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Board Message...

Kita semua patut bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kasih dan penyertaan-Nya dalam 

menjalani dan melewati tahun ajaran 2010/2011. Kami panjatkan rasa syukur yang tak terhingga 

pula kepada Tuhan Yesus karena pada usia lembaga PPPK Petra yang ke-60, seluruh murid PPPK 

Petra dari jenjang SD, SMP, SMA, serta SMK, berhasil lulus 100%. Ini semua merupakan 

cerminan prestasi (academic value) yang sempurna bagi lembaga pendidikan PPPK Petra dalam 

menekuni bidang pendidikan, sekaligus merupakan bukti nyata atas anugerah yang sempurna dari 

Allah Bapa kepada lembaga PPPK Petra.

Memasuki tahun ajaran 2011/2012 ini, PPPK Petra telah menyiapkan lanjutan konsep 

pendidikan yang tetap berpijak pada esensi dari nilai-nilai pendidikan, yang berorientasi kepada 

kebutuhan esensial anak-anak sebagai calon generasi penerus bangsa yang perlu dibekali dan 

memiliki “values of education“, di antaranya: spiritual value, character value, life skill values, 

dan academic values. Konsep pendidikan pada tahun ajaran baru ini, tentu saja tetap konsisten 

melanjutkan seluruh values yang telah dilaksanakan pada tahun ajaran lalu, dengan upaya-upaya 

pengembangannya agar lebih tepat guna dan efektif. Selain itu, konsep “values“ berikutnya pada 

tahun ajaran baru ini adalah berkaitan dengan bidang kesehatan anak (health value). Hal ini 

bertujuan agar setiap peserta didik memperoleh manfaat dalam hal perubahan healthy lifestyle, 

sehingga selain memiliki kecerdasan intelektual, cerdas spiritual, dan memiliki 

kematangan emosional, generasi muda bangsa Indonesia diharapkan  juga memiliki tubuh 

yang sehat, terhindar dari risiko penyakit jantung koroner, stroke, kencing manis dan lain-lain 

(mens sana in corpore sano). Semua konsep pendidikan tersebut, tentu saja akan efektif dan 

berhasil apabila seluruh stake holder memberikan kontribusi secara aktif untuk menciptakan 

hubungan kerja sama yang baik dan harmonis. Selain itu, peran serta para orang tua murid 

sangat kami harapkan agar seluruh program pendidikan dapat berjalan dengan baik.

Dalam beberapa tahun ini, PPPK Petra juga terus-menerus melakukan berbagai upaya dalam 

rangka terciptanya SDM guru dan pegawai yang berkarakter, serta memiliki kompetensi 

unggul, sehingga seluruh pendidikan dapat berjalan secara sinergis, efektif, dan optimal. Dewan 

Pengurus PPPK Petra secara khusus sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang 

membangun, agar kehadiran lembaga PPPK Petra mampu memberi kontribusi nyata kepada 

bangsa dan negara Republik Indonesia dalam upaya pembangunan generasi muda seutuhnya, 

berbuah dan berkarya untuk kemuliaan Tuhan (tema HUT ke-60 PPPK Petra). Selamat memasuki 

tahun ajaran baru 2011/2012, boost the value, reap the succes. Tuhan memberkati kita 

semua.



0303



ari Sabtu

H
 , tanggal 28 Mei 2011, siswa-siswi SD Kristen Petra 1 

yang tergabung dalam pramuka siaga dan penggalang, 
berkumpul di lapangan upacara untuk mengikuti kegiatan 

Perkemahan Satu Hari (Persari). Kegiatan tersebut diikuti oleh siswa kelas 
IV dan V, dan diawali dengan upacara pembukaan yang dipimpin oleh 
Kepala Majelis Pembimbing Gugus (Kamabigus) SD Kristen Petra 1, Ibu Ita 
Susanti. S.Pd.. Setelah selesai upacara pembukaan, peserta siaga mula dan 
penggalang ramu, langsung mengikuti latihan merayap dan halang rintang, 
yang bertujuan untuk melatih ketangkasan, kecakapan, dan ketahanan fisik 
dari peserta. Menyeberangi selat dan memindahkan air dalam gelas, 
bertujuan untuk melatih kecerdikan dan kesabaran dari peserta. Dalam 
kegiatan itu, siaga maupun penggalang belajar tentang berbagai materi 
sekitar kepramukaan, di antaranya adalah Janji Pramuka, Dwi Dharma, dan 
Dasa Dharma.

Tujuan diadakan kegiatan tersebut, adalah:
- Untuk melatih kemandirian dan kepemimpinan siswa.
- Agar siswa mampu bekerja sama dengan orang lain.
- Terampil dan cekatan dalam kepramukaan.
- Menambah pengetahuan individu maupun kelompok.
- Uji materi dan lantik kecakapan galang ramu.
- Uji materi dan lantik kecakapan siaga mula.
- Siswa mampu bersosialisasi dan saling tolong menolong dengan orang 

lain.

Kalian mau ikut!!?
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nasi sup sehat sebagai makan malam 
bersama. Acara permainan bola dan 
lain-lain, diadakan di halaman depan 
sekolah. Dengan penuh antusias, tiap 
anggota barung mengikuti acara 
permainan ini, karena kerja sama 
mereka benar-benar diperlukan untuk 
mendapat kemenangan. Tak terasa... 
waktu sudah menunjukkan pukul 
20.00. Pembina pramuka lalu 
mengambil nilai untuk setiap barung 
yang menampilkan yel-yel dan 
atraksinya dalam acara pentas seni. 
Sebelum acara uji keberanian, peserta 
Persami kembali menikmati kudapan 
malam, yaitu donat kentang rasa keju 
dan teh manis hangat. Selanjutnya, 
pukul 21.00, diadakan uji keberanian 
untuk melatih keberanian tiap peserta. 
Kegiatan pada hari Sabtu ini ditutup 
dengan doa malam bersama.

Pada hari Minggu, pukul 05.30, 

peserta Persami melakukan senam pagi 
dan bermain bola bersama Bapak 
Florentius. Setelah olahraga selesai, tiap 
ketua barung memeriksa anggotanya 
untuk mandi pagi. Tepat pukul 07.00, Ibu 
Windari memimpin renungan pagi 
dengan tema ”Bersama Kita Bisa”. 
Setelah itu, sarapan pagi dengan menu 
nasi goreng.

Kegiatan Persami ditutup dengan 
upacara dan pengumuman, serta 
pembagian hadiah untuk para juara. 
Siswa yang mengikuti Persami sangat 
senang dengan adanya kegiatan ini, 
mereka berharap setiap tahun diadakan 
Persami, bahkan mereka minta Persami 
(Perkemahan Sabtu Minggu) diganti 
dengan Persami (Perkemahan Satu 
Minggu). Sampai jumpa dalam kegiatan 
Persami berikutnya, biarlah kegiatan ini 
menjadi kenangan yang indah bagi siswa. 

Kepramukaan sebagai gerakan pendidikan pada jalur pendidikan 
nonformal, merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem 
pendidikan dalam menyiapkan anak bangsa menjadi kader bangsa 
yang berkualitas, baik dalam sisi moral, mental, spiritual, intelektual, 
emosional, maupun fisik dan keterampilan.

Gerakan pramuka yang diresmikan berdirinya pada tanggal 14 
Agustus 1961, merupakan kesinambungan gerakan kepanduan 
nasional Indonesia yang bertujuan untuk menumbuhkan tunas 
bangsa menjadi generasi yang dapat menjaga keutuhan, persatuan 
dan kesatuan bangsa, bertanggung jawab, serta mampu mengisi 
kemerdekaan Indonesia.

- www.pramukanet.org -

* kim adalah permainan dengan cara menandai angka yang telah terletak dalam kolom ataupun 
baris yang telah disebut oleh penarik angka, biasanya sambil dinyanyikan, dan pemain 
dinyatakan menang apabila semua angka yang terletak pada salah satu garis telah tertandai.

05

Perkemahan Sabtu Minggu
D Kristen Petra 10 
mengadakan kegiatan Persami 
(Perkemahan Sabtu Minggu) S

pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 4-5 
Juni 2011, yang diikuti oleh 35 siswa dari 
kelas IIIA, IIIB, IIIC, termasuk kepala 
sekolah dan sepuluh orang guru. Adapun 
tujuan dari diadakan kegiatan Persami 
ini, adalah:
- Menanamkan nilai-nilai kehidupan, 
seperti: respect, honesty, dan 
responsibility.
- Mengembangkan potensi 
kepemimpinan dan kemandirian.
- Menanamkan pengetahuan dan 
keterampilan.

Kegiatan Persami ini diawali dengan 
upacara pembukaan siaga yang dipimpin 
oleh Ibu Yuliana Wiseso, M.M., selaku 
kepala sekolah. Berikutnya, dilanjutkan 
dengan kegiatan penjelajahan yang 
diikuti oleh seluruh peserta Persami yang 
terbentuk dalam sebuah kelompok 
barung. Ada lima barung, yaitu: barung 
merah, barung kuning, barung hijau, 
barung biru, dan barung cokelat. Setelah 
kegiatan penjelajahan selesai, peserta 
Persami menikmati kudapan kacang 
hijau. Kemudian, dilanjutkan permainan 
kim lihat, kim bau, kim raba, dan kim 
rasa, yang bertujuan menguji kepekaan 
indra setiap anggota barung.

Sebelum melanjutkan acara 
permainan, peserta Persami menikmati 
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eberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Rabu, 
tanggal 8 Juni 2011, PPPK Petra mengadakan Lomba 
Sosiodrama tingkat SD, yang diikuti oleh seluruh SD B

PPPK Petra. Sejak pukul 07.00, para peserta sudah mulai 
berdatangan ke lokasi lomba, di Kantor Sekretariat Direktorat 
Pendidikan PPPK Petra yang berada di Jalan H.R. Mohamad 
Kav. 808, Surabaya. Mereka rela datang satu jam lebih awal 
karena tidak ingin datang terlambat dalam kompetisi ini, dan 
harus menyiapkan segala dekorasi panggung yang akan 
mendukung penampilan mereka. Waktu berjalan... lokasi 
acara semakin ramai. Ada peserta yang masih terus melatih 
dialognya, ada yang berdandan seperti ibu guru, ada yang 
merasa tegang, dan ada pula yang malah bercanda dan 
tertawa bersama kelompoknya.

