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EditorialEditorial
Merdeka!! 
Senang rasanya dapat menyapa Anda kembali dalam  

edisi bulan September 2011 yang penuh dengan sukacita hari 
kemerdekaan. Suasana semangat '45 terasa begitu kental dalam setiap 
artikel  edisi ini, terutama dalam artikel-artikel mengenai 
kegiatan untuk menyambut dan memperingati HUT ke-66 Kemerdekaan 
Republik Indonesia, yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2011 lalu. Di 
sana terdapat semangat kebersamaan dan kekompakan. Bentuk 
semangat '45 lainnya juga diungkapkan oleh para siswa yang berhasil 
meraih kemenangan dalam kompetisi-kompetisi yang digelutinya. Oleh 
karena itu, kami berharap semoga semangat para pejuang tetap 
membara di dalam hati, sehingga para siswa PPPK Petra dapat turut serta 
membangun bangsa dan negara kita tercinta ini, yakni dengan selalu 
berupaya yang terbaik dan menjadi pribadi yang mau bertumbuh ke arah 
yang positif.

Demikian pula yang dilakukan oleh . Kali ini, redaksi 
tengah merancang sebuah konsep baru yang akan diluncurkan pada 
bulan Januari 2012. Konsep baru ini akan melibatkan para siswa untuk 
turut ambil bagian dalam proses pengolahannya, sehingga siswa 
mendapatkan kesempatan berharga untuk mengembangkan bakat dan 
talentanya secara nyata melalui  yang baru. Oleh karena itu, 
kami mengharapkan dukungan dari berbagai pihak.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah 
berpartisipasi dengan mengirim materi edisi September 
2011 ini. Kami juga terbuka lebar untuk menerima kritik dan saran yang 
dapat Anda berikan bagi gema petra. Anda dapat mengirimkannya baik 
ke alamat redaksi maupun via e-mail.

Terima kasih, kiranya apa yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi 
Anda. Selamat membaca!
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INTERNATIONAL BRIDGEINTERNATIONAL BRIDGE

untuk mengetahui hasil akhir penilaian. Penantian itu 
terbayar lunas saat kami diumumkan sebagai Juara III, dan 
berhak atas trofi plus uang tunai sebesar Rp3.000.000,00.

Tak lupa, kami mengucapkan syukur kepada 
Tuhan Yesus yang telah menyempurnakan 
berbagai usaha dan perjuangan yang telah 

kami lakukan.

BUILDING CONTESTBUILDING CONTEST20112011

vana K. Edison, siswi 
SMA Kristen Petra 1, 
berhasil meraih Juara I

Harapan I dalam International 
Bridge Building Contest 2011 di 
Illinois Institute of Technology 
(IIT) di Chicago. Kontes ini 
adalah kelanjutan dari lomba 
desain jembatan yang 
diadakan oleh Fakultas Teknik 

Sipil Universitas Kristen Petra, pada bulan Februari-Maret 
2011 lalu. Dalam kompetisi berskala nasional itu, Ivana 
meraih Juara I, sehingga mengantarkannya untuk 
berpartisipasi dalam kompetisi internasional ini. Kerja keras 
dan berharap kepada Tuhan adalah kata kunci untuk meraih 

kesuksesan, karena para peserta lainnya merupakan siswa-
siswi pilihan dari berbagai sekolah internasional yang 
mempunyai wawasan yang sangat baik di bidang desain 
jembatan.

Rules pembuatan jembatannya sama seperti lomba yang 
diadakan oleh Universitas Kristen Petra kemarin. Ivana 
diberikan waktu kurang lebih dua minggu untuk menyelesaikan 
jembatan, dan Universitas Kristen Petra memberikan jenis kayu 
balsa (ocroma garnivora) sebagai bahan jembatan. Kemudian, 
Petra mengirimkan jembatannya ke Chicago. Jembatan harus 
diterima di sana paling lambat tanggal 22 April 2011. Tanggal 
30 April 2011, waktunya penilaian, jembatan diberi beban 
maksimal yang mampu diterimanya.

