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SMP Kristen Petra 1 : Jl. H.R. Mohamad Kav. 808, Surabaya (031-7311271)
SMP Kristen Petra 2 : Jl. Embong Wungu 2, Surabaya (031-5483662)
SMP Kristen Petra 3 : Jl. Manyar Tirtoasri Raya 1-3, Surabaya (031-5947713)
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SMP Kristen Petra 5 : Jl. Jemur Andayani XVII/2, Surabaya (031-8495555)

SMA Kristen Petra 1 : Jl. Lingkar Dalam Barat (031-7347897)
Perumahan Graha Famili, Surabaya

SMA Kristen Petra 2 : Jl. Manyar Tirtoasri Raya 1-3, Surabaya (031-5946966)
SMA Kristen Petra 3 : Jl. Kalianyar 43, Surabaya (031-5344210)
SMA Kristen Petra 4 : Jl. Monginsidi 100, Sidoarjo (031-8921509)
SMA Kristen Petra 5 : Jl. Jemur Andayani XVII/2, Surabaya (031-8436474)
SMK Kristen Petra : Jl. Jemur Andayani XVI/16-18, Surabaya (031-8417391)

SD Kristen Petra 1 :  Jl. W.R. Supratman 46, Surabaya (031-5678624)
SD Kristen Petra 5 :  Jl. Galaxi Klampis Utara 1-3, Surabaya (031-5935252)
SD Kristen Petra 7 :  Jl. Kalianyar 37-41, Surabaya (031-5321383)
SD Kristen Petra 9 : Jl. Jemur Andayani XVII/2, Surabaya (031-8411134)
SD Kristen Petra 10 : Jl. Raya Darmo Harapan Blok PF/2, Surabaya (031-7317695)
SD Kristen Petra 11 : Jl. Dukuh Kupang Timur XII/2, Surabaya (031-5679483)
SD Kristen Petra 12 : Jl. Monginsidi 100, Sidoarjo (031-8941915)
SD Kristen Petra 13 : Taman Asri Utara 59 Pondok Tjandra Indah, (031-8672442) 

TK Kristen Petra 1 : Jl. W.R. Supratman 46, Surabaya (031-5622608)
KB & TK Kristen Petra 5 : Jl. Galaxi Klampis Utara 1-3, Surabaya (031-5936655)
KB & TK Kristen Petra 7 : Jl. Kalianyar 37-41, Surabaya (031-5473460)
TK Kristen Petra 9 : Jl. Jemur Andayani XVII/2, Surabaya (031-8492436)
TK Kristen Petra 10 : Jl. Raya Darmo Harapan Blok PF/2, Surabaya (031-7327385)
TK Kristen Petra 11 : Jl. Dukuh Kupang Timur XII/2, Surabaya (031-5622609)
TK Kristen Petra 12 : Jl. Monginsidi 100, Sidoarjo (031-8963471)
KB & TK Kristen Petra 13 : Taman Asri Utara 59 Pondok Tjandra Indah (031-8681840)  

Sekolah-Sekolah PPPK PetraSekolah-Sekolah PPPK Petra

Kata Redaksi
Senang rasanya kami bisa kembali hadir menyapa Anda dalam 

 edisi Mei-Juni 2011 ini. Tak terasa, tahun ajaran 2010/2011 akan 
segera berakhir. Selama hampir setahun penuh, siswa-siswi PPPK Petra 
telah mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Dan selama setahun 
itu pula mereka telah mempersembahkan banyak prestasi akademik 
maupun nonakademik yang membanggakan bagi nama PPPK Petra dan 
sekolah masing-masing. Semoga pada tahun ajaran berikutnya mereka 
tetap memiliki semangat belajar yang tinggi untuk menjadi generasi 
penerus bangsa yang memiliki skill tinggi, serta berkarakter, sebagaimana 
hasil dari penerapan program pendidikan karakter kristiani yang telah 
mulai dilaksanakan di sekolah-sekolah PPPK Petra pada tahun ajaran 
2010/2011.

Untuk edisi  kali ini, kami menampilkan liputan tentang 
perayaan Paskah dan proses kegiatan belajar aktif di sekolah-sekolah, 
pencapaian prestasi siswa-siswi PPPK Petra dalam lomba-lomba tingkat 
kota maupun provinsi, serta liputan tentang perayaan HUT ke-60 PPPK 
Petra pada tanggal 29 April 2011 kemarin.

Terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah mengirimkan materi 
untuk   edisi Mei-Juni 2011 ini. Kirimkan masukan dan saran 
Anda ke alamat redaksi atau melalui e-mail.

Semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat. Selamat membaca!
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ada tanggal 20 April 2011, aku dan teman-teman 
kelompok B KB Kristen Petra 7 ikut serta merayakan 
Paskah dengan mengadakan lomba mencari telur P

Paskah yang bertanda salib. Seru lho, teman-teman! 
Kalian ingin tahu ceritanya? 

Pagi hari sebelum bel masuk kelas, Miss Rani sudah 
menyebar telur-telur di sekitar halaman depan TK Kristen 
Petra 7. Agar nanti lebih seru dalam mencari telur Paskah, 
Miss Rani menyembunyikan telur-telur yang bertanda salib di 
antara rerumputan dan bunga. Kami diajak keluar kelas oleh 
Miss Rani untuk menuju ke halaman depan sekolah. Di sana, 
kami diberi penjelasan bahwa telur-telur sudah disebar di 
sekitar halaman, dan yang berhasil mengumpulkan telur 
bertanda salib paling banyak ... itulah pemenangnya. 
Asyiiikk...! Setelah diberi penjelasan, Miss Rani lalu memberi 
aba-aba untuk memulai lomba dan ... priiitttt!!! Kami 
langsung berlari berhamburan di sekitar halaman depan dan 
saling berebut untuk menemukan telur-telur itu. Apabila 
menemukan, langsung kami masukkan ke dalam kantong 

Hehehe... 

K Kristen Petra 13 mengadakan lomba memindahkan dan 
mengupas telur, untuk siswa-siswi kelompok A. Selain untuk 
memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus (Paskah), T

diadakannya kegiatan ini juga bertujuan untuk melatih kemandirian dan 

Merayakan Paskah

alam memeriahkan Paskah tahun ini, kelompok A TK Kristen Petra 7 mengadakan lomba 
mengambil telur puyuh dengan sumpit di kelas masing-masing, yang dilaksanakan pada tanggal 20 DApril 2011. Setelah terpilih Juara I, II, dan III, mereka dikumpulkan di koridor atas untuk bertanding lagi 

dengan kelas-kelas yang lain. Wah, lombanya seru lho...! ”Ayo...! Ayo...! Ayooo...!!!” teriak teman-teman yang lain untuk 
memberi semangat.