Pukul 08.00, setelah pembukaan, mulailah peserta 
pertama untuk menunjukkan kebolehannya bermain drama. 
Seluruh kelompok mampu menampilkan drama yang sangat 
baik. Tentunya juga tersirat pesan-pesan moral dari drama 
yang mereka bawakan itu. Setelah semua peserta mendapat 
giliran tampil, waktunya bagi dewan juri untuk berunding 
memberikan nilai. Yang menjadi dewan juri dalam Lomba 
Sosiodrama ini adalah Ibu Tiurma Santoso, S.Th., Pdt. Andry 
Purnawan, S.Si., dan Bapak Kristian Feri Arwanto, S.Si.. Saat 
break ini, diisi dengan acara makan siang bersama dan 
hiburan.

Lomba        Sosiodrama
SD PPPK PETRA

2011
Setelah dewan juri selesai dengan penilaian 

mereka, waktunya untuk pengumuman juara 
lomba. Yang maju ke depan untuk membacakan 
hasil penilaian adalah Bapak Kristian. Bisa 
ditebak, hati semua peserta maupun para guru 
pendamping mulai berdebar-debar untuk 
menunggu hasil lomba. Lalu, pengumuman 
dimulai dari peraih Juara III dengan perolehan 
nilai 9.600, yang berhasil diraih oleh siswa-siswi 
SD Kristen Petra 13 dengan drama yang berjudul 
“Di Ujung Derita”, mereka adalah Magdeline, 
Terence, Jessica Virginita, Marthanina, Tirza, 

Giorgio, Evan Nathanael, Like Wijaya, Geraldus 
Grady, dan Michael Chandra. Hasil ini berhasil 

mereka raih berkat latihan berhari-hari yang dibimbing 
oleh Bapak Sapto, Bapak Bonard, dan Ibu Marline. Kemudian, 
peraih Juara II dengan perolehan nilai 9.620, berhasil diraih 
oleh siswa-siswi SD Kristen Petra 5 dengan drama yang 
berjudul “Kado buat Kirani”. Dan terakhir, peraih Juara I dengan 
perolehan nilai 9.800, berhasil diraih oleh siswa-siswi SD 
Kristen Petra 12 dengan drama yang berjudul “Bengkel Kreatif”, 

mereka adalah Richard Setiadi Y., Samuel Bintang R.H., Rachel 
Luna W., Florencia Prayogo, Adriel Brian K., Filienike Felicia S., 
Christian Ade P., dan Diore Almes Y.. Hasil ini bisa mereka raih 
karena mampu menampilkan talenta yang dimilikinya dengan 
kompak dan penuh penghayatan. Sosiodrama mereka ini juga 
sebagai bentuk penerapan dari kegiatan ELS (salah satunya 
adalah handicraft) yang telah mereka pelajari di sekolah. 
Sosiodrama ini mengisahkan tentang seorang anak yang 
sepatunya rusak, kemudian teman-temannya saling bekerja 
sama untuk membantu memperbaiki sehingga sepatu tersebut 
menjadi seperti baru lagi. Tidak ketinggalan pula, selingan 
gerak dan lagu, sehingga membuat sosiodrama ini terlihat 
menarik.

Untuk teman-teman yang lain, mari kita gali dan 
kembangkan talenta yang kita miliki, supaya memperoleh 
prestasi yang membanggakan. Selamat ya, buat semua 
pemenang…! Tuhan memberkati.



Serunya Excellent Life SkillSerunya Excellent Life Skill

Menu or
F

Today

egiatan Excellent Life Skill kembali dilaksanakan di 
SD Kristen Petra 7, pada hari Sabtu tanggal 4 Juni K2011. Kira-kira... kali ini apa lagi ya, yang dibuat 

oleh para siswa? Hmmm… lihat, yuk…! Siswa kelas V belajar 
cara membuat salad buah. Lihat...! Ada siswa yang belajar 
mengupas buah menggunakan pisau secara hati-hati, ada juga 
siswa yang mencuci buah dengan air garam agar bersih, 
sebagian siswa memarut keju batangan, dan 
sebagian lagi menyiapkan adonan mayones. 
Mereka bekerja dalam kelompok. Mereka juga 
belajar cara menyajikan buah yang nikmat. Lalu, 
kelas pun berubah menjadi restoran bintang lima 
yang menyajikan dessert fruit salad. Hmm… 
yummy!!

Siswa kelas IV membuat keterampilan dari kertas 
buffalo dan kertas kado, untuk membuat tempat kado. 
Jadi, sekarang tidak perlu repot lagi deh, membeli kertas 
kado untuk membungkus hadiah ulang tahun... kan 
tinggal dimasukkan ke tempat kado yang dibuat sendiri...!

Siswa kelas III belajar membuat es buah dari bermacam-
macam buah. Ada buah segar dan buah kaleng. Mereka 

membuatnya secara berkelompok. Setiap es buah yang 
dihasilkan oleh tiap kelompok, berbeda-beda isinya. Ada yang 
ditambahi dengan agar-agar, puding cokelat, cao, nata de 
coco, dan sebagainya. Dan itu semakin menambah rasa 
penasaran untuk mencicipinya… Hehehe....

Siswa kelas II membuat kue bola cokelat. Kue ini dibuat 
dari biskuit yang dihaluskan, kemudian diaduk dengan sedikit 
air matang, dicampur dengan susu kental manis rasa cokelat, 
lalu dibentuk menjadi bola-bola kecil yang ditaburi dengan 
meses cokelat. Akan lebih nikmat lagi kalau didinginkan dulu 
di lemari es, lho...!

Siswa kelas I belajar mengoles roti dengan mentega dan 
menaburkan meses cokelat di atasnya, tetapi ada juga yang 
mengolesi rotinya dengan selai stroberi, selai kacang, dan 
bahkan ada yang diberi dengan irisan sosis-sosis kecil! Tetapi, 
untuk memasukkan roti ke dalam panggangan roti, tentu saja 
dibantu oleh ibu guru. Rupanya siswa-siswa kelas I sudah 
pandai membuat roti sandwich sendiri. Baunya… hmmm… 
harum… membuat perut menjadi terasa lapar. Hehehe....

Nah, kegiatan ELS yang diikuti oleh siswa-siswi SD Kristen 
Petra 7 menarik sekali, kan...! Jadi… ayo terus belajar dan 
berkreasi!

Klep   n Mantap...!!!Klep   n Mantap...!!!
“Bulat-bulat warna hijau, di tengah ada gula merahnya, ayo... apa namanya?? Iya... klepon! Pintar 

sekali…! Nah, hari ini kita akan belajar membuat klepon,” ujar ibu guru kepada siswa-siswi kelas III SD Kristen Petra 
9. Hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2011 itu, mereka mulai sibuk di dapur untuk belajar membuat 

klepon. Bahan-bahan yang disiapkan adalah tepung 
ketan, pewarna makanan (hijau), garam, air, dan 
parutan kelapa. Dengan arahan ibu guru, mereka 

kemudian mencampurkan semua bahan. 
Setelah terbentuk adonan, tiap siswa 

mengambil sedikit adonan, kemudian 
membentuknya menjadi bola-bola kecil, yang bagian tengahnya diisi 
dengan gula merah yang sudah diiris tipis-tipis. Kemudian, bola-bola 
kecil itu dimasukkan ke dalam air mendidih, dan ditunggu sampai 
bola-bola itu naik ke permukaan air. Lalu, mereka angkat dan 
gulungkan bola-bola itu ke parutan kelapa agar tidak menempel satu 
dengan yang lain.

Ya... jadi deh kleponnya. Ternyata, gampang juga, ya… membuat 
klepon! Selamat menikmati klepon teman-teman...!
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idak terasa... para siswa kelas VI SD Kristen Petra 5 
kini telah menyelesaikan tugasnya sebagai pelajar Tdi jenjang sekolah dasar. Waktu terasa begitu cepat, 

enam tahun lamanya mereka melewati perjalanan belajar di 
jenjang SD dengan banyak lika-liku yang harus dilalui. 
Keceriaan dan kedukaan 
mereka rasakan, tetapi 
semua itu telah berlalu. 
Saat ini, yang ada pada 
benak mereka adalah... 
apa yang harus saya 
lakukan sekarang? Semua 
sudah saya lakukan ketika 
belajar di sekolah dasar. 
Akankah saya berhenti 
sampai di sini? Ternyata 
saya harus... melangkah 
selanjutnya!

“Melangkah 
Selanjutnya.... “ itulah 
tema pelepasan siswa 
kelas VI SD Kristen Petra 5 tahun ajaran 2010/2011. Makna 
dari tema ini adalah bahwa dengan berakhirnya masa 
pembelajaran siswa-siswi kelas VI di jenjang SD, kepala 
sekolah dan para guru bersama-sama melepas untuk 
menghantar mereka ke jenjang selanjutnya. Biarlah mereka 
dapat melanjutkan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi, 
dan bisa lebih dewasa dalam kepribadiannya, serta dapat 
mencapai apa yang dicita-citakan.