Satu minggu kemudian, hasil penilaian keluar. Ivana berada 
di peringkat ke-4 dengan efisiensi jembatan sebesar 3408, 
dinilai dari berat jembatan sebesar 14,67 gram yang mampu 
menahan beban hingga 72 kg. Juara I diraih oleh Kevin Bajzek 
dari Tinley Park High School, Chicago, dengan efisiensi 4515 
(berat jembatan sebesar 9,08 gram, beban sebesar 41 kg). 
Juara II diraih oleh Nadine Benavides dari Baltimore 
Polytechnic High School, Maryland, dengan efisiensi 3855 
(berat jembatan sebesar 12,97 gram, beban sebesar 53 kg). 
Dan Juara III diraih oleh Alex Studknicka dari Lincoln-Way West 
High School, Chicago, dengan efisiensi 3485 (berat jembatan 
sebesar 11,19, beban sebesar 39 kg). “Saya merasa puas dan 
bangga. Dan akan berusaha meraih prestasi yang lebih baik 
pada lomba berikutnya,” ujar Ivana. 

Alfalink Education Expo English CompetitionAlfalink Education Expo English Competition
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“It's not how good you are, it's 
how good you want to be”

“It's not how good you are, it's 
how good you want to be”

ada tanggal 14 Agustus 2011, kami, 
Thekno, Shannon Tjondro Koesoemo, dan Ignasius PVito Oentoro, berhasil meraih Juara III dalam 

english competition antar-SMA tingkat Jawa Timur yang 
diadakan oleh Alfalink Overseas Study & English Course di 
Hotel Sheraton, Surabaya. Sebelum bertarung di partai 
puncak, kami terlebih dahulu harus mengikuti babak 
penyisihan lewat pengumpulan essay yang berjudul I 4 The 
World: Identify, Imagine, Innovate, Influence dengan misi 
membawa perubahan pada dunia. Pada babak penyisihan ini, 
naskah kami harus bersaing dengan 150 naskah tim lain yang 
juga berambisi untuk menang. Puji Tuhan, setelah melalui 
serangkaian penjurian, kami akhirnya berhasil terpilih sebagai 
salah satu dari lima tim yang lolos ke babak final. Pada babak 
ini, kami ditantang untuk membuat sebuah tulisan sekaligus 
mempresentasikannya di hadapan panelis dan puluhan 
pengunjung pameran pendidikan hanya dalam waktu dua 
jam. Tidak hanya itu, kami juga harus beradu argumen 
dengan peserta lain yang siap mencecar kami untuk mencuri 
kemenangan.

Berbasiskan pertanyaan “If you can change one norm in 
our society, what will you change and why?”, kami mencoba 
untuk memperbarui visualisasi masyarakat akan ambivalensi 
dunia kerja dengan dunia sekolah pada masa remaja dan 
bagaimana solusi kami dalam mengatasinya. Setelah kelima 
tim menyampaikan pandangannya, kami harus menunggu 

Gian Adhitya 
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kspresi sukacita begitu tampak di wajah para siswa 
SMA Kristen Petra 4 pada siang hari itu. Meskipun Epeluh keringat membasahi, hal itu tak 

menghentikan semangat mereka untuk mengikuti berbagai 

SUKACITA KEMERDEKAAN

oreeee..!! Tidak 
terasa, 66 tahun Hsudah negara 

tercinta kita bebas dari 
penjajah! Nah, untuk itu... 
SMA Kristen Petra 2 tidak 
mau ketinggalan untuk ikut 
memeriahkannya. Pada 
tanggal 11 Agustus 2011, 
mengambil tema 
“Nasional.is.me” yang bisa 

berarti 'Nasionalisme' dan 
juga 'Nasional is Me', OSIS 
Maprada mengadakan 
berbagai lomba, seperti “Topi 
Buta” yang berhasil menarik 
banyak perhatian, dan tarik 
tambang yang juga 
merupakan tradisi Maprada. 
Selain itu, ada juga beberapa 
stan games dan konsumsi. 
Pada hari itu, para siswa juga 
diperbolehkan mengenakan 
baju bebas.