Kemudian pada keesokan harinya, tanggal 21 April 2011, mereka membuat kartu ucapan Selamat Paskah untuk mama dan 
papa, sebagai tanda sayang mereka. Kartu ucapan yang mereka buat sangat mudah lho, teman-teman! Mereka membuatnya 
dari kertas manila yang digunting menjadi bentuk telur, lalu dipotong bagian tengahnya sehingga seperti jendela. Di dalamnya, 
diberi potongan gambar anak ayam dan tulisan “Happy Easter to: Mam and Dad … I love u.”

plastik yang berwarna hitam. Setelah beberapa waktu 
kemudian ... priiitttt...!!!!! ”Waktunya habis...!“ ujar Miss Rani. 
Kemudian, kami diminta untuk berhenti mencari telur-telur 
tersebut. “Yaaah... waktunya habis,” ujar Angel. Setelah kami 
berkumpul, Miss Rani lalu menghitung jumlah telur-telur yang 
berhasil kami kumpulkan. Wanson, Nicholas, Sen Sebastian, 
dan Geraldo, tampaknya berhasil menjadi pengumpul telur 
terbanyak, dan mereka berlomba lagi untuk menentukan 
Juara I, II, dan III. 

meningkatkan kemampuan motorik halus ataupun motorik kasar 
anak-anak. Dalam lomba memindahkan telur, Juara I dimenangkan 
oleh Daren (A1), Juara II oleh Glenmore (A3), dan Juara III oleh 
Christopher (A2). Untuk lomba mengupas telur, 
Juara I dimenangkan oleh Fransisca (A3), Juara II 
oleh Deandra (A1), Juara III oleh Kevanya (A4). Untuk 
KB Kristen Petra 13, juga ada kegiatan mencari telur. 
Anak-anak begitu lucu dan antusias. Kemudian pada 
tanggal 25 April 2011, semua siswa KB dan TK 
Kristen Petra 13 mengikuti kebaktian Paskah yang 
dilayani oleh Pdt. Yolanda A., S.Th.. Selamat Paskah, 
Tuhan Yesus memberkati…!

Menyumpit
Telur Puyuh

Ayo Mencari Telur Paskah...!Ayo Mencari Telur Paskah...!
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elihat binatang di kebun binatang. Itu sih 
sudah biasa! Tetapi, bagaimana kalau Mbinatangnya dibawa ke sekolah! Pasti 

kalian heran dan bertanya: Terus... siapa yang 
membawa, ya??? Hehehe ... ya tentu saja bapak dan 

ibu dari Kebun Binatang Surabaya. Bapak dan ibu itu datang pada 
tanggal 6 April 2011 di sekolahku, TK Kristen Petra 10. 
Binatangnya banyak lho, teman-teman..! Ada ular, burung, 
monyet, dan yang lainnya. Yang lebih seru lagi… kami 
diperbolehkan untuk memegang mereka. Iiiihhh... memegang 
ular??? Siapa yang berani?!! Pasti kalian berpikir seperti itu. 
Tetapi aku dan teman-teman tidak takut, karena ular yang 
dibawa itu tidak menggigit kok...! Kami juga bisa melihat bayi 
rusa dan bayi monyet yang diawetkan. Oh, iya, lupa... ada 
badutnya juga lho...! Pak badutnya datang dengan membawa sebuah telur 
komodo yang buueesaaaarr....!!! Telurnya asli, lho! Hehehe... asyik, kan....

alam rangka memperingati Hari Kartini, TK Kristen 
Petra 13 mengadakan lomba menulis dan membaca Dbagi siswa-siswi kelompok B pada tanggal 21 April 

2011. Lomba ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan 
kemampuan siswa dalam menulis dan membaca, yang berguna 
bagi mereka untuk belajar di jenjang selanjutnya. Untuk Lomba 
Menulis, Juara I dimenangkan oleh Phoebe (B2), Juara II oleh 
Abigail (B4), dan Juara III oleh Karyn (B1). Sedangkan para 
pemenang Lomba Membaca, Juara I dimenangkan oleh Tiffany 
(B3), Juara II oleh Paskalis (B3), dan Juara III oleh Selisa (B3). 
Selain kegiatan tersebut, ada juga kegiatan membuat topi Bali 
dan berjalan sambil memakai kain panjang, yang dilakukan di 
kelas masing-masing. 

Hari KartiniHari Kartini

ada tanggal 20 April 2011, siswa-siswi KB Kristen 
Petra 7 diajak oleh Mrs. Weni untuk menanam Ptanaman, sebagai kepedulian akan lingkungan kita. 

Mrs. Weni sudah menyiapkan media untuk menanam, yaitu 
pot bunga berukuran kecil, bunga, dan air untuk menyiram. 
Apa teman-teman ingin tahu cara menanam tanaman? 
Mudah, kok…! Pertama, siapkan pot bunga atau kantong 
plastik untuk menanam (polibag). Lalu, pot diberi dengan 
tanah yang telah dicampur dengan pupuk organik, sebanyak 
setengah dari pot tersebut. Kemudian, tanamkan tanaman 
yang telah dipersiapkan. Selanjutnya, tambahkan lagi tanah 
pupuknya ke dalam pot sampai penuh, dan tekan-tekan 
tanahnya agar lebih padat. Dan terakhir, siram tanaman 
tersebut dengan sedikit air.

Nah, mudah kan, teman-teman...! Ayo, tingkatkan 
kepedulian kita akan lingkungan dengan cara menanam...!

Belajar MenanamBelajar Menanam

Wah... monyetnya lucu!Wah... monyetnya lucu!
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ari ini, tanggal 8 April 2011, aku dan teman-teman 
kelompok B TK Kristen Petra 5 akan diajak ibu Hguru untuk belajar sesuatu yang baru, lho…! Mau 

ngapain, ya? Apakah kami mau diajak pergi lagi, ya? Aku 
senang sekali kalau diajak pergi, hehehe…. “Anak-anak, hari 

tulah syair lagu yang dinyanyikan oleh teman-teman 
kelompok B TK Kristen Petra 12, di sepanjang perjalanan 
dari sekolah menuju ke Kantor Polres Sidoarjo, pada hari I

Rabu, tanggal 23 Maret 2011. Mereka terlihat senang sekali, 
apalagi ketika langsung disambut oleh seorang polisi yang 
mengenakan kostum badut saat tiba di tujuan. Ada sih ... 
salah seorang teman yang menangis karena takut sama badut. 
Tetapi karena pandainya si badut menghibur, akhirnya  dia 
tidak takut lagi, bahkan berani melihat dan menjawab ketika 
didekati dan diberi sebuah pertanyaan. Di kantor polisi, 
teman-teman juga diajak untuk berkeliling ruangan, termasuk 
ruang tahanan. Setelah berkeliling, mereka lalu dikumpulkan 
dalam sebuah ruangan untuk mendengarkan pesan dari ibu 
polisi, antara lain: 

1. Belajar untuk selalu bersikap tertib dan disiplin, 
patuh pada aturan-aturan yang ada, baik di 
rumah, sekolah, maupun di jalan.

Kunjungan ke

Ada bapak polisi alangkah gagahnya
Stop kanan kiri mobil dan sepeda
Aku pun harus tahu aturan polisi
Jalan berhati-hati di sebelah kiri 

ini kita akan membuat sesuatu yang berwarna putih dan 
merah,” kata Miss Martini. Kira-kira apa, ya... yang berwarna 

putih dan merah? Benderakah…??
“Miss, apa kita mau membuat bendera?” tanya 

temanku. “Bukan… Kalau buat bendera sudah biasa… Kita 
mau membuat sesuatu yang bisa dimakan...!” Aku jadi 
penasaran, deh! Mau membuat apa, ya?! “Siapa yang 
mau makan pakai piring dan sendok daun?” Lho... makan 
apa, ya, kok pakai piring dan sendok daun? “Kita mau 

membuat bubur putih dan bubur merah...!” kata bu guru. 
Waaahhh… bubur putih aku sudah tahu, tetapi kalau bubur 

merah itu seperti apa, ya?? Bagaimana membuatnya?
Ternyata, ibu guru sudah menyiapkan semua bahan yang 

diperlukan, meliputi: beras, gula merah, dan santan. 
Kemudian, kami mulai memasaknya bersama-sama, 
hehehe.... “Kalau sudah matang boleh dicicipi,” kata Miss 
Martini. Gimana rasa bubur putih dan bubur merahnya, ya? 
Aku ingin mencoba. Nah ... itu sudah matang! Hmmm... yang 
putih terasa ... gurih dan asin! Kalau yang merah … hhmmm... 
rasanya maniisss! Enak juga, ya, bubur merah itu. Nanti di 
rumah aku juga mau membuat sendiri, ah...! Apa kalian mau 
mencoba juga???