Melangkah Selanjutnya...
Acara pelepasan ini diadakan pada hari Senin, tanggal 13 

Juni 2011, pukul 08.00–12.00, di aula SD Kristen Petra 5. 
Acara ini diawali dengan adanya prosesi wisuda, lalu ada 
sambutan dari Ibu Silvianawati, S.Pd., selaku kepala sekolah, 
dan Ibu Veronica. Kemudian, dilanjutkan dengan beberapa 

penampilan dari 
siswa, antara lain: 

vocal group, dance, dan 
drama. Terakhir, 
ditutup dengan acara 

foto bersama dan ramah-
tamah. Dari seluruh 

penampilan dari siswa, 
ada satu penampilan 
yang mungkin menjadi 

puncak dari acara 
pelepasan ini, yaitu 
drama singkat dengan 

judul ”Terima Kasih untuk 
Guruku”. Drama ini 
seolah menunjukkan 

rasa terima kasih mereka kepada gurunya, yang selama ini 
tidak hanya memberikan ilmu saja, tetapi juga membentuk 
mereka menjadi anak yang memiliki kepribadian yang baik, 
baik itu melalui motivasi ataupun teguran-teguran pada saat 
mereka melakukan hal yang tidak baik.

Semoga ke depannya mereka bisa melangkah dengan 
tepat, dan benar-benar menjadi generasi muda yang memiliki 
skill tinggi dan berkarakter.

Mari Mengucap SyukurMari Mengucap Syukur
engucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan-
Nya selama masa belajar sepanjang tahun Majaran 2010/2011, merupakan hal terpenting 

dalam kegiatan akhir tahun di SD Kristen Petra 11. Para siswa 
berhasil menuntaskan program belajarnya dengan hasil yang 
baik dan dapat melanjutkan ke jenjang kelas yang lebih tinggi, 
bukan hanya karena kemampuan dan kekuatan para siswa 
dan para guru (sebagai pengajar) semata, melainkan karena 
kasih dari Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, siswa-
siswi SD Kristen Petra 11 mengadakan kebaktian akhir tahun 
ajaran 2010/2011, pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2011, di 
aula SD Kristen Petra 11. Kebaktian akhir tahun ini dipimpin 
oleh Pendeta Jolanda Likumahua, S.Th.. Dalam kebaktian itu, 

beliau mengingatkan untuk senantiasa mengucap syukur 
kepada Tuhan karena telah memelihara hidup kita semua.

Kemudian, untuk acara pelepasan siswa kelas VI, 
dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2011, dengan 
tema “Light in the Darkness”. Acara ini berlangsung meriah, 
dan ditandai dengan pelepasan burung gereja. Siswa-siswi 
kelas VIA dan VIB menampilkan tarian, lagu, dan beatbox. 
Pesan Ibu Yulianti Salim sebagai kepala sekolah SD Kristen 
Petra 11 kepada siswa kelas VI adalah agar mereka 
mempunyai cita-cita dan impian. Dengan mempunyai cita-cita 
dan impian, langkah mereka akan jelas dan mantap menuju 
tujuan itu. Kemudian, acara diakhiri dengan menyanyikan lagu 
“Hymne Guru”.
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elepasan siswa kelompok B TK Kristen Petra 1, 
tahun ajaran 2010/2011, telah terlaksana pada hari PSabtu, tanggal 4 Juni 2011, di aula SD Kristen Petra 

1. Acara ini diikuti oleh 72 siswa, dan berlangsung dengan 

uhan memilihku ... itulah tema yang diangkat 
dalam acara Pentas Seni Akhir Tahun Ajaran T2010/2011 siswa-siswi TK-B dan KB-B, pada 
tanggal 4 Juni 2011 lalu. Tema ini dipilih karena 

terinspirasi cerita tentang Samuel, yang meskipun masih kecil 
tetapi sudah dipakai oleh Tuhan untuk melayani dan 
melakukan pekerjaan-Nya. Dengan cerita tentang Samuel ini, 
diharapkan anak-anak juga mengerti bahwa meski mereka 
masih kecil, Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka dan 
memakai mereka untuk kemuliaan-Nya dengan menampilkan 
bakat dan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. 
Dalam acara tersebut, 
siswa-siswi 

Tuhan Memilihku...Tuhan Memilihku...

Memberi yang TerbaikMemberi yang Terbaik

bagibagi
Kemuliaan TuhanKemuliaan Tuhan

cukup meriah. Siapa sangka kalau anak-
anak yang tampaknya pendiam dan 
pemalu, e..e... ternyata mereka memiliki 
bakat yang terpendam. Seperti Michelle, 
Joel, dan Audrey Hutomo, yang 
berlenggak-lenggok bak peragawan dan 
peragawati profesional. Tak mau kalah, 
Josephine yang katanya tidak suka balet, 
ternyata dia mampu menari bersama 
Anggitya, Vanesa, Audrey H.M., dan 
Fhelin dengan baik. Demikian pula 
dengan anak-anak lain yang sudah 

memenangkan lomba menyanyi bersama, 
pantomim, menyanyi sambil bermain musik patrol dalam 
rangka Hari Anak Nasional tingkat Kecamatan Tegalsari. Wah, 
selamat atas prestasinya, ya! Pesan dari kami, tetaplah 
berprestasi pada jenjang selanjutnya....

TK-B dan KB-B menampilkan berbagai 
bakat dan talenta yang mereka miliki, 
antara lain: drama, paduan suara, 
balet, tari modern, tari tradisional, 
fashion show, gerak dan lagu, serta 
MC cilik. Anak-anak begitu tampak 
ceria dan antusias saat menampilkan 
bakat mereka di depan para keluarga 
yang hadir. Berbagai macam tingkah polah lucu 
mereka muncul pada saat tampil di atas panggung, ada yang 
lupa teks, dan ada pula yang tampak kaget karena banyaknya 
penonton yang melihat sehingga membuatnya diam saja di 
atas panggung. Dan itu malah mengundang tawa bagi para 
penonton. Namun, hebatnya... tidak ada di antara mereka yang 
menangis. Sungguh... mereka adalah anak-anak yang hebat.

Untuk melengkapi acara akhir tahun ajaran 2010/2011, 
pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2011, diadakan acara 

kebaktian penutupan tahun ajaran, dan pada hari Selasa, 
tanggal 7 Juni 2011, diadakan acara pesta kelas yang 
diikuti oleh semua anak KB-TK Kristen Petra 13. 
Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan mengajarkan 
kepada anak untuk senantiasa tidak lupa tetap 
mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya 
sepanjang tahun ajaran 2010/2011. Dalam 
kesempatan ini, para guru dan karyawan KB-TK Kristen 

Petra 13 juga tak lupa mengucapkan selamat dan 
motivasi agar tetap menjadi anak yang hebat, bagi 

semua anak-anak KB-TK Kristen Petra 13 dalam 
meniti pendidikan di jenjang selanjutnya. 
Tuhan Yesus memberkati.



alam rangka memperingati Hari Anak 
Nasional, Dinas Pendidikan Kecamatan Waru Dmengadakan berbagai macam jenis lomba untuk 
anak, pada tanggal 21 Mei 2011 yang lalu. Pada 

kesempatan itu, TK Kristen Petra 13 juga berpartisipasi dengan 
mengikuti beberapa jenis lomba, antara lain: Lomba Musik 
Patrol, Lomba Melukis, Lomba Bercerita, Lomba Kompetensi 
Anak, dan Lomba Pantomim. Dalam lomba tersebut, TK 
Kristen Petra 13 berhasil meraih juara, antara lain: Juara II 
Lomba Pantomim yang diwakili oleh Erich Pramana M. (B1) 
dan Vincentius Michael H.P. (B4), Juara II Lomba Kompetensi 
Anak yang diwakili oleh Claudia Zefanya W. (B1), dan Juara II 
Lomba Bercerita yang diwakili oleh Nicholas Enfarin T. (B2).

Dengan mengikuti lomba-lomba ini, diharapkan dapat 
menggali potensi yang dimiliki anak, sehingga mereka 
semakin percaya diri dan belajar sejak dini untuk memuliakan 
nama Tuhan dengan talenta yang mereka miliki.

T
alenta setiap anak berbeda dan unik, ada yang 
memiliki talenta menyanyi, menari, bermain drama, 
puisi, dan lain-lain. Berbagai talenta yang ada pada 
anak-anak tersebut, kami kemas dalam acara 

pelepasan siswa kelompok B TK Kristen Petra 12 
dengan tema , sekaligus sebagai tanda 
berakhirnya tahun ajaran 2010/2011. Dalam 
acara yang diadakan pada hari Sabtu, tanggal 4 

“Step Up“

alenta setiap anak berbeda dan unik, ada yang 
memiliki talenta menyanyi, menari, bermain drama, Tpuisi, dan lain-lain. Berbagai talenta yang ada pada 
anak-anak tersebut, kami kemas dalam acara 

pelepasan siswa kelompok B TK Kristen Petra 12 
dengan tema “Step Up“, sekaligus sebagai tanda 
berakhirnya tahun ajaran 2010/2011. Dalam 
acara yang diadakan pada hari Sabtu, tanggal 4 

Step UpStep UpStep UpStep Up

elajaran bahasa Mandarin dan bahasa Inggris diberikan 
di TK Kristen Petra 12. Untuk mengembangkan potensi Pdan memupuk rasa percaya diri siswa, bertepatan 

dengan peringatan Hardiknas tanggal 13 Mei 2011 kemarin, 
diadakan Lomba Menyanyi Bahasa Mandarin dan Bersyair 
Bahasa Inggris untuk siswa kelompok A dan B. Anak-anak 
sangat antusias, sehingga hampir semua siswa mengikuti 
lomba tersebut. Setelah acara berlangsung dengan meriah, 
waktunya pengumuman para pemenang. Untuk pemenang 
Lomba Menyanyi Bahasa Mandarin kelompok A, adalah: 
Valenesa Adinda H. (Juara I), Novayanti Sambuhak (Juara II), 
Jessica Vania C. (Juara III). Dan untuk kelompok B, adalah:
Jessica Dave W. (Juara I), Amabel Nadia G. (Juara II), Vivian 
Sisca M. (Juara III). Sedangkan untuk pemenang Lomba 
Bersyair Bahasa Inggris, adalah: Valenesa Adinda A. (Juara I), 
Novayanti Sambuhak (Juara II), Exelcia Pandora (Juara III).
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Juni 2011, di aula SMP Kristen Petra 4 
itu, para orang tua 

menyaksikan 
dengan 

Juni 2011, di aula SMP Kristen Petra 4 
itu, para orang tua 

menyaksikan 
dengan 



We did it!