Kemudian, perayaan Hari 
Kemerdekaan pun dilanjutkan 
dengan upacara bendera pada 
tanggal 17 Agustus 2011. 
Tetapi... untuk tahun ini ada 
yang berbeda lho, karena 
pada upacara kali ini ada 
paskibra yang dibentuk dan 
dilatih selama dua minggu 
secara khusus. Tim paskibra 
yang 'menggawangi' upacara 

M D A . !!
ER EKA A .. !

M D A . !!
ER EKA A .. !

kali ini  terdiri atas dua 
pasukan, pasukan pertama 
beranggotakan tujuh belas 
siswa dan pasukan kedua 
beranggotakan delapan 
siswa, yang sebagian besar 
adalah siswa dari kelas X. 
Untuk menjadi anggota 
paskibra ini, mereka harus 
melalui proses seleksi 
terlebih dahulu. Tidak heran, 
meskipun masih kelas X, 
tetapi mereka nggak kalah 
gagah, tertib, dan disiplin, 

dalam menjalankan 
tugasnya. Hebat, ya! Apalagi 
mengingat selama upacara 
berlangsung, semua siswa 
SMA Kristen Petra 2 
mengikutinya dengan 
khidmat dan tertib. Two 
thumbs up untuk para siswa 
dan paskibra Maprada! 
Semoga dengan adanya 
acara ini bisa semakin 
meningkatkan rasa 
nasionalisme Maprada 
semuanya. MERDEKA!!!

perlombaan yang diadakan untuk memperingati HUT ke-66 
Republik Indonesia pada tanggal 13 Agustus 2011 yang lalu. 
Hal senada diungkapkan oleh Arcelia, salah seorang anggota 
pengurus OSIS. Para siswa terlihat begitu antusias dan 
menikmati setiap tantangan perlombaan-perlombaan unik ini, 
mulai dari tarik tambang, desain baju, pindah belut, 
memasak, hingga Trapat Idol.

Untuk lomba desain baju, Arcelia mengatakan bahwa tiap-
tiap kelompok dari perwakilan kelas diberi waktu tiga jam 
untuk membuat baju dengan bahan daur ulang, sebelum baju 
tersebut diperagakan oleh salah satu siswa yang merupakan 
perwakilan kelas. Berbeda halnya dengan lomba memasak, 
lomba ini memberi pelajaran kepada para siswa untuk 
mengatur uang mereka, peserta lomba ini membeli bahan 
memasak sesuai dengan anggaran yang ditentukan oleh 
panitia. Bukan mahalnya bahan yang menjadi penilaian, akan 
tetapi... tampilan, rasa, kreativitas, dan kebersihan, dalam 
mengolah serta menghidangkan masakanlah yang menjadi 
kriteria untuk menentukan pemenang.
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alau orang bilang Indonesia sudah merdeka, 
sesungguhnya Indonesia belum merdeka Ksepenuhnya. Mengapa??? Karena masih saja 

banyak saudara sebangsa kita yang taraf hidupnya di bawah 
garis kemiskinan, korupsi seolah telah membudaya di dalam 

Mading - Peserta lomba poster perjuangan sedang asyik menorehkan cat di kain.

asil perjuangan bangsa 
Indonesia dalam meraih 
kemerdekaan yang kini H

telah memasuki tahun ke-66, telah 
dirasakan oleh siswa-siswi SMA Kristen 
Petra 3. Sebagai bentuk penghargaan 
dan penghormatan terhadap 
perjuangan para pahlawan bangsa 
dalam meraih kemerdekaan, pada 
tanggal 12-13 Agustus 2011 
diselenggarakan berbagai jenis lomba, 
antara lain: merancang busana dari 
kertas koran yang dilanjutkan dengan 
peragaan busana, terompah 
kebersamaan, tarik tambang 
persahabatan, poster perjuangan, dan 
mading perjuangan. Puncak dari semua 

Ekspresi

KemerdekaanKemerdekaan

kegiatan dalam perayaan HUT 
Kemerdekaan RI ini adalah 
dilaksanakannya upacara bendera 
detik-detik proklamasi pada tanggal 17 
Agustus 2011. Dan dilanjutkan dengan 

pemberian hadiah bagi para juara 
lomba, dan penghargaan kepada siswa 
peraih nilai tertinggi pada setiap 
tingkatan kelas tahun ajaran 2010/2011 
oleh Dra. Hanna Herawati, selaku kepala 

negeri ini, dan semangat 
kebersamaan dan persatuan 
dalam kehidupan bernegara 
hingga kehidupan 
bermasyarakat sudah mulai 
tergeser oleh pola hidup 
individual.