KANTOR POLISI

2. Tidak memakai memakai narkoba. Bila 
mengonsumsi narkoba, bisa membahayakan diri 
sendiri, membuat tubuh menjadi teler, dan otak 
menjadi bodoh.

3. Penjelasan tentang rambu-rambu lalu lintas.

Kunjungan ke kantor polisi ini diakhiri dengan permainan 
sulap yang membuat teman-teman tertawa terbahak-bahak. 
Ternyata polisi itu baik, ya? Begitu komentar mereka setelah 
pulang dari kantor polisi.

“

05

Sekarang aku bisa memasak bubur!
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oreeeee...... kita menang! Sorak 
kegirangan siswa-siswi TK Kristen 
Petra 12 yang berhasil meraih Juara I H

Lomba Menyanyi Bersama tingkat Kecamatan, 
dalam rangka memperingati Hari Kartini yang 
dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 
2011, di TK Anugrah, Sidoarjo. Setelah menang 
di tingkat kecamatan, mereka berhak mengikuti 
lomba di tingkat kabupaten yang dilaksanakan 
pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2011, di TK 
Pembina, dan akhirnya meraih Juara II. Selamat 
ya... untuk Jessica Dave (B-1), Jecrista Elamelia 
W. (B-1), Andreas Axel (B-2), Vivian Sisca Maria 
(B-2), dan Amabel Nadia G. (B-3). 

LOMBA MENYANYI BERSAMALOMBA MENYANYI BERSAMA

ada hari Minggu, tanggal 10 April 2011 lalu, siswa- siswi TK Kristen Petra 11 mengikuti lomba menyanyi tingkat 
kecamatan, dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Lomba itu dilaksanakan di  Taman Remaja Surabaya, mulai 
pukul 13.00. Mereka menyanyikan lagu “Bendera Kita” dan “Berkibarlah Benderaku” dengan penuh semangat. P

Sebelumnya, mereka berlatih dengan giat dan bersemangat. Siswa TK A yang ikut dalam kelompok ini, yaitu: Christian, Jennifer, 
Jesselyn, Jhonatan, dan Ruth. Sedangkan siswa dari TK B, adalah: Axel, Jeremy, Natalia, Sherly, dan Brenden. 

Usaha mereka tidak sia-sia. Mereka berhasil meraih Juara Harapan. Mereka sangat gembira karena mendapat piala oleh 
karena hasil kerja keras mereka sendiri. Jika kita giat berlatih, kita pasti akan memperoleh kemenangan.

HARI ANAK NASIONALHARI ANAK NASIONAL

LOMBA MENYANYI

Seandainya Aku Menjadi Presenter...!

epat tanggal 20 April 2011, kami, siswa-siswi SD 
Kristen Petra 1 yang mengikuti kegiatan ELS Tpresenter, mengadakan kunjungan ke salah satu 

stasiun televisi swasta yang ada di Surabaya, yaitu JTV dan SBO. 
Setibanya di sana, kami langsung dipandu menuju ke lantai I, 
untuk melihat tayangan langsung acara gosip. Ternyata, setiap 
hasil gambar syuting akan tersalurkan langsung ke suatu 
ruangan yang bernama master control. Setiap stasiun TV 
mempunyai satu master control sendiri. Setelah itu, kami 
dipandu menuju ke lantai dua belas untuk melihat stasiun radio 
89,7 Hark Rock Fm yang dipandu oleh Kak Jung-jung. Kami 
diajari cara menggunakan alat-alat khusus untuk radio, seperti: 
pengaturan suara penyiar, pengaturan suara musik, dan lain-
lain. Setelah selesai, kami menuju ke stasiun radio Gen.FM, 
yang berada di lantai tujuh.  Di sana, kami juga belajar cara 
menyampaikan salam kepada para pendengar radio. Selesai 
menuju ke gedung JTV, kami berjumpa dengan rombongan dari 
SD Kristen Petra 13 bersama Kak Dinar. Kak Dinar mengajak 
melihat ruangan khusus untuk penyiaran berita di JTV. Kami 
sering melihat pembawa berita di stasiun TV tanpa melihat 
teks, kami kira penyiar tersebut sebelumnya sudah menghafal 

teks, tetapi ternyata mendapatkan bantuan dari sebuah alat 
khusus yang menampilkan berita yang akan dibawakan. 
Selesai mengelilingi gedung JTV, kami berpamitan dengan Kak 
Dinar dan mengucapkan terima kasih. Sekarang kami tahu ... 
ternyata cara kerja di stasiun televisi seperti itu. Paham 
deeehhhh...! Hehehe....



ada hari Sabtu, tanggal 16 April 2011, 
William Wahyudi, siswa kelas VA SD 
Kristen Petra 11, berhasil meraih Juara II P

Olimpiade MIPA SD/MI tingkat Kabupaten/Kota Se-
Jawa Timur untuk bidang studi matematika. Lomba ini 
diadakan di  SD Katol ik Santo Yosef,  dan 
diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
Dinas Pendidikan. 

Selain William, ada Nicolas S. Jasman yang juga 
berhasil meraih prestasi di ajang Olimpiade MIPA 
tingkat kota ini. Nicolas berhasil mengikuti William 
dengan berada di belakangnya, yakni dengan meraih 
Juara III. Sebelumnya, siswa SD Kristen Petra 10 ini 
berhasil menjadi Juara I di tingkat kecamatan, 
sehingga mengantarnya ke tingkat kota ini.

Peraih tiga besar nantinya akan mengikuti 
Olimpiade MIPA tingkat provinsi. Dan jika terus 
menjadi yang terbaik, akan berlanjut hingga ke tingkat 
nasional. Selamat ya, untuk kalian berdua...!

Olimpiade Matematika dan IPAOlimpiade Matematika dan IPA
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Cooking for FunCooking for FunCooking for FunCooking for Fun
reng… sreng… sreng…. Bunyi apa ya itu? Baunya ... 
hmmm... sedap!!! Kira-kira... teman-teman ada yang Stahu, nggak? Oh... ternyata ada kegiatan yang 

mengasyikkan di dapur sekolah, teman-teman! Sedang apa ya, 
anak-anak kelas III di dapur sekolah?? Hah… ternyata mereka 
sedang asyik memasak. Mereka kelihatan gembira sekali. Ada yang 
memakai celemek supaya baju seragam mereka tidak kotor. Wah, 
ternyata anak laki-laki pandai memasak juga, ya! Mereka patut 
diacungi jempol lho... karena mereka mau mencoba memasak 
sesuai dengan arahan guru. Satu per satu, mereka bergantian 
mencoba belajar memasak. Perut jadi merasa lapar nih, melihat 
hasil masakan yang mereka buat! Ada sosis, kentang, dan nugget. 
Semuanya itu dimasukkan ke dalam penggorengan hingga berubah 
warna menjadi kuning kecokelatan, yang berarti sudah matang. Nah, 

sosis goreng, kentang goreng, dan nugget goreng, 
siap untuk dihidangkan. Tetapi tidak hanya itu 

yang mereka buat, mereka juga belajar membuat 
roti sandwich isi keju. Cara membuatnya cukup 
mudah. Roti tawar diolesi dengan mentega, tambahkan parutan keju, 
tutup dengan roti lagi, lalu taruh ke dalam pemanggang roti selama kira-
kira lima menit. Jangan terlalu lama memanggang roti, teman-teman... 
nanti bisa gosong rotinya. Gampang, kan? Itulah kegiatan memasak 
yang menyenangkan di SD Kristen Petra 7.