Thanks for being a part of our joyful journey!

Yes! We did it! We did it! 

We did learning.

We did playing well with others.

We did responding to people.

We did following rules.

We did developing our ability.

We did developing an interest of literature, art, 

music, and science.

We did working together and independently.

We did having fun.

Thank you my friends … Thank you my teachers … 

For being a part of our joyful journey in Petra 11 

Christian Kindergarten.
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Christian Kindergarten.

At the end of year 2010/2011, we held an end-year 

party of our school on Saturday, June 4 , 2011, in Petra 

11's hall.

We performed dances, songs, and drama.

It was a great time for us! 

It was also the graduation of Kindergarten B. 

Mrs. F.M. Regina and Mrs. Yulianti Salim released 

balloons. Go up high! Reach as high as you can! As high 

as our dreams in the high sky! 
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anggal 4 Juni 2011, teman-teman KB dan TK Kristen Petra 5 disuruh untuk masuk pagi. 
Wah… mereka ada yang memakai bermacam-macam kostum. Ada yang pakai baju daerah, Tbaju princess, kostum balet, kostum dansa, dan ada juga yang memakai kostum ‘daun’, lho...! 

Pokoknya ramai, deh…! Semuanya lalu naik ke lantai IV. Aku juga ikut naik. Ada apa, ya...?? Eh, ternyata ada 
pentas seni KB B dan TK B untuk kakak-kakakku yang mau lulus. Ada yang menari, ada yang menyanyi, ada yang 

bersyair dengan bahasa daerah, Mandarin, Inggris, dan Indonesia. Hebat, lho! Ada Tarian Lambada juga. Lucu...! 
Hahahaha...!!

Senangnya melihat kakakku menari.... Apa aku besok kalau mau lulus juga seperti itu, ya??? Sepertinya pasti, deh! 
Hehehe... mau tahu ceritaku lagi?? Setelah acara pentas seni, kami semua juga masih tetap harus masuk sekolah, karena 

ada kebaktian akhir tahun. Tanggal 8 Juni 2011, kami semua masuk bersama, yaitu pukul 08.00. Wah, hari itu yang 
masuk pagi tidak hanya teman-teman KB A dan KB B, tetapi kakak-kakakku yang TK A dan TK B juga masuk pagi. 
Sekolahku jadi ramai sekali. “Ayo anak-anak... semua berbaris, kita mau naik ke lantai empat. Tidak boleh dorong-
dorong, ya…!” kata Miss Eka. Siapa, ya... yang cerita pada hari ini? “Ayo anak-anak, beri salam ke Bapak Yosafat,” 
kata Miss Sari. Oh, ternyata pendetanya adalah Bapak Yosafat. Saat kebaktian, dia bercerita tentang kebesaran 

Tuhan. Ada gambar orang yang tidak punya tangan dan kaki, tetapi bisa berenang. Dan ada 
orang yang tidak punya tangan, tetapi dia bisa bermain piano. Hebat, 

ya, Tuhan kita…! Jadi, kita harus bersyukur atas 
segala pemberian Tuhan, lho...!

Spirit of LoveSpirit of Love



Peduli LingkunganPeduli Lingkungan

ari Selasa siangH , tepatnya tanggal 7 Juni 2011, saya 
dan teman-teman pengurus PD SMP Kristen Petra 5 
bersiap-siap menunggu kendaraan yang akan 

mengantar kami menuju Panti Asuhan Ada Hari Cerah, 
sepulang dari ibadah tutup tahun ajaran di gereja. Di panti 
asuhan itu, kami akan melaksanakan kegiatan peduli kasih 
kepada sesama. Kegiatannya dikemas dalam bentuk bakti 
sosial dengan membagikan bingkisan kepada saudara-
saudara sesama kami di panti asuhan itu. Hal ini sebagai 
wujud ucapan syukur kami atas berakhirnya tahun ajaran 
2010/2011, dan juga merupakan implementasi setelah kami 
belajar pendidikan karakter selama hampir satu tahun ajaran. 

Sembari menunggu datangnya mobil yang akan 
mengantar kami, saya, Trivena, Jessica, Vania, Elvina, Cheryl, 
Bensyalom, Yoel, Jalson, dan Andrew, bersama-sama 
menyiapkan sembako yang akan dibawa ke sana. Kami 
bersepuluh dibagi menjadi dua kelompok, ditambah dengan 

ada tanggal 26–27 Mei 2011, sekolah kami 
mengadakan kegiatan peduli lingkungan. PKami membawa berbagai macam tanaman 

dan alat-alat seperti sekop, cetok, cikrak, dan sapu lidi. 
Kami mencabuti akar-akar liar di sekitar sekolah dengan 
menggunakan sarung tangan plastik. Akar-akar tersebut 
dicabut supaya tidak tumbuh menjadi tanaman liar yang 
mengganggu tanaman yang lain dan merusak 
pemandangan sekolah kami. Layaknya berkebun, kami 
menggemburkan kembali tanahnya, memberi pupuk dan 
menanam tanaman-tanaman yang sudah kami bawa 
sebelumnya. Dengan dibantu oleh para guru, kami 
berhasil melaksanakan kegiatan peduli lingkungan 
tersebut dengan baik. Kegiatan tersebut selesai pada 
pukul 10.00. Kami pun pulang dengan rasa puas karena 
sudah membantu menjaga kebersihan sekolah kami, SMP 
Kristen Petra 3.

Peduli LingkunganPeduli LingkunganPeduli Lingkungan

Bapak Melwed, selaku guru PAK, menaiki mobil Cheryl dan 
Elvina. Setelah kurang lebih 45 menit perjalanan, sampailah 
kami di tempat tujuan. Kedatangan kami rupanya sudah 
ditunggu oleh teman-teman di panti itu. Lalu kami bersama-
sama menurunkan bingkisan sembako dan juga barang-
barang yang lain, seperti: beras, buku tulis, alat tulis, mi 
instan, dan lain-lain. Selanjutnya, kami dipersilakan untuk 
masuk. Seperti apa yang menjadi tujuan awal bahwa kegiatan 
ini merupakan wujud dari ucapan syukur kami dan juga 
implemetasi pembelajaran kami selama setahun, waktu kami 
di sana pun sangat singkat, yaitu hanya menyerahkan bantuan 
dan berdoa bersama, sebagai wujud ucapan syukur kami 
kepada Tuhan melalui saudara dan teman-teman di panti 
asuhan itu. Dan sebelum meninggalkan panti, kami 
menyempatkan diri untuk berfoto bersama. Sungguh, ini 
adalah pengalaman yang menarik dan patut untuk dilanjutkan 
pada tahun-tahun mendatang. Thank’s God!
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SMALA
Science and Linguistic
Competition

adaP  bulan Mei 2011, SMA Negeri 5 Surabaya 
mengadakan S2LC atau SMALA Science and 
Linguistic Competition 2011. SMP Kristen Petra 5 

mengirimkan sembilan grup, yang tiap-tiap grup terdiri atas 
dua orang. Beberapa di antara kelompok-kelompok tersebut 
adalah saya (Stefan Rio Erwanto) dan Stevans Christian, yang 
mengikuti perlombaan bidang Math and Physics. Babak 
penyisihannya diadakan pada tanggal 7 Mei 2011.

Babak pertama dalam perlombaan tersebut adalah 
mengerjakan soal pilihan ganda sebanyak 100 nomor yang 
terdiri atas 50 soal fisika dan 50 soal matematika. Pada babak 
pertama, diambil tiga puluh orang dengan nilai terbaik untuk 
mengikuti babak selanjutnya. Kami berhasil masuk ke dalam 
peringkat sepuluh besar. Pada babak kedua, kami harus 
mengerjakan 10 soal esai yang terdiri atas 5 soal matematika 
dan 5 soal fisika. Pada babak ini, diambil sepuluh kelompok 
untuk mengikuti babak semifinal, dan kami termasuk di 
dalamnya karena menduduki peringkat lima.

Pada babak semifinal, perlombaan berbentuk rally fun 
game. Pada sesi ini, tersedia tujuh pos yang tersebar dan 
harus dicari sendiri. Pada tujuh pos ini, terdapat tiga soal 
fisika dan tiga soal matematika, serta satu soal praktik fisika. 
Setelah melalui ketujuh pos tersebut, kami segera mengikuti 
pertandingan kedua, yaitu jual beli soal. Untuk babak final, 
diambil lima peserta teratas, dan kami berada di peringkat 
empat.

Babak final diadakan pada tanggal 15 Mei 2011. Pada 
babak final ini, terdiri atas dua pertandingan. Pada 
pertandingan pertama, yaitu menjawab pertanyaan secara 
lisan, kami mendapat total nilai -10. Kami sempat berkecil hati 
dan takut tidak bisa meraih juara. Namun, pada pertandingan 
yang kedua, yaitu pertandingan ular tangga, puji Tuhan kami 
dapat mengerjakan setiap soal yang ada dan memiliki posisi 
paling jauh. Akhirnya, kami berhasil meraih Juara II. Puji 
Tuhan, ini semua berkat pertolongan dari Tuhan dan kerja 
keras yang kami lakukan selama ini.

by: Stefan Rio Erwanto (IX-1)

adaP  
2011, SMP Kristen Petra 1 mengirimkan tiga tim 
untuk berlaga di bidang lomba Bahasa Inggris. 

