari terakhir. 
Lalu, kami memiliki ide untuk membuat 
produk, yaitu ice cream yang dibalut 
cotton candy dan memiliki varian rasa 
serta topping yang unik. Kami membuat 
produk tersebut dikarenakan kami 
merasa suhu di Indonesia ini semakin 
panas karena adanya efek globalisasi 
yang meningkat, sehingga pastilah 
banyak konsumen yang ingin membeli 
produk kami. Setelah berdiskusi 
lumayan lama dengan kelompok beserta 
trainer kami, kami pun membuat 
materi presentasi business plan untuk 
ditampilkan pada sesi presentasi esok 
hari. Membuatnya pun juga perlu 
perjuangan karena kami harus begadang 
untuk menyelesaikannya, ditambah 
laptop kami sempat mengalami problem 
sehingga kami harus mengulangnya 
dari awal. Pada hari ketiga, kami agak 

mengantuk karena semalam 
begadang sampai pukul 03.00. 

Namun kami tetap semangat 
meski kami juga merasa 
tegang menunggu giliran 
untuk presentasi. Kami 

mendapat giliran nomor 
5 untuk presentasi, 

sehingga kami harus 
menunggu selama 

dua jam. Waktu 
dua jam itu kami 
manfaatkan 
sebaik-baiknya 
untuk berlatih 
berbicara pada 
saat presentasi. 

Awalnya kami 

merasa gugup dan tegang, namun 
lama-kelamaan kami merasa lebih 
santai untuk mempresentasikan produk 
kami. Setelah melakukan presentasi, 
kami diberi beberapa pertanyaan kritis 
oleh ketiga juri. Juri pun membuka 
pikiran kami dengan memberi masukan 
dan saran yang sangat membantu. 
Selesai presentasi, kami merasa sangat 
optimistis karena para juri mengatakan 
bahwa ide bisnis kami merupakan ide 
paling bisa direalisasikan. Meski kami 
harus menunggu waktu yang lumayan 
lama, yaitu sekitar lima jam, untuk 
menunggu kelompok yang lain selesai 
presentasi, kami tetap bersabar untuk 
menunggu pengumuman pemenangnya.

Ternyata, penantian kami tidak sia-
sia... karena kami diumumkan sebagai 
Juara I Business Idea Competition 2019, 
diikuti juara kedua dari Cita Hati, dan 
juara ketiga dari Nation Star Academy. 
Kami tentu saja sangat senang dan 
tak lupa bersyukur kepada Tuhan, 
meskipun awalnya sangat tidak menduga 
kemenangan ini karena pada babak rally 
game kami sudah kalah. Dengan rasa 
bangga dan bahagia, kami dipersilakan 
untuk naik ke atas panggung untuk 
menerima piala beserta hadiah uang 
sebesar tiga juta rupiah. Pengalaman 
pada hari itu menjadi pengalaman yang 
tak terlupakan bagi kami. Kami pulang 
tidak hanya membawa hadiah dan 
kemenangan, tetapi juga pelajaran yang 
sangat penting, yaitu jangan pernah 
takut untuk mencoba dan pantang 
menyerah.

oleh: Aurelia, Jessica, & Jeniffer P.

Business Idea Competition
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Tim SMA Kriten Petra 1 berhasil 
meraih prestasi sebagai Juara 
I dalam Economic Games yang 

diselenggarakan oleh Universitas 
Surabaya pada tanggal 12‒14 Maret 
2019. Tim tersebut atas nama Bright 
Christian K. (X MIPA-1), Chelsy Velinda 
(X IPS-4), dan Shendy Gavriel (XI MIPA-
7). Economic Games merupakan lomba 
tahunan yang diikuti oleh para siswa 
SMA dari berbagai daerah di Indonesia. 