Nah, sekarang kalian sudah tahu bagaimana cara membuat roti 
sandwich isi keju. Kalau kalian ingin mencoba sendiri di rumah, minta 
bantuan kepada ibu atau kakak kalian, ya...! Agar dapat mengawasi dan 
membantu kalian. Selamat mencoba…!
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ari Sabtu, tanggal 16 April 2011, di Gramedia Expo, Jalan Basuki 
Rahmat No. 93–105, Surabaya, diadakan Lomba Robotika tingkat SD 
yang diselenggarakan oleh Kompas Gramedia dan BSW. H

Dalam lomba yang dimulai pada pukul 10.30 ini, setiap tim terdiri 
atas tiga orang, yang mewakili sekolah masing-masing. Perlombaan 
ini dibagi menjadi dua grup.

Pada waktu panitia mengatakan: “Mulai...!” semua peserta 
mulai melakukan tugas sesuai dengan peranan masing-masing 
secara cepat dan bekerja sama. Ada yang bertindak sebagai 
programer, dan ada pula yang bertindak sebagai builder. Setelah 
setiap tim peserta selesai merakit robot masing-masing, mulailah 
saat penilaian. Robot tiap tim peserta harus dapat melaju pada jalur 
dengan tepat, dan sesuai dengan ketentuan panitia.

Akhirnya, setelah persaingan dalam kontes robot ini selesai, 
panitia mulai mengumumkan para juara. Juara I diraih oleh tim dari 
SD Kristen Petra 7, yang terdiri atas: Michael Reinaldo, Stanly Dave 
Teherang, Christopher Budiyanto. Juara II diraih oleh tim dari SD Kristen Petra 13, 
yang terdiri atas: Wirya, Enrico, dan Fandy. Juara III diraih oleh tim dari SD Kristen 
Petra 10, yang terdiri atas: Ryan Olen Khairala Agung, Enrico Glenn Halim, dan Louis 
Soesanto.

Wah, hebat...! Selamat bagi para juara! Semoga kalian bisa terus berprestasi 
pada masa mendatang....

Lomba Robotika

obotika adalah salah satu cabang dari gabungan 
mata pelajaran elektronika dan komputer yang 
sangat menarik. Apalagi kalau diadakan lomba R

robotika, pasti para pelajar semakin ‘demam’ untuk merakit 
dan merangkainya. Lomba robotika tingkat SMP yang 
diadakan pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2011, di Gramedia 
Expo, sejak pagi pukul 07.30 hingga 14.30 WIB, telah 
mengukuhkan nama sembilan siswa dari SMP Kristen Petra 1 
sebagai Juara I, Juara II, dan Juara Harapan I.

Juara I diraih oleh Owen Zeviro, Hans Filbert, dan Andre 
Wijaya. Juara II diraih oleh Owen Santoso, Jimmy Pranata, dan 
Andrew. Sedangkan Juara Harapan I diraih oleh Nicholas 
Winaldo, Vincentius Lie, dan Jaison. “Aku sangat senang 
ketika mendengar kelompok kami disebut sebagai juara 
pertamanya,” ujar Andre. Pasti menjadi kebanggaan 
tersendiri bagi para juara, ketika namanya disebut sebagai 
pemenang. Keberhasilan mereka tidak datang dengan 
sendir inya.  Mereka te lah beker ja  keras  untuk 
mendapatkannya. “Jelas kita berhasil, kan kelompok kita 
kompak!” ujar Andrew. Teman-teman sekelompok Andrew 
juga setuju bahwa keberhasilan mereka datang dari 
kekompakan mereka. “Kami juga tidak akan berhasil tanpa 
dukungan Pak Ario, guru Elektronika kami, dan orang tua 
kami. Merekalah yang membimbing kami sampai sejauh ini,” 
ujar Andrew lagi.

Kesuksesan telah membuat mereka semakin ‘demam” 
robotika. Kebanggaan dan pengalaman mereka jauh lebih 
berharga daripada hadiahnya. Begitu pula dengan Jaison, 
“Senang, walaupun hanya menjadi Juara Harapan I. Itu kan 
pengalaman baru!” Rupanya dari pengalaman teman-teman 
kami ini, robotika adalah mata pelajaran tambahan yang seru 
dan menyenangkan. Kerja keras dan gairah mereka telah 
terbukti dari kesuksesan mereka ini. Selamat bergabung di 
dunia robotika....!

by: Chelsea Adora (VII-5)

Malvin D., Dion N., James I.
SMP Kristen Petra 3
Juara III

Hansel B.S., Juan Calvin R., Ricky K.
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Juara Harapan II
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ari Jumat, tanggal 29 April 2011, kami, siswa-siswi 
SMP Kristen Petra 5 merayakan Paskah sekaligus 
merayakan HUT ke-60 PPPK Petra. Hari itu kami H

masuk seperti biasa, bel masuk dibunyikan pada pukul 06.45, 
dan kami langsung  masuk ke kelas kami masing-masing. Kami 
bersama-sama mengikuti renungan pagi 
dari sentral seperti biasanya. Tetapi, hari 
itu ada yang berbeda,  renungan pagi 
dilanjutkan dengan perjamuan kasih 
dengan diiringi lagu “Maukah Kau Jadi 
Roti?”.  Setelah renungan pagi dan 
perjamuan kasih selesai, kami bersama-
sama turun ke lapangan, untuk 
merayakan HUT ke-60 PPPK Petra dan 
menyaksikan drama Paskah. Pertama, 
kami dipandu oleh Bu Nanik sebagai MC. 
Kami mengikuti sambutan-sambutan dari 
kepala sekolah dan perwakilan Dewan 
Pengurus PPPK Petra. Setelah sambutan 
terakhir selesai, yaitu sambutan dari 
perwakilan Dewan Pengurus PPPK Petra, 
sirene dibunyikan... dan enam puluh 

ari Jumat, tanggal 29 April 2011, pukul 08.00 WIB, setelah diawali letusan puluhan kembang api dan 
raungan sirene, Bapak Takim Andriono, Ph.D. mewakili Dewan Pengurus PPPK Petra untuk melepas 
dua rangkaian balon memperingati HUT ke-60 PPPK Petra di SD Kristen Petra 5. Kemudian, H

mengalunlah permainan musik secara serempak dari seribu lima ratus siswa-siswi KB, TK, dan SD Kristen Petra 5 
dalam melantunkan lagu Mars Petra. Para siswa memainkan berbagai alat musik, seperti: keyboard, gitar listrik, 
gitar akustik, seruling, recorder, dan pianika. Sementara itu, siswa kelas kecil memainkan berbagai alat musik 
ritmis.