Babak penyisihan bidang lomba ini diadakan pada tanggal 14 
Mei 2011. Dari pukul 06.00, para peserta yang berasal dari 
sekolah-sekolah se-Jawa Timur ini sudah mulai memadati 
lokasi lomba yang berada di Jalan Kusuma Bangsa No. 21, 
Surabaya. Dari 250 tim yang mengikuti babak penyisihan, 
diambil tiga puluh tim dengan perolehan nilai terbaik untuk 
maju ke babak penyisihan II. Di antara tiga puluh tim ini, tiga 
tim dari SMP Kristen Petra 1 berhasil masuk di dalamnya. 
Setelah itu, ada babak penyisihan II yang mengeliminasi dua 
puluh tim di peringkat terbawah, sehingga terpilihlah sepuluh 
tim yang berhak maju ke babak semifinal. Salah satu tim SMP 
Kristen Petra 1 yang beranggotakan Howard Louis (IX-8) dan 
Michael Johanes (IX-8), berhasil masuk di dalamnya. Tidak 
hanya sampai pada babak semifinal saja, mereka berhasil 
melewatinya dan tergabung dalam lima finalis yang akan 
berlaga pada babak final, pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 
2011.

Saat babak final berlangsung, Howard dan Michael telah 
mempunyai rencana besar untuk meraih gelar juara. Menurut 
Michael: “Saya memang sudah menyiapkan strategi dan 
belajar untuk kompetisi kali ini, karena inilah yang kedua 
kalinya, setelah tahun yang lalu saya gagal.” Dan akhirnya, 
mereka berdua berhasil meraih Juara III. Semoga prestasi-
prestasi lainnya akan terus terukhir dari siswa-siswi SMP 
Kristen Petra 1, sehingga menjadi teladan dan semangat bagi 
adik-adik kelas. Selamat buat kalian, God bless you...!

SMALA Science and Linguistic Competition 
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A Piece of My PuzzleA Piece of My Puzzle
A

 Piece of My Puzzle ... ya, itulah tema besar yang kami pakai dalam buku kenangan dan acara pelepasan siswa-siswi kelas IX 
SMP Kristen Petra 5. Semua rangkaian acara, dari rapat, sesi pemotretan buku kenangan, sesi latihan, sampai dengan acara 
pelepasan, telah disusun dengan rapi oleh panitia. Dalam rangkaian persiapan acara tersebut, memang tidaklah berjalan 

mulus sesuai dengan rencana, banyak kejadian di balik semua itu. Di antara kami sempat ada permusuhan, perbedaan pendapat, 
saling marah dan saling berkata: “Gak iso!” Tetapi, ada juga sesuatu yang indah, kami akrab, lebih mengenal satu sama lain. Semua 
hal itu tidak membuat kami semakin jauh, tetapi justru membuat kami semakin dekat, sehingga sangatlah sulit bagi kami untuk 
melepaskan dan merelakan semua kejadian itu berlalu, hanya sebagai kenangan... dan membuat kami akan sangat kehilangan saat 
perpisahan tiba.

Persiapan telah cukup matang ketika hari puncak tiba, yaitu tanggal 17 Juni 2011. Acara dimulai tepat pukul 16.30 WIB, yang 
dibuka oleh sapaan MC (Pak Handoyo dan Bu Irene) dan dilanjutkan  dengan video opening yang keren karya teman kami, 
Juvensius. Setelah itu, kami bersama-sama mengikuti ibadah pembuka yang saya pimpin bersama Litha, Chika, dan Rio. 
Beberapa lagu pujian kami naikkan, dari praise sampai worship, kami juga mendengarkan khotbah yang membangun dari 
Pdt. Wahyu Pramudya. Usai ibadah, acara dilanjutkan dengan drama musikal yang bercerita tentang seseorang yang 
kebingungan akan langkahnya setelah ia lulus SMP. Namun, teman-temannya mengingatkan dia akan sesuatu yang 

sangat penting telah menanti di depannya. Drama berdurasi tiga puluh menit itu dibuka oleh penampilan Kevin 
Anthony (pianis), lagu “Ku tak Pasti” karya Bapak Novel (guru musik kami tercinta) yang saya bawakan (solois), 

band dengan lagu ”What for That We Came Here for” (Rio, Jason, Tö, Timi, Candy, Daniel, SO), ada juga 
penampilan dance (Mica, Ivy, Vivi, Chiz, Sashia), dan ditutup oleh penampilan vocal group terbaik dari P5 

dengan lagu “Bukan Perpisahan Semata” (saya, Chika, MV, Litha, Hansel, dan Candy). Nah, pada akhir drama 
ini, air mata pertama mulai menitik di antara kami... yang dimulai dari air mata Litha yang keluar saat menyanyi, 

sehingga kami pun ikut menangis. Setelah selesai, tiba saatnya untuk mendengar sambutan dari perwakilan Dewan 
Pengurus PPPK Petra. Namun, karena ada rapat penting yang tidak bisa dihindari sehingga beliau tidak bisa datang, 

akhirnya acara dilanjutkan dengan pemutaran video dokumenter yang sangat keren, yang berisi kesan dan pesan 
kepala sekolah, wali kelas, dan beberapa teman kami. Sesekali terdengar tepuk tangan dari siswa-siswi pada saat tiba 
giliran kelasnya yang tampil, dan terdengar suara-suara tawa karena ada cuplikan-cuplikan lucu. Setelah itu, acara inti 
dimulai, yaitu prosesi. Diawali dengan masuknya kepala sekolah dan jajaran wali kelas dengan pembawa bendera, 

diiringi instrumen “Petra School Will Revive” yang diiringi oleh adik kelas kami, Stephanie O., yang setia 
membantu dari mulai latihan sampai dengan hari H. Lalu, kami menyanyikan “Indonesia Raya” dan “Mars 

Petra”, dilanjutkan dengan pengalungan medali. Saat pengalungan medali, air mata keluar untuk kedua 
kalinya, kali ini guru kami juga menangis karena rasa haru dan bahagia. Prosesi dilanjutkan dengan lagu 

“Terima Kasih Guruku” yang saya pimpin, serta lagu “Hymne Guru” yang dipimpin oleh Jessica dan 
Talitha. Janji alumni juga kami ikrarkan dengan dipandu oleh Indra dan Tabita. Kemudian, acara 
dilanjutkan dengan sambutan orang tua murid yang diwakili oleh orang tua Tabita, dilanjutkan 
dengan sambutan dari Dra. Ni Nyoman Panji selaku Kepala Sekolah SMP Kristen Petra 5. Setelah 
itu, diumumkanlah siswa-siswi berprestasi.Tahun ini ada yang baru tidak hanya juara umum dan 
peraih NUN tertinggi saja namun juga ada juara tiap kelas.

Semua acara inti telah usai, namun pada akhir acara ada sesuatu yang sangat indah dan 
mengharukan yang telah dipersiapkan oleh panitia tanpa sepengetahuan guru kami, kecuali Pak 

 Piece of My Puzzle ... ya, itulah tema besar yang kami pakai dalam buku kenangan dan acara pelepasan siswa-siswi kelas IX 
SMP Kristen Petra 5. Semua rangkaian acara, dari rapat, sesi pemotretan buku kenangan, sesi latihan, sampai dengan acara Apelepasan, telah disusun dengan rapi oleh panitia. Dalam rangkaian persiapan acara tersebut, memang tidaklah berjalan 

mulus sesuai dengan rencana, banyak kejadian di balik semua itu. Di antara kami sempat ada permusuhan, perbedaan pendapat, 
saling marah dan saling berkata: “Gak iso!” Tetapi, ada juga sesuatu yang indah, kami akrab, lebih mengenal satu sama lain. Semua 
hal itu tidak membuat kami semakin jauh, tetapi justru membuat kami semakin dekat, sehingga sangatlah sulit bagi kami untuk 
melepaskan dan merelakan semua kejadian itu berlalu, hanya sebagai kenangan... dan membuat kami akan sangat kehilangan saat 
perpisahan tiba.

Persiapan telah cukup matang ketika hari puncak tiba, yaitu tanggal 17 Juni 2011. Acara dimulai tepat pukul 16.30 WIB, yang 
dibuka oleh sapaan MC (Pak Handoyo dan Bu Irene) dan dilanjutkan  dengan video opening yang keren karya teman kami, 
Juvensius. Setelah itu, kami bersama-sama mengikuti ibadah pembuka yang saya pimpin bersama Litha, Chika, dan Rio. 
Beberapa lagu pujian kami naikkan, dari praise sampai worship, kami juga mendengarkan khotbah yang membangun dari 
Pdt. Wahyu Pramudya. Usai ibadah, acara dilanjutkan dengan drama musikal yang bercerita tentang seseorang yang 
kebingungan akan langkahnya setelah ia lulus SMP. Namun, teman-temannya mengingatkan dia akan sesuatu yang 

sangat penting telah menanti di depannya. Drama berdurasi tiga puluh menit itu dibuka oleh penampilan Kevin 
Anthony (pianis), lagu “Ku tak Pasti” karya Bapak Novel (guru musik kami tercinta) yang saya bawakan (solois), 

band dengan lagu ”What for That We Came Here for” (Rio, Jason, Tö, Timi, Candy, Daniel, SO), ada juga 
penampilan dance (Mica, Ivy, Vivi, Chiz, Sashia), dan ditutup oleh penampilan vocal group terbaik dari P5 

dengan lagu “Bukan Perpisahan Semata” (saya, Chika, MV, Litha, Hansel, dan Candy). Nah, pada akhir drama 
ini, air mata pertama mulai menitik di antara kami... yang dimulai dari air mata Litha yang keluar saat menyanyi, 

sehingga kami pun ikut menangis. Setelah selesai, tiba saatnya untuk mendengar sambutan dari perwakilan Dewan 
Pengurus PPPK Petra. Namun, karena ada rapat penting yang tidak bisa dihindari sehingga beliau tidak bisa datang, 

akhirnya acara dilanjutkan dengan pemutaran video dokumenter yang sangat keren, yang berisi kesan dan pesan 
kepala sekolah, wali kelas, dan beberapa teman kami. Sesekali terdengar tepuk tangan dari siswa-siswi pada saat tiba 
giliran kelasnya yang tampil, dan terdengar suara-suara tawa karena ada cuplikan-cuplikan lucu. Setelah itu, acara inti 
dimulai, yaitu prosesi. Diawali dengan masuknya kepala sekolah dan jajaran wali kelas dengan pembawa bendera, 

diiringi instrumen “Petra School Will Revive” yang diiringi oleh adik kelas kami, Stephanie O., yang setia 
membantu dari mulai latihan sampai dengan hari H. Lalu, kami menyanyikan “Indonesia Raya” dan “Mars 

Petra”, dilanjutkan dengan pengalungan medali. Saat pengalungan medali, air mata keluar untuk kedua 
kalinya, kali ini guru kami juga menangis karena rasa haru dan bahagia. Prosesi dilanjutkan dengan lagu 

“Terima Kasih Guruku” yang saya pimpin, serta lagu “Hymne Guru” yang dipimpin oleh Jessica dan 
Talitha. Janji alumni juga kami ikrarkan dengan dipandu oleh Indra dan Tabita. Kemudian, acara 
dilanjutkan dengan sambutan orang tua murid yang diwakili oleh orang tua Tabita, dilanjutkan 
dengan sambutan dari Dra. Ni Nyoman Panji selaku Kepala Sekolah SMP Kristen Petra 5. Setelah 
itu, diumumkanlah siswa-siswi berprestasi.Tahun ini ada yang baru tidak hanya juara umum dan 
peraih NUN tertinggi saja namun juga ada juara tiap kelas.