Pelaksanaan lomba ini dibagi dalam 
tiga babak, yaitu penyisihan, semifinal, 
dan final. Babak penyisihan dimulai 
dari seleksi online, cerdas cermat, 
debat,  dan rally games. Babak seleksi 
online dilaksanakan pada tanggal 15 
Februari 2019. Tim kami berhasil lolos 
masuk babak penyisihan berikutnya, 
yaitu cerdas cermat. Cerdas cermat 
menggunakan bel. Setiap kelompok 
diberikan satu meja dengan bel. 
Kelompok mana yang menekan 
bel terlebih dahulu, akan diberikan 
kesempatan menjawab. Peserta akan 
diberikan pertanyaan berupa soal-
soal seputar ilmu ekonomi. Kami rasa, 
soal-soal yang ada cukup menantang, 
meskipun tidak sesulit yang kami 
bayangkan.

Pada sesi debat, tema diacak dengan 
menggunakan undian. Kami sudah 
berusaha untuk melakukan yang terbaik, 
namun kami kurang beruntung. Kami 
kalah pada tahap debat. Tetapi karena 
pada sesi cerdas cermat nilai kami tinggi, 
kami berhak masuk ke sesi rally games. 
Sesi rally games cukup seru karena 
terdapat pos-pos dengan permainan 
yang menguji kekompakan, kecepatan, 
pengetahuan tentang ilmu ekonomi, 
dan akuntansi, dari kelompok-kelompok 
peserta. Kami puas dengan hasil kami 
selama dua hari tersebut meskipun 
belum optimal karena belum masuk 
peringkat tiga besar. Babak penyisihan 
terakhir diisi dengan menjawab soal-soal 

Economics Games
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tentang ilmu ekonomi dan akuntansi 
dalam bentuk teka-teki silang. Setelah 
tahap terakhir dalam babak penyisihan 
selesai, poin diakumulasi oleh panitia, 
dan dibacakan enam besar yang masuk 
ke babak semifinal. Syukurlah, tim kami 
lolos ke babak semifinal!

Babak semifinal menggunakan 
permainan ular tangga. Pion dapat 
bergerak sesuai dengan jumlah mata 
dadu jika jawaban atas soal yang 
diberikan benar. Apabila kurang tepat, 
pion harus tetap diam di tempat. 
Penilaian yang ada tidak hanya dari 
kelompok mana yang selesai pertama, 
tetapi juga ditambahkan dengan poin 
hasil menjawab pertanyaan dengan 
benar. Alhasil, ketika permainan selesai, 
panitia membacakan hasil babak 
semifinal. Kelompok kami masuk empat 
besar, dan berhasil lolos ke babak final.

Babak final dilaksanakan dalam 
bentuk cerdas cermat. Empat kelompok 
dibagi dua untuk saling berhadapan. 
Kelompok yang memenangkan cerdas 
cermat pertama akan melawan 
kelompok yang memenangkan 
cerdas cermat kedua, untuk 
memperebutkan gelar 
Juara I dan II. Sedangkan 
kelompok yang kalah di cerdas 
cermat pertama dan kedua, 
memperebutkan gelar Juara III 
dan Juara Harapan. Kelompok 
kami menang dalam cerdas 
cermat pertama. Lawan kami 
dalam perebutan Juara I 
merupakan tim yang tangguh 
karena mereka adalah juara 
bertahan. Puji Tuhan... 
keunggulan satu poin dalam 
cerdas cermat, mengantar 
kami untuk menjadi peraih 
Juara I Economics Games 
2019 dan membanggakan 
nama SMA Kristen Petra 1.