Permainan musik ini adalah cetusan kerinduan bersama dari semua anggota komunitas SD Kristen Petra 5. 
Proses munculnya pun tidak instan dan dibuat-buat, tetapi begitu alami dan bertahap sampai pada bentuk yang 

semakin jelas seperti sekarang. Ketika ada event 
spesial HUT ke-60 PPPK Petra, sekolah melihat hal 
itu menjadi  momen yang tepat untuk 
meluncurkan program ini: Make  School as 
Musical Community.

Memang, musik merupakan bahasa universal 
yang bisa menjangkau semua kalangan, termasuk 
para siswa. Menjadikan musik sebagai salah satu 
bahasa pendidikan, akan memberikan efek positif 
yang luas. Melalui musik, siswa belajar mengasah 
kepekaan perasaan bermusik, berapresiasi 
tentang syair lagu yang sarat akan pesan. Musik 
juga menjadi penyeimbang penting antara otak 
kiri dan kanan, yang sekarang menjadi wacana 
penting bagi para pakar pendidikan. Dalam tradisi 
kekristenan, bukankah musik juga menduduki 
posisi penting dalam ibadah maupun keseharian? 
Singkat kata, musik adalah jendela petualangan 
yang menjanjikan pengalaman seru dan 
bermakna.

Pelepasan Balon HUT ke-60 PPPK PetraPelepasan Balon HUT ke-60 PPPK Petra

Suasana pelepasan balon
di SD Kristen Petra 9
Suasana pelepasan balon
di SD Kristen Petra 9

Suasana g rimis urut mengiri gie t n
pelepasan b lona
di SMP K isten Petra 1 r  

Suasana g rimis urut mengiri gie t n
pelepasan b lona
di SMP K isten Petra 1 r  

balon sebagai lambang bahwa PPPK Petra telah berumur 60 
tahun diterbangkan. Kami menyambut dengan sorakan meriah, 
dan bersama-sama kami menyanyikan lagu “Mars Petra”. 
Setelah itu, acara dilanjutkan dengan persembahan drama dari 
tim persekutuan doa SMP Kristen Petra 5. Drama itu 

menceritakan kisah perjalanan Tuhan 
Yesus, mulai dari berdoa di Taman 
Getsemani, sampai disalibkan. Saat drama, 
kami juga mendengarkan pujian yang 
indah dari teman-teman kami dengan judul 
“Amazing Grace”, “Via Dolorosa”, dan 
“Mengapa Yesus Turun dari Surga”. Setelah 
drama, acara dilanjutkan dengan lomba-
lomba Paskah, di antaranya adalah Bible 
Quiz, lomba menggambar, dan lomba vocal 
group. Setelah pukul 10.45, ketika semua 
lomba selesai kami kembali masuk kelas 
u n t u k  m e n d e n g a r k a n  b e b e r a p a  
pengumuman pemenang lomba dan 
menutup kegiatan dengan doa.

by: Raoulian Irfon
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ertama-tama, aku mengucap syukur pada Tuhan karena 
hanya oleh kasih dan anugerah-Nya saja, aku bisa 
mendapat hadiah homestay di Adelaide, South Australia, P

mulai tanggal 19 Maret 2011 hingga 3 April 2011. Perjalananku 
dimulai pada tanggal 19 Maret 2011, dengan penerbangan 
menggunakan Malaysia Airlines System (MAS), yang memakan waktu 
dua setengah jam ke Kuala Lumpur untuk transit, sebelum bertolak 
menuju Adelaide selama tujuh jam perjalanan.

Setelah tiba di Adelaide pada pukul 07.00, dua orang staf dari 
Flinders University mengantarkanku dan teman-teman ke hostparent 
kami masing-masing. Sepanjang hari Minggu itu, kami diberi waktu 
untuk beristirahat sembari mengenal lebih jauh mengenai hostfamily, 
dan peraturan-peraturan yang mereka terapkan di rumah. 
Beruntung, hostparent-ku, Eric dan Adrienne Bivens, tidak memiliki 
peraturan yang ketat dan mengikat. Peraturan yang saya harus patuhi 
hanya ada dua, yaitu tidak ramai saat malam, karena kamar anak 
mereka, Axel, yang berusia 11 bulan, ada di dekat kamar saya, dan 
peraturan lainnya adalah saya harus menginformasikan bila pulang 
terlambat atau  berhalangan untuk ada di rumah pada jam yang 
sudah ditetapkan. 

Hari Senin, tanggal 21 Maret 2011, adalah hari pertamaku di IELI 
(Intensive English Learning Institute). Setelah diantar oleh hostparent 
ke sekolah, aku melakukan pendaftaran ulang dan mengikuti 
placement test. Saat placement test diadakan, aku sudah mengenal 
beberapa teman, di antaranya adalah Donna dari Banjarmasin, 
Hanmin Park dari Korea, Eri dari Jepang, Lee dari Cina, dan masih 
banyak lagi. Yang membuatku kagum adalah kegigihan mereka untuk 
bersahabat meski dihalangi oleh perbedaan bahasa. Meskipun 
kadang tidak mengerti apa yang kubicarakan, tetapi mereka mencoba 
untuk mengerti dan tidak ragu bertanya, demikian juga sebaliknya.

Hari Selasa adalah hari pertamaku belajar di IELI. Sesampainya di 
sekolah, aku mengambil hasil placement test beserta jadwal kelasku. 
Ternyata, aku dan Marvin berada di kelas communication yang sama. 
Sedangkan untuk kelas-kelas lainnya, kelas reading and writing 
ataupun listening, baik aku, Marvin, maupun Wishnu, tidak ada yang 
sekelas. Hari pertama ini diisi dengan perkenalan. Satu kelas terdiri 
atas hampir sepuluh orang dari banyak negara, misalnya Cina, Korea, 
Jepang, Kolombia, Venezuela, Thailand, dan Spanyol. Mereka sangat 
bersahabat dan ramah. Hal ini membuatku betah belajar di sana. 
Guru-gurunya pun sangat pengertian. Mereka menjelaskan materi 
dengan sangat jelas dan tepat pada sasaran, serta tidak bertele-tele. 
Kelas berakhir pada pukul 13.00. Setelah itu, para murid diberi waktu 
istirahat selama satu jam untuk makan siang. Kelas listening diadakan 
mulai pukul 14.00, tetapi aku tidak pernah mengikutinya karena 

Flinders University telah menyiapkan acara khusus bagi kami (aku, 
Wishnu, Marvin). Hari ini, aku pergi ke Westfield Marion Shopping 
Center bersama Sally Jones, staf dari Flinders University untuk 
menonton film di bioskop. Setelah itu, aku pun pulang ke rumah dan 
menghabiskan malam hari untuk berbincang-bincang dengan 
hostparent. Hostparent-ku yang berkewarganegaraan Amerika ini, 
memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat unik dan menarik. 
Mereka telah menjelajahi berbagai negara, seperti: Peru, Thailand, 
India, Roma, Italia, Meksiko, dan lain-lain. Bahkan, mereka sempat 
tinggal di Jepang selama tiga tahun sebagai pengajar bahasa Inggris. 
Menyenangkan bukan?