Untuk itu, pada tanggal 13 
Agustus 2011, pengurus OSIS 
merancang kegiatan yang 
diikuti oleh seluruh warga SMA 
Kristen Petra 5, guna 
membangkitkan kembali 
semangat kebersamaan dalam 
mewujudkan kemerdekaan 
yang sepenuhnya menuju “Rise 
of the Nation”. Semangat 
tersebut diekspresikan melalui 
bermacam-macam kegiatan 
lomba di sekolah yang 
berlangsung dengan suasana 

yang meriah, seperti: tarik tambang, battle rally, sepeda hias, 
dan membuat karikatur proklamator. Lomba-lomba tersebut 
diawali dengan jalan sehat mengelilingi kawasan sekolah.

Ayo, bersama-sama kita bangkitkan kembali semangat tuk 
meraih kemerdekaan yang sepenuhnya!!!

Rise of the Nation



anggal 8–10 Agustus 2011, siswa SMA Kristen 
Petra 5 kelas XIA-1, XIS-1, dan XIS-2, melaksanakan Tretret siswa kloret (kelompok retret) pertama yang 

bertempat di Roemah YWI, Jalan Oro-oro Ombo, Batu, 
Malang. Retret siswa pada tahun ajaran ini bertemakan 
“Ketika Kemasan Lebih Baik Daripada Isi “. Retret ini dikemas 
dengan begitu menyenangkan, sehingga siswa tidak bosan 
dengan berbagai kegiatan, seperti: diskusi kelompok, games, 
talent show, dan lain-lain. Tidak ketinggalan, sebagai 

ada hari Kamis, tanggal 4 
Agustus 2011, sekolah kami, PS M A  K r i s t e n  P e t r a  5 ,  

m e n g i r i m k a n  s a t u  t i m  s e b a ga i  
p e r wa k i l a n nya  u nt u k  m e n g i ku t i  
Accounting Fun Competition yang 
diselenggarakan oleh Universitas Pelita 
H a r a p a n  ( U P H ) .  T i m  t e r s e b u t  
beranggotakan tiga orang, yakni: saya, 
Stephanie (XIS-3), David Christian (XIA-
1), dan Shannon Dorothy (XIIA-2).

Kompetisi ini terdiri atas tiga 
babak. Pada babak pertama 
yang berupa rally fun game, 
kami harus melalui enam 
b u a h  p o s  y a n g  
m e m b e r i k a n  s o a l  
matematika, ekonomi, 
pengetahuan umum, 
dan beberapa games. 
Puj i  Tuhan,  kami 
b e r h a s i l  m e l a l u i  
set iap tantangan 
yang diberikan dan 
t e r p i l i h  u n t u k  
m e n g i ku t i  b a b a k  

Accounting
FunCompetition

selanjutnya bersama dengan sekitar 
dua puluh tim lainnya.

Pada babak kedua, kami harus 
menghadapi soal berupa pernyataan-
pernyataan yang harus dijawab true or 
fa l s e .  M e s k i p u n  ka m i  s e m p at  
mengalami kesulitan dalam meng-
hadapi 

beberapa soal, kami bersyukur karena 
dapat melalui babak ini dengan baik dan 
berhasil lolos menuju ke babak ketiga.