Semua acara inti telah usai, namun pada akhir acara ada sesuatu yang sangat indah dan 
mengharukan yang telah dipersiapkan oleh panitia tanpa sepengetahuan guru kami, kecuali Pak 
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ertempat di aula SMP Kristen 
Petra 2, pada tanggal 15 
Juni 2011, diadakan B

acara pelepasan siswa kelas IX. 
Acara dimulai pada pukul 08.00 
dengan ibadah yang dipimpin 
oleh Pdt. Wolter Kalangi. 
Dalam khotbahnya, beliau 
b e r p e s a n  a g a r  k i t a  
memanfaatkan waktu dengan 
baik, dan keberhasilan biarlah 
untuk memuliakan nama 
Tu h a n .  S e t e l a h  i b a d a h ,  
dilanjutkan dengan opening 
dance yang merupakan gabungan 
dari siswa kelas IX. Setelah itu, 
dilanjutkan dengan menyanyi lagu 
“Mars Petra“.

Acara berikutnya adalah beberapa 
sambutan dari wakil siswa kelas IX, wakil ketua OSIS, 
wakil orang tua siswa, dan kepala sekolah. Setelah sambutan, 
dilanjutkan dengan penyerahan hand bucket dari siswa kepada 
kepala sekolah yang diiringi dengan lagu “Hymne Guru”. 
Berikutnya ada penampilan solo vocal dari Livia Wijaya (VIII-4), 
yang dilanjutkan dengan pengumuman tiga orang peraih nilai 
ujian nasional terbaik, yaitu: Hans Thadeus (IX-2) di peringkat I 
dengan nilai 37,70; Hansel Buddie Soepriyanto (IX-1) di 
peringkat II dengan nilai 37,50; dan Meilisa Johana Alexaputri 
(IX-5) di peringkat III dengan nilai 37,30. Kemudian, 
pengumuman peringkat sepuluh besar / juara umum, di 

n ra ya yai u: F ysh a di  IX ) a ta n , t  an i A tya ( -3
seba a ua  umu  I den a  jumla  g i j ra m g n h

l  k sel r ha  1 6,8 ; M i li  ni ai e u u n 1 5  e l sa
J an A x ut (IX-5 seba a  oh a le ap ri ) g i

jua a umum d  jumla  r II engan h
n la  k sel ha 1 6,6 ; dai i e uru n 1 2  n 

o i a pri a S i t  IX 2)L v n A li ug an o ( -  
eba i j a a u m I s ga  u r mu II

d g n m l a  n ae n a  j u h i l i  
ke lu uhan 11 , . idak se r  6 39  T

ya ng aa idanghan pe harg n b  
demis et i ju a di er kaaka t ap  g  b i n 

pe ghargaan  parn kepada a 
s s  a a m  b a g  i w a d l i d n

n aka e Ac ra di an kanon d mis. a  l jut  
dengan me i du Bap k E nyany  et, a  dy 

P omo agai w k l u u d  iviaurn seb  a i g r  an L  
Wijaya g i a i  si ah ituseba a w k l swa. Setel  , 

Ba k Yos acak n erita rapa ef memb a b aca  
k lu n, yan  isa b  engan t k an a gelu sa g d m ut d  epu  t g n yan  

m i h e a ar siswa l 1 0%er a kar n p a lu us 0 .
M n an  r a a c a pemba ia aza  t  oae jel g akhi , d a ar g n ij h ser a d  

enu p eh Ba k S n an it tup engan e anp tu ol pa  uge g, d  d u  d  p mberi  
c pa sela a da b ak d  i u uru ese a r awanu a n m t ri ap an b g  b rt ka y  
epa a sel r h sw . M sem a in  b la -sal m .k d u u si a  ereka u sal g ersa m a an

“Selamat berjuang anakku... untuk meneruskan 
pendidikanmu di jenjang yang lebih tinggi guna menggapai 
cita-citamu. Tuhan senantiasa memberkati setiap langkah 
dan perjuanganmu....”

Selamat Melangkah ke DepanSelamat Melangkah ke DepanSelamat Melangkah ke Depan

Novel, meskipun tidak tahu rencana pastinya. Pada akhir acara ini, semua air mata tercurahkan. Tidak 
pandang bulu siapa pun orangnya ... dari teman yang nakal sampai yang pendiam, siswa, hingga guru. Pak Novel 

mewakili guru-guru mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila guru-guru sering marah dan lain 
sebagainya. Beliau mengutarakan, semua itu mereka perbuat karena mereka sangat sayang kepada kami dan ingin 

yang terbaik bagi kami. Pak Novel juga menyanyikan sebuah lagu dengan kata-kata indah: “Aku tahu ku takkan bisa jadi 
seperti yang engkau minta, namun selama napas berembus aku kan mencoba....”  Saat itu langsung terdengar sorakan 
yang meriah dengan tepuk tangan dan diwarnai isak tangis haru dari para siswa. Saat lagu hampir usai, beliau meminta 
semua guru untuk naik ke panggung. Saat lagu usai, betapa guru-guru, siswa, serta para tamu terkejut saat saya, Rio, 

Desta, Talitha,Denny, dan yang lain tampil dari belakang, sambil menyanyikan lagu “Untukmu Guruku” (ciptaan 
panitia pelepasan kelas IX) sebagai ungkapan terima kasih kepada para guru, dengan membawa bingkisan. 

Guru-guru yang di panggung terkejut dan langsung meneteskan air mata. Di sinilah semua air mata kami 
yang hadir tertumpahkan. Guru-guru pun diam seribu bahasa karena tak dapat berkata-kata lagi karena 

rasa haru dan terkejut. Stefan Rio dan kawan-kawan memberi hadiah secara simbolis di depan 
panggung. Dengan terbata-bata dan berurai air mata, ia mengucapkan rasa terima kasih dan 
permintaan maaf. Dengan berakhirnya acara tersebut, acara pelepasan kami yang sangat 
berkesan ini pun ditutup dengan doa dan ramah-tamah. Sesi ramah-tamah diisi dengan 
pemutaran video “Di Balik a Piece of My Puzzle”, yang berisi keseharian panitia yang sangat 
kocak. Sesi ini juga kami manfaatkan untuk  bercengkerama dengan teman-teman sebelum 
kami berpisah untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, dan sekaligus menikmati 

masa-masa terakhir di P5. Sungguh hari itu ‘it is really  awesome, memorable , wonderful, etc.’ Kami 
tidak ingin melupakan hari itu, bahkan jika kami bisa ... kami ingin mengulangi waktu tiga tahun di P5 

dan acara pelepasan itu kembali. Miss you guys, miss you teachers, miss you travejes… thank you for all…

by: Raoulian Irfon (IX-2)
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Petra Parade 2011Petra Parade 2011
MA Kristen Petra 2 benar-benar tetap ingin menunjukkan prestasinya melalui rangkaian acara Petra Parade 2011 yang 
diadakan oleh Universitas Kristen Petra pada bulan Maret sampai April 2011. Bagaimana tidak, karena Petra 2 berhasil Smempertahankan gelar tertinggi dalam Petra Parade 2011 tersebut, yakni menjadi juara umum. Dengan total tujuh belas 

kemenangan, 49 siswa-siswi Petra 2 meraih kesuksesan tersebut di sepuluh bidang lomba.
Kemenangan Petra 2 tersebut antara lain diraih dalam Student Stock Exchange Games, yang berhasil merebut Juara I, II, dan III. 

Begitu juga dalam Petra Automotive Challenge, ketiga gelar juara tersebut berhasil direbut oleh siswa-siswi Petra 2. Tak mau 
ketinggalan, lomba Super Bible juga mengalami hal yang sama. Sedangkan sisanya, diraih dari First Rank (Juara I dan II), Pembuatan 
Film Pendek “Tribute to Surabaya” (Juara II dan film terfavorit), Tax Accounting Competition (Juara III), Industrial Statistics Poster 
Competition (Juara II), Vocal Group Competition (Juara Favorit), Informatics Rally Games and Logic (Juara II), dan Business Legacy 
Competition (Juara I).