Hari Rabu, tanggal 23 Maret 2011, diawali dengan pelajaran 
seperti biasa. Kemudian pada pukul 14.00, aku, Wishnu, dan Marvin, 
dijadwalkan menuju ke Hahndorf, yaitu sebuah kota kecil bernuansa 
Jerman yang ada di sekitar perbukitan Adelaide.

Hari Kamis, kelas dimulai pada siang hari. Hari ini, Flinders 
University menjadwalkan kami untuk mengikuti lecture. Yap!! Bisa 
dibayangkan... bahwa lecture adalah kuliah yang diikuti oleh ratusan 
mahasiswa dalam satu ruangan. Hari ini, kami bertiga akan mengikuti 
accounting for commerce. Yang membuatku terkejut adalah... 
pelajarannya adalah jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan neraca 
lajur yang notabene sudah kudapatkan dari Bu Catur, guru akuntansi 
di SMA Kristen Petra 1. Wow...! Ternyata memang benar, ya!? Bahwa 
penerapan standar akademik negara di Asia cenderung lebih tinggi 
daripada negara di belahan bumi lainnya.

Akhirnya, hari Jumat pun tiba. It's weekend! Hehehe... hari ini 
kami akan pergi bersenang-senang bersama Sally Jones ke 
Beachhouse di Glenelg. Beachhouse ini terletak di dekat pantai dan 
berisi permainan-permainan. Kami sepakat untuk bermain bersama, 
dan tiket yang kami dapat akan ditukarkan hadiah untuk Sally, 
hehehe...! Setelah selesai, kami kembali ke 
Flinders dan pulang. Hari 
ini, aku juga 
berencana pergi ke 
city centre dengan 
temanku, Ivana. 
Kami berkenalan 
saat di bus pada 
pagi hari ini. 
Setelah mengetahui 
bahwa kami sama-
sama berasal dari 
Surabaya, kami pun 
cepat akrab. Lalu dia 
mengajakku ke city centre 
pada hari ini, dia juga 
mengajak temannya, Yanuar, 
yang juga berasal dari 
Surabaya. Di sana, ada 
berbagai macam objek yang 
menarik, di antaranya: 
Chinatown, Central Market, 
dan Rundle Mall.

Hari Sabtu adalah hari 
yang ditunggu-tunggu. Tidak 
ada kelas pada hari ini, karena 
semua sekolah dan kantor di 

Berkat mading gerak SMA Kristen Petra 1 dan prestasinya di bidang 
bahasa Inggris, telah berhasil mengantarkan Stefani Vivian 
mengunjungi negeri kanguru. Berikut ini penuturannya:

pA Tri to Adelaid
epA Tri to Adelaid
e
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ada tanggal 25 Maret 2011, bertempat di 
Universitas Kristen Petra dalam acara final British PCultural and Literary Night “The British Invasion”, 

SMA Kristen Petra 5 yang diwakili oleh GGR band (Jerry, 
Agassi, Abi, Livia, dan Timotius) berhasil meraih First Place dan 

Best Guitarist oleh Jerry. Sebelum bertanding dalam final dan 
mengalahkan lima band dari berbagai sekolah, GGR harus 
bertanding dalam babak penyisihan yang diikuti oleh 
beberapa band dari sekolah-sekolah lainnya, yang tentunya 
tidak mudah untuk dikalahkan.

“Raihan predikat First Place ini adalah sebuah kepuasan 
tersendiri bagi kami, karena usaha kami tidak sia-sia tatkala 
harus terus berlatih di sekolah pada saat teman-teman yang 
lain menikmati hari libur di rumah. Dan tentunya ini adalah 
sebuah kebanggaan karena bisa meraih gelar First Place dan 
kembali membanggakan sekolah, karena menurut kami 
sendiri banyak juga band-band yang penampilannya tidak 
kalah bagus, dan bahkan lebih bagus dari penampilan kami. 
Namun, berkat usaha dan kasih tangan Tuhan, kami bisa 
meraih hasil maksimal ini, sekaligus gelar Best Guitarist. 
Semoga dengan semangat dan kerja keras yang disertai kasih 
Tuhan, kami bisa terus membanggakan sekolah dengan 
prestasi kami.”

Retro BandRetro BandRetro BandRetro BandCompetition

Australia menerapkan five day working. Tetapi aku, Wishnu, dan 
Marvin, tetap menuju ke Flinders untuk pergi ke Cleland Wildlife 
Park. Tempat itu adalah taman nasional yang ada banyak hewan khas 
Australia di sana, misalnya: kangguru, koala, wombat, Tasmanian 
devil, dan masih banyak lagi. Jane mengajak kami ke Mount Lofty, 
tempat tertinggi di Adelaide. Di sana, kami bisa melihat Adelaide 
secara keseluruhan, dan pemandangannya sangat indah. Setelah 
puas, kami pun kembali ke Flinders dan dijemput oleh hostparent 
masing-masing. Saya diajak oleh Eric dan Adrienne ke Glenelg. Kami 
berjalan-jalan di Jetty Road, jalanan di mana banyak toko dan 
restoran. Saya pun bermain-main di pantai hingga petang. 
Kemudian, kami menikmati makan malam bersama di pantai. Cuaca 
yang sejuk dan burung elang laut yang bertebaran, menemani 
makan malam kami. Suasana yang sangat menyenangkan. Setelah 
itu, mereka mengajak ke salah satu restoran favorit mereka di 
Glenelg, yakni Bracegridle's, yang sangat terkenal dengan cokelat 
lezatnya. Kami menikmati chocolate fondue di lantai atas, sambil 
melihat bachelorette party. Pesta bujang untuk wanita yang akan 
segera menikah. Pesta ini sangat menarik, karena aku tidak biasa 
melihatnya di Indonesia.

Hari Minggu telah tiba. Hari ini aku diajak oleh Eric dan Adrienne 
untuk hiking di Ongkaparinga National Park. Hiking-nya melelahkan 
namun menarik, karena kami juga piknik di sana. Piknik di hari yang 
cerah itu pun menjadi pengalaman yang tidak terlupakan bagiku, 
karena seperti yang kita tahu, di Indonesia jarang sekali piknik, 
hahaha...! Setelah itu, kami berencana ke Hahndorf. Ternyata, 
suasana Jerman di sana memang sangat terasa. Banyak toko dalam 
bahasa Jerman, begitu juga dengan bangunan dan orang-orang di 
jalanan. Lalu, kami makan malam di Hahndorf Inn, yang juga 
merupakan restoran favorit mereka, tentunya dengan masakan 
Jerman.

Hari Senin pun tiba. Hari ini akan diisi dengan rutinitas kelas 
seperti biasa. Dan akhirnya, aku dapat mengikuti program sampai 
pada hari terakhir di negeri kanguru.

Hari Minggu adalah hari terakhirku di Adelaide. Rasanya berat 
sekali untuk meninggalkan kota yang telah memberi begitu banyak 
momen dan hal-hal baru lainnya dalam dua minggu ini. Aku bangun 
kepagian karena lupa bahwa hari itu telah diberlakukan day light 
saving, sehingga jam dimajukan satu jam lebih awal. Pagi hari ini, aku 
sempatkan untuk packing lagi. Sekitar pukul 06.15, aku telah 

meninggalkan rumah. See you later, 15 Marine Parade! See you later, 
Brighton beach! Sesampainya di airport, aku bertemu dengan 
Wishnu dan Marvin. Dan ketika tiba saatnya untuk berpisah dengan 
hostfamily kami, aku memberi Eric dan Adrienne sebuah buku yang 
berisi tentang kegiatan-kegiatanku sehari-hari, yang kutulis setiap 
hari sebelum tidur selama berada di Adelaide. Aku juga menggambar 
benda-benda yang mengingatkanku akan mereka.Setelah mengucap 
salam perpisahan, kami pun berpisah, dan aku kembali ke Indonesia. 