oleh: Bright, Chelsy, 
Shendy



Perayaan Hari Kartini

Kartini merupakan salah satu pahlawan emansipasi wanita yang berjasa dalam 
membebaskan wanita dan menjadi pelopor kebangkitan wanita pribumi. Pada 
masanya, ia memperjuangkan kondisi sosial, terutama kondisi perempuan 

pribumi. Ia tidak ingin budaya Jawa mengekang penuh kehidupan kaum wanita. Ia 
ingin wanita pribumi dapat memiliki kebebasan dalam menuntut ilmu dan belajar. 
Pemikirannya ini ia tuliskan di dalam surat-surat Kartini. Pemikiran Kartini sangat 
berpengaruh dalam kehidupan kaum wanita masa kini. Kini, kaum wanita memiliki 
kebebasan dalam menuntut ilmu dan berkembang dalam pengetahuan. Kaum 
wanita yang dahulu dipandang sebelah mata, sekarang menjadi wanita-wanita 

hebat yang mampu membawa perubahan bagi dunia. Hal ini terjadi, semua 
karena pemikiran Ibu Kartini. 

Hari Kartini dirayakan pada setiap tanggal 21 April, dan merupakan 
salah satu wujud penghargaan yang tinggi kepada Ibu Kartini dalam 
memperjuangkan kaum wanita dari diskriminasi. Kita adalah generasi bangsa 
saat ini, dan kita adalah Kartini masa kini. Sebagai generasi bangsa yang 
menghargai perjuangan pahlawannya, kita harus melanjutkan perjuangan 
mereka dalam membangun bangsa agar menjadi lebih baik dan mampu 
bersaing dalam menghadapi persaingan dunia.

Pada tanggal 22 April 2019, SMA Kristen Petra 2 turut merayakan 
Hari Kartini sebagai wujud penghargaan akan perjuangan Kartini dalam 
memperjuangkan hak wanita. Ada banyak lomba yang diadakan dalam 
perayaan ini, yaitu: lomba peragaan busana daerah, lomba menghias buah dan 
sayur-sayuran, serta lomba ceplok telur. Peserta tidak dibatasi perempuan saja, 

laki-laki juga bisa ikut berlomba, karena pada perlombaan tersebut diharapkan 
para lelaki dapat melakukan hal yang sama seperti wanita, sehingga tidak terjadi 
diskriminasi. Pada hari itu juga, kami menggunakan baju daerah karena baju 
daerah melambangkan bahwa kita sebagai orang Jawa tidak pernah melupakan 
tradisi baju daerah kita, dan menggunakan baju daerah menjadi salah satu wujud 
kita dalam menghargai perbedaan di bangsa kita.

Perayaan Hari Kartini ini mengajarkan kepada seluruh generasi penerus bangsa 
agar dapat menghargai perbedaan yang ada dalam negara kita, dan menjadi 
pelopor dalam membela perbedaan kesenjangan di dalam kehidupan sehari-hari.

oleh: Nethania (X IPA-4)
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Perjalanan panjang selama delapan 
bulan telah kami lalui. Ketika 
teman-teman menikmati libur 

hari Sabtu, kami berenam-belas tetap 
masuk mengikuti pelatihan OSN untuk 
mempersiapkan diri mengikuti seleksi 
OSN 2019. Hari Rabu, tanggal 27 
Februari 2019, akhirnya kami semua 
mengikuti seleksi OSK di Kabupaten 
Sidoarjo yang diikuti oleh ribuan pelajar 
yang mewakili sekolah masing-masing. 
Kami sempat keder juga ketika melihat 
pesaing yang demikian banyak dari 
berbagai sekolah negeri ataupun swasta. 
Ada perasaan pesimistis menunggu hasil 
pengumuman OSK, apalagi ditambah 
pengumuman yang dua kali jadwal 
tanggalnya mengalami perubahan. 