Semua keberhasilan yang diraih ini membuktikan kemampuan dan prestasi dari siswa-siswi Petra 2, serta tidak lepas dari peran 
bimbingan para guru pengajar sekalian. Tidak lupa, tentunya juga berkat campur tangan Tuhan yang membawa keberhasilan bagi 
mereka. Sekali lagi, selamat bagi para pemenang!

idak mau ketinggalan, tim SMA Kristen Petra 1 juga turut serta dalam rangkaian acara Petra Parade 2011 yang diselenggarakan oleh 
Universitas Kristen Petra, yaitu dalam Tax Accounting Competition dan Business Accounting Competition. Kedua kompetisi ini terdiri dari Ttiga babak. Babak pertama, peserta diharuskan untuk menyelesaikan soal-soal secara individu. Kemudian, pada babak kedua, enam tim 

yang lolos diminta untuk mempresentasikan hasil analisis dari case study yang telah diberikan. Dari hasil presentasi ini, diambillah tiga tim untuk 
melangkah ke babak penentuan. Babak ini menguji kecepatan dan ketepatan tim dalam mengerjakan soal yang dikemas dalam bentuk soal wajib, 
soal cepat tepat, dan soal lelang. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena penyertaan-Nyalah tim SMA Kristen Petra 1 bisa melalui berbagai 
penyisihan yang ketat, sehingga berhasil meraih Juara I dalam kedua lomba tersebut. Tim Tax Accounting Competition diwakili oleh Evelyn 
Elizabeth Intan (XIA-4), Alice Getty Tantomo (X-11), dan Andrie Yuwono (XIS-1). 
Tim Business Accounting Competition diwakili oleh Evelyn Elizabeth Intan (XIA-
4), Alice Getty Tantomo (X-11), dan Cindy Martono (XIS-2). Congratulation 
A1...!

alam rangka Petra Parade 2011, Universitas Kristen Petra mengadakan berbagai kegiatan dan lomba 
seperti fakultas ekonomi yang mengadakan Business Accounting Competition dan Tax Accounting Competition. Lomba itu diadakan Ddengan tujuan agar para siswa mengenal lebih jauh tentang akuntansi dan perpajakan. Untuk Business Accounting Competition, 

diadakan pada hari Jumat, tanggal 29 April 2011. Tax Accounting Competition diadakan pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2011. SMA Kristen Petra 3 
mengirimkan dua tim untuk Business Accounting Competition, dan mengirimkan satu tim untuk Tax Accounting Competition. Setiap kompetisi 
diikuti oleh tim-tim terkuat dari tiap-tiap sekolah, sehingga peserta yang berhasil meraih juara adalah peserta yang hebat. Pada hari Jumat, ketika 
kompetisi mulai dilaksanakan, nuansa persaingan dari babak penyisihan sampai babak final sangat ketat dan terasa menegangkan. Hal ini sangat 
memengaruhi kondisi mental para peserta. Memiliki kepandaian saja tidaklah cukup, tetapi harus dilengkapi dengan mental yang kuat. Bagi peserta 
yang memiliki keduanya, merekalah yang menang. Hal inilah yang ditunjukkan oleh tim SMA Kristen Petra 3, yang terdiri atas: Marvin, Alvian, dan 
Levia. Mereka memang memiliki kepandaian, kecerdasan, serta mental yang baik, sehingga mereka berhasil meraih Juara III.

Pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2011, saat pelaksanaan Tax Accounting Competition, jalannya lomba juga seru, namun persaingan tidak 
seketat hari Jumat. Walaupun demikian, kompetisi juga berlangsung menegangkan. Kejar mengejar skor terus terjadi, terutama pada babak 

semifinal. Bahkan, hampir saja tim SMA Kristen Petra 3 tereliminasi, 
namun berkat perjuangan yang gigih, akhirnya Vincensia, Levia, 

dan Elvira, berhasil meraih Juara II. Selamat ya...! 
Perjuanganmu jangan berhenti di sini, teruslah mengukir 
prestasi yang gemilang...!

melalui fakultas yang dimiliki, 
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anggal 6 Mei 2011, Universitas Widya Mandala 
Surabaya kembali mengadakan Widya Mandala 
Accounting Games (WMAG) yang ke-6. Kompetisi T

ini diikuti oleh empat puluh tim se-Jawa Timur. Babak 
penyisihan terdiri atas sesi tantangan dan festival yang 
dikemas secara bergantian. Sesi tantangan adalah sesi 
mengerjakan soal, dan sesi festival adalah sesi bermain 
games untuk mengumpulkan tambahan poin.

Kemudian, lima belas tim dengan akumulasi poin 
tertinggi, akan melanjutkan ke babak kedua. Pada babak ini, 
tim-tim itu dibagi ke dalam lima kloter yang nantinya akan di-
rolling setiap sepuluh menit. Tim akan saling menyerang dan 

ekali 
lagi ... 
SMA S

Kristen Petra 3 
mengukir prestasi 
gemilang dalam lomba 
akuntansi yang diadakan 
oleh Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya, 
pada hari Jumat, tanggal 6 
Mei 2011. Setelah dua 
tahun sebelumnya secara 
berturut-turut membawa 
piala bergilir, kali ini tim akuntansi SMA 
Kristen Petra 3 membawa pulang piala 
Juara II. Lomba yang pada tahun ini 
mengambil tema 

memang 
tergolong lomba yang bergengsi di 
antara lomba-lomba sejenis yang 
diadakan oleh beberapa perguruan 

"Cooperate and racing 
in Accounting Festival (CRAFt)”, 

Widya Mandala Widya Mandala 

tinggi. Dalam lomba ini, p

tujuan untuk mengukur 
kemampuan teori dan praktik para 

ara peserta 
diharapkan bisa memupuk kerja sama 
(cooperate) dalam dan antartim yang 
mungkin berbeda pendapat. 
Tujuannya adalah supaya para peserta 
dapat belajar terbuka dan menerima 
pendapat orang lain. Selain itu, juga 
ber

siswa. Tercatat 
ada 33 tim dari 

lima belas 
SMA/SMK di Jawa 

Timur yang ikut 
dalam lomba ini.

Tim dari SMA Kristen 
Petra 3 yang 

beranggotakan Marvin 
Charlie Chan, Alvian 
Renaldo, dan Elvira Miranti 
ini, memang layak meraih 

Juara II setelah berhasil 
menyisihkan lawan-lawannya pada 
babak semifinal. Sedangkan pada babak 
final, tim ini harus mengakui keunggulan 
tim dari SMA Kristen Petra 1 yang 
berhasil membawa pulang Juara I, yang 
beranggotakan Irene Kristanti, Evelyn 
Elizabeth, dan Alice Getty. Sukses buat 
kalian, ya….!

beradu cepat tepat. Lima tim dengan perolehan poin tertinggi 
akan melanjutkan ke babak penentuan, yaitu babak 
pengumpulan nilai, yang nantinya akan dipakai untuk lelang.

Dengan penyertaan Tuhan, kerja keras, serta ketekunan, 
dua tim SMA Kristen Petra 1 berhasil meraih Juara I atas nama 
Irene Kristanti (XII IPS 4), Evelyn Elizabeth Intan (XI IPA 4), dan 
Alice Getty Tantomo (X-11), dan Juara III atas nama Harris 
Kristanto Gunawan (XII IPA 4), Galuh Kartika (XI IPS 3), dan 
Claudia Irene (XI IPS 3).

Accounting Games 2011Accounting Games 2011



ag… dig… dug… dag... dig... dug.... Itulah yang kami 
rasakan pada saat detik-detik terakhir menuju ke 
pertandingan final Stiki Basketball League 2011. D
Waktu menunjukkan pukul 18.00, yang berarti 

waktunya tim bola basket putri Smatrama tampil di partai 
final melawan tim dari SMA Kosayu, Malang. Tim ini dikenal 
sangat tangguh, karena tahun lalu menjadi juara bola basket 
DBL wilayah Malang.

Pertandingan berjalan cukup seru sejak 
quarter pertama hingga quarter 
ketiga. Skor saling mengejar, 
hingga akhirnya 
skor kami sama 
kuat, 35 – 35, 
pada akhir 
quarter 
ketiga. 
Tetapi, 
pada 
quarter 
terakhir, 
pemain 

STIKI BASKETBALL LEAGUE

Nothing to LoseNothing to Lose

9–25 Mei 2011
kami mengalami penurunan karena ada satu orang anggota 
tim inti yang mengalami cedera, sehingga dia tidak dapat main. 
Dan pada akhir pertandingan, kami kalah dengan skor 58 – 44.

Kami bersyukur masih bisa meraih Juara II. Pertandingan ini 
merupakan perjuangan yang sangat berat, karena bersamaan 
dengan ujian kenaikan kelas. Kami yakin bahwa semua ini 
karena berkat Tuhan. Ucapan syukur dan terima kasih atas 
support  yang begitu tinggi dari anggota dewan pengurus PPPK 
Petra, dengan kehadiran drh. Budiliono T. Gunawan dan Ir. 

Junaedi pada pertandingan ini. Di samping 
itu, kehadiran 

Ibu Rinto 
dengan 
beberapa 
staf dan 

guru sangat 
men-support 
kami. Petra 
5, hebat...!

cara tahunan SMA Kristen Petra 2 yang selalu dilaksanakan 
menjelang kenaikan kelas kembali berlangsung dengan 
meriah. Apalagi kalau bukan Pekan Olahraga Pelajar A

Maprada, yang lebih dikenal sebagai POPMA. Seperti biasa, 
dibentuklah tim per angkatan yang terdiri atas tiga sampai empat 
kelas. Sesuai dengan tradisi, terdapat pertandingan bola basket 
putra dan putri, bola voli putra dan putri, serta futsal. Tahun ini, 
POPMA yang bertemakan “Nothing to Lose” berlangsung pada 
tanggal 30–31 Mei 2011 dan 1, 3, 6 Juni 2011.