Banyak sekali hal yang berkesan selama di Adelaide. Jujur, yang 
paling berat untuk kutinggalkan adalah hostfamily dan teman-teman 
di sekolah. Aku tidak akan melupakan mereka beserta kebaikan-
kebaikannya. Aku tidak akan lupa bahwa Eric rela menjemput saya 
hingga larut malam di Marion, meskipun dia sudah lelah sehabis 
bekerja. Aku tidak akan lupa kepada Eric dan Adrienne yang 
meluangkan waktunya untuk membuatkan bekal setiap hari. Aku 
tidak akan lupa kalau Adrienne rela mengantarku ke sekolah dengan 
selalu membawa Axel di kereta bayinya ke mana-mana, agar aku 
tidak nyasar ke sekolah, meskipun aku sering sekali nyasar. Aku tidak 
akan lupa kepada penduduk Adelaide yang selalu tersenyum ramah 
kepada setiap orang. Aku tidak akan melupakan semua hal yang 
telah kualami bersama Wishnu dan Marvin....

by: Stefani Vivian
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ara siswa SMA Kristen Petra 2 kembali membuktikan kemampuan mereka dalam bidang entrepreneurship! Dalam 
Student Stock Exchange Games tingkat Kota Surabaya yang diadakan oleh Universitas Kristen Petra jurusan Finance, PJuara I, II, dan III, disabet oleh siswa-siswi SMA Kristen Petra 2. Christalia Beatrice (XI-S4), Karina Aprilia (XI-S4), dan Gerry 

Angga (XI-S4), sebagai tim yang meraih Juara I, Yuwono (XI-S4) dan Tommas Yoehono (XI-S1), sebagai tim peraih Juara II, serta tim 
terakhir, yaitu Shienny Irma Widhi (XI-S1), Michelle Gloria (XI-S4), dan Evangeline Josephine (XI-A2), sebagai Juara III.

“Menyenangkan sekali ketika semua nama kami diumumkan sebagai Juara I, II, dan III. Sama sekali nggak menyangka kalau kita 
bisa menyabet semua juaranya,” kata Michelle Gloria. Lomba yang berlangsung pada tanggal 19 dan 27 Maret 2011 itu, terdiri atas 
tiga babak yang merupakan permainan saham. Berbekal persiapan yang matang, rasa percaya diri, keberuntungan, dan penyertaan-
Nya, mereka berhasil mengalahkan tim-tim lain yang mengantar mereka 
hingga final dan menjadi juara. Sebagai pemenang, mereka berhak menerima 
hadiah berupa sertifikat, piala, sejumlah uang tunai, serta beasiswa. 

Tak beberapa lama kemudian, tepatnya tanggal 6-8 April 2011, Willy 
Octaviano (X-6), Monique Pricillyia (X-6), dan Jessica Leoni (X-5), yang mewakili 
SMA Kristen Petra 2, juga mempersembahkan prestasi di Stock Exchange 
Games tingkat nasional yang diadakan oleh Universitas Surabaya jurusan 
Manajemen. Pada awalnya, para peserta melakukan simulasi saham yang 
kemudian dilanjutkan dengan outbound dengan menggunakan sistem poin. 
Dan karena penyertaan Tuhan, tim ini sukses meraih Juara III, dan secara 
otomatis menerima piala, sertifikat, dan sejumlah uang tunai.

Selamat bagi para pemenang! Pertahankan prestasi kalian, dan 
kembangkan potensi yang kalian miliki ini dengan meraih prestasi di kompetisi-
kompetisi berikutnya. God bless you...!

Student

  Stock

    Exchange

      Games

Marketing Mix Management

ada kesempatan lain, Lomba Marketing Mix 
Management yang diadakan oleh Universitas 
Pelita Harapan Surabaya, pada tanggal 27-29 P

Maret 2011, juga menjadi ladang prestasi. Lomba ini dibagi 
menjadi empat babak, yaitu: babak rally games, babak 
business plan, babak menjual produk, dan babak terakhir 
yang paling menegangkan, yaitu studi kasus. Puji Tuhan, 
SMA Kristen Petra 2 berhasil meraih dua kemenangan 
sekaligus. Tim pertama yang beranggotakan Christopher 
S.B. (X-10), Michael Purnomo (X-10), dan Anie Andriani (X-
4), meraih gelar Juara I dan memperoleh beasiswa 
pendidikan 100% di Universitas Pelita Harapan Surabaya, 
uang tunai, dan piala. Lalu tim kedua yang beranggotakan 
Joshua Hendra Edward (X-6), Malvin Hernanta (X-6), dan 
Willy Octaviano (X-6), juga berhasil meraih Juara III dan 
mendapatkan beasiswa pendidikan 50% di Universitas 
Pelita Harapan Surabaya, uang tunai, dan piala. 
Congratulation, friends!
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erja

K
 keras dan tetap optimistis, merupakan kunci sukses bagi 

Inneke Pandowo, siswi SMA Kristen Petra 4 kelas  X-1. Dia berhasil 
memenangkan kejuaraan bulutangkis se-SMA Kabupaten Sidoarjo 

dengan raihan gelar Juara I. Kompetisi ini dilaksanakan oleh SMA Negeri 3 
Sidoarjo, pada tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan 1 April 2011. Satu 
pengalaman yang Inneke sampaikan adalah... saat final harus menghadapi 
salah satu lawan dari sekolah swasta yang memiliki power lebih dibanding 
dirinya, akan tetapi ... semangatnya yang tinggi mampu mengalahkan 
keunggulan power dari lawan mainnya. Hasil maksimal ini diperoleh berkat 
semangat yang dimiliki dan buah hasil latihan kerasnya selama ini, serta 
memantapkan semangat dan kekuatannya sebelum bertanding. Pada 
kesempatan lain ,Inneke berjanji akan meraih prestasi di tingkat yang lebih 
tinggi. Selamat berjuang, Inneke...!

KUNCI UTAMA KEBERHASILAN

The Power  of ChristThe Power  of ChristThe Power  of Christ

“Takut.... Takut presentasi mereka lebih bagus,” ceritanya sekali 
lagi. Meskipun disertai dengan rasa grogi, Wenda tetap stay 
focus pada materi tersebut.

Yuph! akhirnya Wenda berhasil meraih peringkat kedua 
dalam persaingan yang sangat ketat itu. That's right! Nggak lain 
dan nggak bukan... kemenangannya merupakan penyertaan 
Tuhan yang mampu memakai segala kekurangaannya.

“My grace is enough for you,  for my power is made complete in what is feeble. Most gladly, then, 
will I take pride in my feeble body, so that the power of Christ may be on me.”

2 Corinthians 12:9

incensiaV  Sarwendah atau yang akrab disapa 
Wenda, merupakan salah satu next generation dari 
SMA Kristen Petra 3 yang menekuni bidang 

akuntansi selama beberapa tahun terakhir ini. Beberapa 
perlombaan akuntansi pernah dilaluinya dengan pencapaian 
prestasi, temasuk Economics Championship Fakultas Ekonomi 
2011 yang diadakan oleh Universitas Wijaya Putra Surabaya.