Babak terakhir tantangan yang harus 
kami hadapi berupa kreasi produk. Untuk 
itu, kami membuat sebuah multifunction 
portable shelf, yaitu sebuah rak portabel 
yang dapat dibawa ke mana-mana. 
Namun, tantangan kami tidak hanya itu, 

k a r e n a  k a m i  j u g a  h a r u s  
mempresentasikan kreasi produk 

tim kami. Hal ini bukanlah hal 
yang mudah bagi tim kami, 

karena ini adalah pertama 
kalinya kami bertiga 

melakukan presentasi 
d a l a m  s e b u a h  
k o m p e t i s i .  P u j i  
Tu h a n ,  s e t e l a h  
melalui babak ketiga 
y a n g  c u k u p  
menegangkan ini, 
k a m i  a k h i r n y a  
berhasi l  meraih 
Juara III. Thanks, 
God!

pembicara, Pdt. Dedy Gunawan Satyaputra dan Pdt. Wahyu 
Widayat,S.Th. juga dengan kreatif menyampaikan firman 
Tuhan sesuai tema, sehingga siswa tidak mengantuk, 
walaupun capek juga, mengingat acara retret ini cukup padat. 
Pesan dari pembicara untuk para siswa adalah supaya anak-
anak melakukan tindakan nyata yang Tuhan kehendaki 
dengan mewujudkan sikap peduli, menolong sesama, 
daripada hanya sekedar bicara. Dengan demikian, tidak 
sekadar kemasan kita bagus, tetapi terlebih isinya. GBU. 

� Ketika Kemasan Lebih Baik Daripada Isi�� Ketika Kemasan Lebih Baik Daripada Isi�
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anggal 6 Agustus 2011, semua siswa kelas VII SMP 
Kristen Petra 5 mengikuti kegiatan pembinaan dengan Ttema “Sukses Belajar dan Bergaul”, yang disampaikan 

oleh Dra. Lanny Herawati. Melalui kegiatan ini, para siswa 
diharapkan bisa memahami bagaimana cara belajar dan bergaul 
yang benar. Dari pembinaan ini, kami jadi tahu apa yang menjadi ciri 
khas seorang remaja, yaitu: mencari identitas diri, diterima oleh 
teman sebaya, berpikir kritis, haus akan prestasi, dan mempunyai 
emosi yang labil. Kita membutuhkan teman, karena mereka sangat 
berperan dalam hidup kita. Jika ada teman, kita akan merasa aman, 
diterima, sebagai tim, mendapat penghiburan, dan kita dapat 
bertumbuh dengan baik. Dan jika kita berteman, kita juga harus bisa 
memilih teman yang baik. Teman yang bijaksana, sabar, dan selalu 
ada buat kita, adalah beberapa sifat teman yang baik.

Sebagai remaja, kita pun memiliki tantangan, contohnya: agar 
dapat diterima dalam kelompok, sering kita berusaha untuk menjadi 
sama dengan kelompok kita, sehingga terkadang kita menghalalkan 
segala cara agar dapat diterima, seperti ketertarikan dengan lawan 
jenis sehingga ingin berpacaran dan gila teknologi (HP, game secara 
berlebihan, dan lain-lain). Pribadi seorang remaja yang sukses harus 
melalui proses, meliputi: proses harga diri dan kepercayaan diri, 
percaya pada kemampuan diri dan kemampuan menghadapi 
perubahan, serta kemampuan problem solving. Dalam cara belajar, 
kita harus dapat menggunakan waktu dan pikiran dengan efisien. 
Kita harus mengatur waktu belajar kita dengan baik, dan belajar 
dengan penuh konsentrasi. Berdasarkan penelitian terhadap siswa 
yang sukses, yang menentukan faktor kesuksesan mereka adalah 
cara belajar yang benar (33%) dan ketertarikan pada pelajaran itu 
(25%). Kesulitannya memiliki cara belajar yang baik, yaitu: tahu 
bahwa kebiasaan belajar yang baik itu penting tetapi suka menunda, 
dan tidak mau mengubah cara lama. Kita belajar 10% dari yang kita 
baca, 20% dari yang kita  dengar, 30% dari yang kita lihat, 50% dari 
yang kita lihat dan dengar, 70% dari yang kita katakan, dan 90% dari 
yang kita katakan dan lakukan. Untuk dapat mengatakan dan 

melakukan sesuatu dengan dasar yang kuat, kita harus melewati 
proses membaca, mendengar, melihat, dan melakukan.