Akhirnya, saat yang ditunggu pun tiba. 
Dengan rasa penasaran, apakah ada 
yang lolos seleksi OSK? Ternyata... puji 
Tuhan! Ada tiga siswa dari SMA Kristen 
Petra 4 yang lolos, atas nama Cinthya 
Monika bidang Ekonomi (Juara III), 
Vincent Hans Siputra bidang 
Fisika (Juara I), dan 
Erik Prasetio bidang 
Komputer (Juara I). 
Pada tanggal 9–11 
April 2019, kami 
mengikuti 
seleksi 
Olimpiade 
Sains Provinsi 
(OSP). Meski 
sampai saat 

saya menulis artikel ini belum menerima 
hasilnya, kami tetap optimistis. Apa pun 
hasilnya, kami tetap bersyukur... karena 
hasil pencapaian tersebut adalah atas 
anugerah-Nya semata.

oleh: Cinthya Monika

Usaha yang Tak Pernah Sia-Sia



Hari Selasa, tanggal 16 April 2019, 
adalah hari saat keluarga besar 
SMK Kristen Petra Surabaya 

merayakan Hari Raya Paskah. Acara 
ini telah direncanakan jauh hari 
sebelumnya. Perancangan acara ini 
tidak hanya melibatkan guru, tetapi 
juga siswa, khususnya siswa yang 
berkecimpung di OSIS. Hal ini sekaligus 
membiasakan siswa untuk merancang 
dan menjalankan sebuah acara. Banyak 
ide fresh dan kekinian yang tertuang 
dalam rancangan awal acara ini. Setelah 
melakukan beberapa kali pertemuan, 
akhirnya rancangan yang matang pun 
didesain. Panitia setuju bahwa perayaan 
Paskah tidak hanya diisi dengan ibadah 
saja, tetapi juga diisi dengan lomba-
lomba internal SMK Kristen Petra.

Hari itu, cuaca sangat cerah, 
walaupun pada malam hari sebelumnya 
turun hujan lebat. Sejuk lebih tepatnya. 
Acara dimulai pada pukul 06.30. Seluruh 
warga SMK Kristen Petra berjalan 
menuju ke GKI Jemursari, yang kurang 
lebih berjarak 1 kilometer dari sekolah. 
Wali kelas dan guru mentor tampak 
mengawal jalannya siswa menuju 
gereja. Tiba di GKI Jemursari sekitar 
pukul 07.00, ibadah segera dimulai 
setelah seluruh keluarga SMK Kristen 
Petra masuk dan duduk rapi di dalam 
gereja. Ibadah dipersiapkan oleh Bapak 
Agustinus Ratuanik, S.Pd.K., M.Si. 
beberapa hari sebelumnya. Bersama 
siswa memerankan tokoh Tuhan Yesus 
di GKI Jemursari, tampak semua hikmat 
dalam merenungi bagaimana Tuhan 
Yesus mati demi menebus dosa manusia.

Ibadah berakhir pukul 08.30. Seluruh 
warga SMK Kristen Petra kembali ke 
sekolah dengan semangat dan sukacita, 
karena mereka tahu sebentar lagi akan 
mengikuti lomba. Adapun lomba yang 
diadakan, antara lain: senam kreasi, 
story telling, kebersihan kelas, lempar 
telur, dan vocal group. Rangkaian lomba 
diawali dengan lomba senam kreasi yang 
mengambil tempat di lapangan bola 
basket. Lomba ini menampilkan kreasi 

senam dari semua kelas. Satu per 
satu, tim dari tiap kelas tampil 
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di hadapan semua kelas. Banyak hal 
menarik dalam acara ini. Terlebih jika 
ada kelas yang menampilkan kreasi yang 
sangat menarik, sorak-sorai langsung 
terdengar di seluruh penjuru sisi 
lapangan. Sangat kreatif, mungkin itulah 
frasa yang menjadi garis merah lomba 
ini.