Dari hasil pertandingan, mulai babak penyisihan hingga 
laga final, muncullah para pemenang, yaitu: Tim Bilen (XII-A3, 
XII-A6, XII-S1) sebagai juara bola voli dan bola basket putra, 
Juara Popma (XII-A2, XII-S2, XII-S3) sebagai pemenang bola basket 
putri, serta Chaiya-Chaiya (XI-A5, XI-S1, XI-S2) sebagai juara bola 
voli putri dan futsal. Selain itu, juga ada gelar MVP (Most Valuable 
Player) bagi para pemain, seperti pada bola basket dan bola voli 
putra, yang diraih oleh Hendra Pranata Wijaya. Natalia Halim 
keluar sebagai MVP dalam bola voli putri, Fitri dalam bola 
basket putri, dan Obed Ricky dalam pertandingan futsal. 
Viva Petra 2!
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ari Senin, tanggal 16 Mei 2011, atmosfer SMA Kristen Petra 1 tampak berbeda, tak biasa. Kala itu, yang tampak tak 
hanya siswa-siswi berpakaian seragam putih abu-abu, tetapi ada sebagian yang mengenakan setelan formal, atasan 
putih dengan bawahan hitam dan sepatu pantofel mengkilat. Oh, mereka yang tak berseragam itu adalah calon H

mahasiswa. Wajah mereka semuanya tampak sumringah, tanda sedang bahagia. Dan benar saja, ternyata mereka baru saja 
mendengar kabar kelulusan. Tepat hari itu, kabar kelulusan dikumandangkan, dan A1 sukses lulus 100%.

Sejak pagi, tampak beberapa anggota OSIS berseliweran, sibuk mengoordinasi acara pelepasan. Pukul 07.30, acara dimulai. 
Diawali dengan doa pembukaan, kemudian pemberitaan firman Tuhan oleh Pak Andi. Acara dilanjutkan dengan pengalungan 
medali, simbol tanda kelulusan oleh kepala sekolah kepada seluruh siswa-siswi SMA Kristen Petra 1. Selanjutnya, pembacaan dan 
pemberian penghargaan kepada beberapa siswa-siswi terbaik, di antaranya adalah peraih nilai ujian tertinggi, The Most Talented 
Student, dan lain-lain. Selanjutnya, ada pemutaran video, performa dari beberapa siswa-siswi kelas XII. Mereka menyanyikan 
lagu, menampilkan drama, dan memberikan bunga tanda terima kasih untuk wali kelas XII. Ben dan Lona, mengakhirinya dengan 
mengucapkan beberapa baris kalimat. Mereka mengucapkan banyak terima kasih atas segala yang sudah bapak dan ibu guru 
lakukan buat mereka. Tak lupa juga, jutaan permintaan maaf, atas apa yang para murid sudah lakukan terhadap mereka.

Pada akhirnya, segala perjuangan yang sudah mereka lakukan seakan terbayar. Seperti yang Mr. Charles Felix ungkapkan, ini 
bukan akhir, sebaliknya... justru ini adalah awal. Perjuangan mereka belum berakhir sebab perjalanan masih panjang. Jauh dari 
segala kelebihan dan kekurangan, masa-masa SMA adalah benar-benar yang terbaik.

“Those Times Will Not Return”

Pameran Pendidikan

ebuah pameran bergengsi, 
sekali lagi dihelat di Jatim Expo. Yang 
ditonjolkan pada pameran kali ini adalah sekolah-sekolah dan badan S

pendidikan. Berbagai bentuk pendidikan, mulai dari SMK, SMA, hingga MA 
pun bisa dijumpai di pameran ini. Tentunya... PPPK Petra juga tidak 
ketinggalan untuk ikut ambil bagian dalam acara ini! Sejak pukul enam pagi, dari hari pertama dan pembukaan acara, tanggal 7 
Juni 2011, siswa-siswi dari berbagai sekolah yang turut ambil bagian dalam acara ini, memadati Jatim Expo untuk menata stan 
pameran. Tak lama kemudian, pengunjung mulai memadati lokasi pada saat pameran dibuka pada pukul 10.00. Semua orang 
dipenuhi dengan rasa penasaran dan keingintahuan. Bahkan, stan dari SMA Kristen Petra 2 kerap dipenuhi oleh pengunjung yang 
ingin menjajal ketangguhan mesin penghitung tanggal lahir, bertanya tentang alat percepatan pembuatan tempe, melihat 
canggihnya robot yang sekarang mampu bermain bola, maupun mencicipi berbagai masakan berbahan dasar tempe yang 
merupakan hasil olahan murid dari SMA Kristen Petra 2. Dalam kesempatan kali ini, SMA Kristen Petra 2 berusaha menunjukkan 
kepada publik bahwa sekolahnya adalah sekolah yang dapat menghasilkan produk–produk unggulan yang disertai dengan 
pembangunan karakter yang kuat. Prestasi nasional maupun internasional pun juga berusaha ditonjolkan, seperti Detcon 2k11, 
LIPI 2008, dan yang tak kalah menarik, video tur sekolah interaktif, serta hasil karya seni maket juga disajikan. Kepadatan itu 
berlangsung dari pagi hingga malam.

Pameran diadakan selama empat hari. SMA Kristen Petra 2 telah berpartisipasi pada hari pertama dengan baik. Manfaat dari 
pameran tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat Surabaya, bahwa sekolah-sekolah di Surabaya merupakan sarana yang baik 
bagi para siswa untuk mengembangkan potensi dan prestasi. Mari kita terus majukan pendidikan di Surabaya!
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Inilah catatan perjalanan Peter Tirtowijoyo Young, siswa kelas IX-9 SMP Kristen Petra 1 saat meraih 
prestasi dalam ajang  yang diselenggarakan di Rumania:Balkan Mathematical Olympiad 2011
Inilah catatan perjalanan Peter Tirtowijoyo Young, siswa kelas IX-9 SMP Kristen Petra 1 saat meraih 
prestasi dalam ajang Balkan Mathematical Olympiad 2011 yang diselenggarakan di Rumania:

th28  Balkan Mathematical Olympiad 2011th28  Balkan Mathematical Olympiad 2011th28  Balkan Mathematical Olympiad 2011th28  Balkan Mathematical Olympiad 2011

erjalananku berawal dari bulan April. Aku mengikuti pembinaan selama tiga hari setiap 
minggu di Jakarta, dan waktu itu juga merupakan saat-saat persiapan dalam menghadapi 
ujian nasional, sehingga waktuku pun juga terbagi bergantian, antara Jakarta dan Surabaya. P

Tanggal 30 April – 2 Mei 2011, ada pelatihan persiapan olimpiade sebelum kami bertiga (saya, Monica 
dari SMA Santa Angela, Bandung, dan seorang guru pendamping) berangkat menuju Rumania. Tanggal 3 
Mei 2011, kami berangkat menuju Rumania. Perjalanan dimulai dari Jakarta menuju Singapura selama 
satu setengah jam, transit di bandara dan menunggu selama satu jam. Dari Singapura, kami melanjutkan 
lagi perjalanan selama sebelas jam ke Istanbul, Turki, transit selama tiga jam, lalu terbang lagi ke 
Bucharest, Rumania, selama dua jam. Di sana, beda waktu dengan di Surabaya sekitar lima jam lebih.

Perjalanan yang melelahkan membuatku ingin langsung beristirahat, aku menyadari kalau kondisi 
0 tubuhku kurang baik karena temperatur suhu di sana sekitar 15–20 C. Kenyataan itu menggagetkanku, 

0 karena menurut informasi, suhunya diperkirakan antara 25–30 C, sehingga baju tipis yang kubawa dari 
Surabaya terasa kurang nyaman untuk tidur. Tanggal 5 Mei 2011, kami mengikuti opening ceremony di 
University of Iasi. Olimpiade ini diikuti oleh sepuluh negara sebagai official participants dan sebelas 
negara sebagai invited participants. Tiap negara rata-rata mengirim enam peserta yang berumur sekitar 
17 tahun atau setara kelas XI SMA, kecuali Indonesia yang hanya mengirim dua peserta. Saat tengah 
malam, tiba-tiba badanku panas, aku mencoba menelepon orang tua, dan mereka lalu menyuruhku 

0mengukur suhu tubuhku. Ternyata, suhu tubuhku mencapai 38,9 C. Lalu, aku segera makan seadanya  

dan minum obat. Saat tes, aku dalam keadaan demam tinggi, pusing, dan batuk. Aku berdoa kepada 
Tuhan mohon kekuatan agar bisa berkonsentrasi dalam tes. Tes yang berisi empat soal ini berlangsung 
selama empat jam. Soalnya relatif sulit jika dibandingkan dengan di Indonesia, dan aku berusaha bekerja 
semampuku.

Keesokan harinya, aku pindah ke kamar guru pendamping yang lebih enak, berharap agar kondisi 
tubuhku bisa lebih baik. Dan setelah itu, aku mengikuti moderasi. Moderasi dilaksanakan per soal. 
Moderasi pertama, aku tidak mendapat apa-apa karena tahu kesalahannya, dan nilainya tidak dapat 
dinaikkan, sehingga aku hanya mendapat nilai dua dari sepuluh poin. Soal kedua, aku berdebat selama 
satu jam dengan juri, awalnya aku diberi nilai satu poin, kemudian kutinggal dan tidak tanda tangan. 
Selanjutnya soal ketiga, aku tidak dapat moderasi karena tidak menulis apa-apa. Dan soal terakhir, aku 
mendapat nilai lima, tetapi aku debat lagi dan mendapat nilai lumayan. Tiba-tiba, juri yang tidak 
kutandatangani itu datang dan bilang kalau aku mendapat tambahan poin, sehingga nilaiku cukup 
memuaskan dan mungkin berpotensi meraih medali.

Pada malam hari tanggal 7 Mei 2011, aku sangat tegang menanti hasil pengumuman. Tetapi, tiba-tiba 
guru pendampingku mendapat ‘bocoran’ bahwa aku berhasil meraih medali perunggu. Dan setelah itu, 
aku dipanggil untuk menerima medali. Aku sangat bersyukur, Tuhan masih memberikan saya hasil yang 
baik walaupun dalam kondisi sakit. Yaah... sebenarnya agak kecewa karena seharusnya bisa 
memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Keesokan harinya, aku kembali ke Jakarta dan disambut oleh 
beberapa wartawan dan orang dari Surya Institute. Aku mendapat kalungan bunga. Mama juga datang 
untuk menjemputku. Setelah itu, aku bertolak ke Surabaya, karena esoknya aku mengikuti OSK mewakili 
SMP Kristen Petra 1 untuk bersaing di tingkat SMA.
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