Berikut ini adalah beberapa cara sukses dalam bergaul:
1. Kenali dan kembangkan dirimu.
2. Pahami orang lain, kekhasan pria-wanita.
3. Kembangkan wawasan yang terkendali.
4. Izinkan teman berbicara, jangan kuasai dia.
5. Miliki sahabat dewasa rohani “curhat”.
6. Kembangkan sikap terbuka, ramah, jujur, dan setia.
7. Jangan membawa diri ke dalam pencobaan.
8. Beranilah “lari” dari godaan.
9. Bersandar pada Firman-Nya.

Jadi, seorang remaja butuh bergaul, tetapi harus bisa memilih 
pergaulan yang positif, dan kita harus dapat menerima, 
mengembangkan, dan mengenali panggilan diri kita masing-masing. 
Kita juga tidak boleh salah memilih teman dan menghindari 
pornografi. Yang terpenting, kita harus meraih prestasi setinggi-
tingginya untuk menuju panggilan karya kita.

by: Anastasia (VII-3)

Where You Will Go...?Where You Will Go...?
ntuk memberikan informasi yang 
benar tentang studi dan Umacam–macam program  studi yang 

ada di perguruan tinggi bagi siswa kelas XII, di SMA 
Kristen Petra 3 diadakan pameran tunggal tiga 
perguruan tinggi favorit di Surabaya. Dimulai dari 
Universitas Katolik Widya Mandala yang 
mengadakan pada tanggal 6 Agustus 2011, 
Universitas Surabaya pada tanggal 13 Agustus 
2011, dan Universitas Kristen Petra pada tanggal 
20 Agustus 2011. Dengan adanya pameran 
pendidikan ini, para siswa yang hendak 
melanjutkan studinya ke perguruan tinggi akan 
benar-benar mengetahui jurusan mana yang 
terbaik dan sesuai baginya. Di sini, mereka tidak 
hanya sekadar melihat brosur-brosur perguruan 
tinggi yang bersangkutan, tetapi mereka bisa 
berkonsultasi seputar jurusan-jurusan yang ada. 
Karena itu, pameran ini mendapat minat yang 
sangat baik dari para siswa, khususnya kelas XII, 
baik program IPA maupun IPS. 

Sukses Belajar dan BergaulSukses Belajar dan Bergaul
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alam rangka memperingati 
Hari Proklamasi ke-66 DRepublik Indonesia, SMP 

Kristen Petra 2 mengadakan berbagai 
macam lomba yang dilaksanakan pada 
tanggal 13 Agustus 2011. Acara ini 
dibuka dengan kegiatan jalan sehat dan 
senam pagi yang diikuti oleh para guru 
dan pengurus OSIS. Lomba tahun ini 
sangat meriah, karena banyak lomba 
yang seru, seperti lomba bola basket 
three on three, lomba menggambar, 
lomba menyanyi, lomba tarik tambang, 
lomba reportase, dan rally game.

Uniknya, pada saat setiap 
perwakilan kelas mengikuti perlombaan 
di tempat yang berbeda-beda, peserta 
lomba reportase tidak berdiam saja di 
satu tempat. Mereka harus berkeliling 
dari satu lokasi ke lokasi lainnya untuk 
meliput acara perlombaan 

Di suatu kampung, ada peserta yang ikut lomba menyanyi lagu Hari Kemerdekaan.
Dengan semangat... dia mulai menyanyi:

Peserta : "Enam belas Agustus tahun empat lima ...”
Juri       : "Bapak, salah itu .... Ulangi!”

Peserta mulai lagi:
Peserta : "Enam belas Agustus tahun empat lima ...”
Juri : "Masih salah .... Ini kesempatan terakhir!”
Peserta : "Saya ndak salah, Pak! Sampean dengar saya nyanyi dulu”

Akhirnya, juri serius mendengarkan ...
Peserta : “Enam belas Agustus tahun empat lima... BESOKNYA hari kemerdekaan kita ...”