Setelah lomba senam kreasi, para 
siswa mengikuti lomba lempar telur yang 
diadakan di depan bengkel program 
keahlian TKR, dibarengi 
dengan lomba story telling 
yang diadakan di ruang 
perpustakaan. Setiap kelas 
mengirimkan wakilnya 
untuk tiap lomba. Kedua 
lomba berlangsung sangat 
seru dan penuh kejutan. 
Dalam lomba story telling 
contohnya, siapa yang 
menyangka bahwa murid 
kelas X lebih superior. 
Ini membuktikan bahwa 
tingkatan kelas tidak 
menjadi alasan bagi 
para peserta lomba ini. 
Sementara perwakilan tim beraksi 
dalam lomba, siswa yang lain 
melakukan tugas yang lain, yaitu 
membersihkan kelas. Hal ini 
terkait dengan lomba kebersihan 
kelas. Semua kriteria tentunya 
menjadi bidikan para siswa 
untuk menjadikan kelasnya juara 
pertama dalam lomba ini, sekaligus 
mendapat nilai tersendiri karena 
meraih predikat kelas terbersih. 
Pada penghujung acara masih 
ada satu lomba yang diadakan, 
yaitu lomba vocal group. Lomba 
ini diadakan di depan bengkel 
program keahlian TKR seusai lomba 
lempar telur. Karena berkonsep 
outdoor, siswa yang mengikuti 
lomba ini harus mempersiapkan 
suara yang lebih keras dari 
biasanya. Begitu banyak lagu dan 
musik yang bagus yang mereka 
mainkan dan nyanyikan. Tidak 
kalah dengan acara Indonesia Idol, 
begitu kelakarnya.

Seluruh rangkaian acara berakhir 
pukul 15.15, dan ditutup dengan 
penyerahan hadiah untuk pemenang 
tiap-tiap lomba. Rasa senang, bangga, 
dan sukacita, menaungi perasaan setiap 
siswa, karena mereka telah berjuang 
dan berusaha semaksimal yang mereka 
bisa. Bagi pemenang lomba, tentunya 
menjadi kebanggaan. Tetapi bagi yang 
belum menang pada tahun ini, bisa 
berusaha lagi lebih keras untuk lomba-
lomba selanjutnya.

Perayaan Paskah
di SMK Kristen Petra



Puji Tuhan... hanya karena kasih 
dan anugerah-Nya, saya bisa lolos 
Seleksi Nasional Masuk Perguruan 

Tinggi Negeri (SNMPTN). Awalnya saya 
tidak mengetahui adanya jalur SNMPTN 
dan tidak tertarik untuk masuk ke 
Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Lagi pula, 
saya juga sudah diterima di Perguruan 
Tinggi Swasta (PTS) tanpa membayar 
uang sumbangan. Saat itu, ada teman 
saya yang tertarik masuk ke PTN. Dia 
mengatakan bahwa kuliah di PTN itu 
lebih murah dan lebih bergengsi. Setelah 
itu, saya mencoba mencari informasi 
tentang PTN yang sesuai dengan jurusan 
yang saya sukai, yaitu Desain Interior, 
meski hal itu bisa dibilang ‘sangat 
terlambat’ untuk dilakukan.

Saya menyukai desain interior, 
karena sejak kecil saya senang 
menggambar serta tertarik pada 
furniture dan bangun ruang, sampai-
sampai saya sering mengabadikan 
foto ruangan atau bangun datar yang 
unik di mana pun saya pergi. Ada satu 

pepatah the E.ART.H without ART is 
just EH, artinya seni adalah bagian dari 
dunia sehingga dunia ini akan lengkap 
dan indah bila seni itu menghiasi 
dunia. Orang tua dan guru juga sangat 
mendukung saya untuk mengasah dan 
mengembangkan kemampuan saya di 
bidang seni sehingga dapat optimal. 
Akhirnya, saya tertarik untuk mengikuti 
SNMPTN dengan menyerahkan nilai 