Dalam kompetisi tingkat provinsi ini, gadis kelahiran 22 Juni 
1994 ini hanya bermodalkan doa serta persiapan yang bisa 
dibilang sangat singkat. Tetapi puji Tuhan, dia mampu 
menyisihkan hampir semua peserta dalam lomba yang digelar 
tanggal 3 April 2011 itu! “Saya tahu informasi lomba itu satu 
minggu sebelumnya, dan bahan yang harus dipelajari pun 
sangat banyak,” jelasnya sambil mengenang kejadian saat itu.

Saat tahap persiapan telah ia lalui, ia mengaku bertambah 
takut. Pasalnya, saat perjalanan menuju ke Benowo, tempat 
berlangsungnya lomba, mobil yang mereka tumpangi sempat 
menyasar hingga menuju Gresik. However, rancangan Tuhan itu 
indah pada waktu-Nya. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan 
Wenda menduduki peringkat pertama pada babak penyisihan. 
Saat babak kedua dimulai, ia memiliki ketakutan tersendiri 
dalam mengerjakan soal-soal, namun segala sesuatunya ia 
tetap serahkan kepada-Nya. Dan benar, sekali lagi Tuhan 
menunjukkan kuasa-Nya dengan lolosnya Wenda ke tahap 
selanjutnya.

Presentasi merupakan materi berikutnya yang harus 
dihadapi. Sebelum memilih tiga dari lima soal yang diberikan 
oleh dewan juri, Wenda lebih memilih menutup telinga dan 
banyak berdoa. Alasan yang sama ia ungkapkan adalah, 
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“That’s really awesome”  itulah kata-kata yang terucap dari tamu-
tamu undangan yang hadir dalam acara HUT ke-60 PPPK Petra. Acara 
tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 April 2011 di auditorium PPPK 
Petra. 

Acara dibuka oleh keenam MC yang merupakan pemenang Lomba 
MC HUT ke-60 PPPK Petra, yaitu: Laurencia Leoni (SD Kristen Petra 12) 
dan Mario Kristianto (SD Kristen Petra 5), Vanny Olvia (SMP Kristen 
Petra 1), Raoulian Irfon (SMP Kristen Petra 5),  Lona Raditya (SMA 
Kristen Petra 1), dan  Jimmy Christian (SMA Kristen Petra 3), dengan 
menyampaikan ucapan selamat datang kepada tamu-tamu 
undangan dalam empat bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa 
Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Jawa. 

Rangkaian acara HUT ke-60 PPPK Petra malam itu diawali 
dengan ibadah syukur yang dipimpin oleh Pdt. Paulus Lie, dan 
diiringi oleh Petra Youth Orchestra, serta vocal group guru-guru 
SMA Kristen Petra 1, SD Kristen Petra 5, dan SD Kristen Petra 1.

Acara perayaan HUT ke-60 PPPK Petra yang bertema 
“Berbuah dan Berkarya bagi Bangsa untuk Kemuliaan Tuhan” 
tersebut, dibuka dengan pemutaran video sejarah dan 
perkembangan PPPK Petra, dilanjutkan dengan penampilan 
tarian tradisional oleh Bapak Sapto (guru SD Kristen Petra 13) 
dan Ariel (siswa SMP Kristen Petra 3). Pada akhir tarian, penari 
menjemput prosesi yang berjumlah enam puluh orang, mereka 
adalah komponen keluarga besar PPPK Petra. Mereka terdiri 
atas perwakilan murid TK, SD, SMP, SMA, SMK, guru, kepala 
sekolah, pegawai kantor sekretariat, dan anggota Pengurus 
PPPK Petra. Prosesi menuju panggung disertai dengan iringan 
lagu “Mars Petra”. Setelah itu, dilanjutkan dengan parade 
prestasi siswa. Mereka semua adalah buah dan karya yang 
dihasilkan oleh PPPK Petra dalam beberapa tahun terakhir ini, 
yang berprestasi dalam berbagai bidang akademik dan 
nonakademik tingkat nasional dan internasional. 

Sebelum memasuki acara penampilan para siswa 
berprestasi, keenam MC memulai dengan dialog dan 
membawakan selingan segar, Jimmy berdandan ala Bruno Mars 
sambil nge-dance untuk memikat hati para penonton dengan 
menyanyikan lagu “Just the Way You Are”. Tidak ketinggalan juga, 
Raoulian Irfon dan si kecil Mario Kristianto, juga ikut berdandan ala 
penyanyi India dan menirukan gaya Sharukh Khan dalam film 
Chaiyya Chaiyya. Serentak semua penonton tertawa terbahak-
bahak melihat penampilan mereka.
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Acara terus berlanjut dengan penampilan-penampilan yang menarik 
dari para siswa PPPK Petra. Mulai dari ballet dance yang dibawakan oleh 
siswa TK dan SD, modern dance dari siswa-siswi SMP, dan persembahan 
spesial dari Petra Youth Orchestra.

Alumni tampaknya juga tidak mau kalah. Mereka pun turut 
berpartisipasi dalam malam yang luar biasa ini. Seperti Novita, alumnus 
SMA Kristen Petra 3, yang menyanyikan sebuah lagu yang berjudul 
“Lebih dari Napasku” bersama seorang siswa SMA Kristen Petra 2, 
Kevin Ivander. Ada juga Olivia Meliana yang memainkan gu zheng 
dengan melantunkan lagu “Indonesia Pusaka”.

Kemeriahan acara HUT ke-60 PPPK Petra pun semakin 
memuncak ketika Lona mewawancarai seorang dancer cilik dari SD 
Kristen Petra 7, Michael Raharja, dalam bahasa Mandarin. Michael 
pun dengan antusias menjawab setiap pertanyaan yang Lona 
berikan.  “                                            “, itulah yang sempat dikatakan 
oleh Michael dalam pernyataannya. Michael mendoakan agar 
PPPK Petra dapat berumur panjang. Michael juga 
mempersembahkan sebuah hip hop dance yang khusus 
dipersiapkan untuk acara perayaan ini. Siswa-siswi SMA pun juga 
tidak mau kalah dengan Michael, mereka juga telah 
mempersiapkan gerakan-gerakan coreography yang keren 
untuk dipertunjukan dalam acara yang luar biasa tersebut.

Pada akhir acara, diberikan sebuah kenang-kenangan 
sebagai ucapan terima kasih dan apresiasi dari PPPK Petra 
kepada Pdt. Paulus Lie, Rektor Universitas Kristen Petra, 
Conductor Petra Youth Orchestra, Ketua Panitia HUT ke-60 PPPK 
Petra, Perwakilan Pensiunan PPPK Petra, dan Ketua Formatur 
Ikatan Alumni.

Perayaan pada malam itu ditutup dengan penampilan Petra 
Youth Orchestra yang membawakan sebuah lagu yang berjudul 
“Pirates of Penzane”.

Akan tetapi, euphoria kebahagian serta semangat HUT ke-60 
PPPK Petra tidak akan berhenti pada malam itu saja. Karena 
PPPK Petra akan senantiasa “Berbuah dan Berkarya bagi Bangsa 
untuk Kemuliaan Tuhan”. Happy Birthday PPPK Petra!!!

It’s not just the matter of a celebration but more in how could 
we understand the meaning of it and the togetherness that we 
had - my biggest dedication for all of you girls and boys.

by: Lona Raditya
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