dengan melakukan wawancara dan 
pemotretan. Mengingat materi yang 
dapat mereka ambil dari lapangan 
sangat banyak pilihannya, tentunya 
hal ini menjadi tantangan tersendiri 
bagi para peserta lomba reportase. 
Untuk lomba menyanyi, panitia 
sudah menyediakan sebuah 
panggung dan tim musik yang andal. 
Para peserta diberi kesempatan 
untuk memilih salah satu lagu yang 
dipersiapkan oleh panitia. Lagu-lagu 
tersebut adalah “Merah Putih” dari 
Agnes Monica, “Bendera” dari Band 
Kotak, lagu nasional “Hari Merdeka” 
dan “Kebyar-Kebyar” lagu ciptaan 
dari almarhum Gombloh. Pada lomba 
basket three on three, baik untuk 
kategori putra maupun putri, suasana 
menjadi lebih 

menegangkan sekaligus menghibur 
untuk ditonton saat pertandingan 
mendekati partai final. Sementara itu, 
lomba rally game berjalan cukup seru. 
Lomba ini diawali dengan materi 
sending message, memantulkan bola 
voli ke teman sebelah lalu melemparnya 
ke ring bola basket, dan dilanjutkan 
dengan menggelindingkan bola 
pingpong memakai pipa sampai ke garis 
finis. Permainan ini benar-benar 

membutuhkan strategi dan 
kekompakan. Di lokasi lain, para 
peserta lomba lukis harus 
memikirkan sebuah ide untuk 
menuangkan tema “Perjuangan” ke 
dalam karyanya. Puncak acara 
adalah lomba tarik tambang. Dari 
lomba ini, terlihat benar 
kekompakan dan perjuangan bahu 
membahu para siswa bersama 
dengan tim kelasnya. Pertandingan 
juga diramaikan oleh sorak-sorai 
dari suporter yang sibuk 
menyemangati tim mereka 
masing-masing. Tepat pukul 
10.00, setelah pengumuman 
pemenang, acara lomba pun 
berakhir dan ditutup dengan doa. 
Para siswa pun pulang dengan 
hati puas dan riang.

Salah Juri atau Peserta??!Salah Juri atau Peserta??!

HA
HA

HA
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agi hari itu... “Merdeka.. Merdeka.. 
Merdeka!!!” pekik kemerdekaan Pkembali dikumandangkan di SMP 

Kristen Petra 5, dalam perayaan HUT ke-66 
Republik Indonesia. Tak hanya itu, SMP 
Kristen Petra 5 juga kembali mengadakan 
berbagai lomba. Kali ini, panitia lomba 
menyiapkan berbagai perlombaan yang 
simpel namun cukup menguras keringat, 
seperti atraksi bersepeda, free-style 
basketball, lomba sepeda lambat, dan 
lomba-lomba lainnya. Didukung dengan 
‘demam gowes’ yang melanda Kota 
Surabaya pada saat ini, lomba-lomba yang 
‘menguras keringat’ tersebut sangat 
dinikmati oleh banyak siswa. Bahkan, para 
guru pun ikut nimbrung untuk bermain 
sepeda. Selain itu, diadakan pula berbagai 
lomba hiburan lain, seperti: parade puisi, 
mading, teka-teki silang, dan menggambar 
yang diikuti oleh semua kelas. Suasana 
kebersamaan terasa begitu meliputi seluruh 
keluarga besar SMP Kristen Petra 5. Bahkan, 
ketika diumumkan ketiga juara untuk setiap 
kategori perlombaan, baik yang kalah 
maupun yang menang, tawa dan keriangan 
masih saja terlihat di wajah mereka. Inilah 
cerminan kebersamaan dan kekompakan 
dalam semangat Hari Kemerdekaan. 
Merdeka!!

by: Clarence R. (IX-2)

alam rangka merayakan HUT ke-66 
Republik Indonesia, OSIS SMP Kristen DPetra 3 mengajak semua siswa untuk 

mengikuti berbagai lomba, baik yang berkaitan 
dengan akademis maupun nonakademis. 
Lomba-lomba tersebut, antara lain: Lomba 
Cerdas Cermat MIPA, Lomba Menyanyi 
Solo/Duet, Lomba Role Play - Bahasa Inggris, 
Lomba Memindahkan Belut, Lomba Modern 
Dance, dan Lomba Jalan Berkelompok. Semua 
kegiatan itu dilaksanakan pada hari Sabtu, 
tanggal 13 Agustus 2011, dimulai pukul 07.00 
dan selesai hingga pukul 11.00. Dalam lomba-
lomba yang diadakan itu, para peserta dituntut 
untuk saling bekerja sama dalam sebuah tim 
atau kelompok, guna mencapai satu tujuan, 
yaitu kemenangan...!