Miracle Day
in My Life
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rapor semester I sampai semester V. 
Saya juga mendapat informasi 

bahwa SNMPTN tidak bisa diharapkan 
100% karena jalur tersebut hanya faktor 
‘keberuntungan’ dan merupakan jalur 
undangan yang begitu diperebutkan 
oleh seluruh siswa SMA kelas XII di 
seluruh Indonesia yang ingin masuk ke 
PTN tanpa tes. Apalagi untuk jurusan 
desain, harus ada pengumpulan hasil 
karya buatan saya sendiri. Saya berpikir 
bahwa hasil karya itu bebas dengan 
catatan hasil karya itu merupakan 
hasil karya saya sendiri. Saya tidak 
terlalu pusing dan agak meremehkan 
persyaratan pengumpulan hasil karya 
itu. Setelah saya iseng membuka website 
SNMPTN, saya terkejut karena hasil 
karya yang harus dikumpulkan terdiri 
atas empat karya, di antaranya dua hasil 
karya bebas, dan dua lainnya merupakan 
tes gambar dengan diberi soal oleh pihak 
pelaksana SNMPTN. Hal ini membuat 
saya sangat ketakutan mengingat batas 
waktu pengumpulan tidak lebih dari 

lima hari, dan saya juga 
masih harus mengikuti 
ulangan-ulangan 
serta pelayanan di 
gereja, sehingga 
pikiran saya menjadi 
terpecah. Saya 
sempat menyerah 
dan menangis karena 
merasa tertekan 
dengan keadaan. 
Akan tetapi, mama 
saya mencoba untuk 
menguatkan dan 
mendorong saya 
untuk tetap maju 
mengikuti SNMPTN, 
dan meminta agar 
saya dapat mengatur 

waktu sehingga semuanya bisa dilewati 
dengan baik tanpa mengurangi tugas 
dan kewajiban saya.

Mulailah saya membaca soal tes yang 
harus dideskripsikan lewat menggambar. 
Menurut saya, tesnya sangat susah 
sehingga saya mengerjakannya dengan 
berlinang air mata dan sempat merasa 
putus asa. Akan tetapi, ada ayat Alkitab 
yang menguatkan saya dalam Yesaya 

41:13, “Sebab Aku ini, TUHAN, Allahmu, 
memegang tangan kananmu dan berkata 
kepadamu: “Janganlah takut, Akulah 
yang menolong engkau.”” Melalui ayat 
itu, saya dikuatkan dan mulai bangkit 
serta menyerahkan semua kepada 
Tuhan Yesus, bahwa apa pun yang 
terjadi akan saya lakukan hanya dari dan 
untuk Tuhan. Akhirnya... saya berhasil 
menyelesaikan dua soal menggambar 
meski saya kurang puas dengan hasilnya. 
Saya hanya dapat berdoa untuk hasil 
karya saya tersebut sebelum saya upload 
ke website SNMPTN. Lega hati saya 
karena semua sudah beres. 

Sesudah itu, saya fokus mengikuti 
USBN dan UNBK tanpa memikirkan 
hasil SNMPTN. Menjelang berakhirnya 
USBN, saya memberanikan diri untuk 
membuka pengumuman SNMPTN. 
Segala kemuliaan bagi nama Tuhan 
Yesus, saya dinyatakan lolos SNMPTN 
jurusan Desain Interior di Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang 
merupakan peringkat ke-7 PTN terbaik 
di Indonesia. Saya sangat senang dan 
bersyukur kepada Tuhan karena hasil 
kerja keras saya membuahkan hasil. Hal 
ini sangat membanggakan orang tua 
dan para guru serta teman-teman yang 
mendukung saya. Biarlah semuanya 
hanya dari Tuhan dan akan kembali 
kepada Tuhan. Perjalanan saya masih 
sangat panjang dan tidak akan berhenti 
sampai di sini saja. Ke depan, ada banyak 
hal yang harus saya hadapi. Sesulit dan 
semustahil apa pun itu, saya hanya bisa 
percaya bahwa Tuhan itu pasti menolong 
dan memegang tangan saya sampai 
selama-lamanya asalkan saya mau 
percaya kepada Tuhan. God bless you.

oleh: Eleazer Nicholas
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