Sementara untuk bapak-ibu guru beserta 
karyawan, tidak ketinggalan juga turut serta 
dalam kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan 
ini. Mereka melakukan kegiatan jalan sehat di 
lingkungan sekitar sekolah, yang dimulai pada 
pukul 06.30 pagi. 
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Sebuah Perjalanan

berlangsung pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2011, di 
auditorium PPPK Petra. Dalam konser kali ini, Petra Youth 
Orchestra memberikan satu nuansa yang berbeda dengan 
mengangkat tema “Petra in Fantasia”. Sesuai dengan namanya, 
tema ini mencerminkan keseluruhan isi konser yang mengajak 
para penontonnya untuk ikut bertualang dalam dunia fantasi 
yang tak terduga sekaligus memikat.

Setelah diawali dengan doa pembukaan, menyanyikan Mars 
Petra bersama-sama, sambutan dari Dewan Pengurus PPPK 
Petra, konser kemudian dibuka dengan main theme song dari 
“Star Wars” dan “The Pirates of Penzance”. Kemudian, Petra 
Youth Orchestra mengajak penonton untuk memasuki dunia 
“Petra in Fantasia” dengan alunan nada yang tenang dan 
menghanyutkan, orkestrasi dari komposisi thematic 
transformation “Married Life”, sebuah soundtrack  film “Up” 

Setelah dua tahun berselang sejak konser perdananya, 
Petra Youth Orchestra kembali hadir untuk menyajikan sebuah 
pertunjukan spektakuler lainnya. Dengan tema “Petra in 
Fantasia”, kali ini Petra Youth Orchestra dengan bangga 
mempersembahkan orkestrasi dari berbagai karya musik dunia 
perfilman.

*******

  ibimbing oleh pelatih-pelatih yang andal di
  bidangnya, Petra Youth Orchestra dapat Dmengembangkan kemampuannya dengan sangat 

baik. Oleh karena itu, tidaklah heran... sejak konser perdananya 
yang diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus dua tahun silam, 
banyak pihak yang menanti-nantikan konser selanjutnya dari 
Petra Youth Orchestra. Untuk memenuhi harapan tersebut, 
diselenggarakan konser kedua Petra Youth Orchestra yang 

yang terkenal dari Pixar Animation Studios. Setelah itu, 
mengalunlah nada dari “Enchanted” soundtrack: “True Love's 
Kiss”, yang membangkitkan rasa excited penonton akan dunia 
fantasi. Dan petualangan pun dimulai!

Memasuki petualangan dunia fantasi yang seru dan 
mendebarkan, para penonton disambut dengan “Hungarian 
Rhapsody no. 2” dan “I See the Light” (”Tangled” soundtrack) yang 
melodinya membangkitkan semangat. Dalam mengarungi 
petualangan demi petualangan, tentu kita memiliki sebuah impian 
yang mendasarinya, seperti yang diungkapkan oleh “Petra in 
Fantasia” dalam “Go The Distance”, sebuah soundtrack dari film 
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Disney ”Hercules” yang menceritakan tentang kekuatan sebuah 
impian yang dapat memicu semangat kita untuk menjalani 
petualangan hidup.

Dalam petualangan, pasti ada rintangan yang menghadang. 
Namun demi mewujudkan impian, kita harus belajar bertahan 
untuk menghadapinya, seperti yang digambarkan dalam 
“Gladiator” (”Gladiator” soundtrack), “Still More Fighting” dan 
“One Winged Angel” (“Final Fantasy VII” soundtrack). Ketiga 
musik orkestra yang dimainkan dengan mantap oleh Petra Youth 
Orchestra ini mampu membius penonton sehingga seakan-akan 
tengah bertahan dan berjuang menghadapi rintangan.

Setelah suasana menegangkan tersebut, penonton 
kemudian dibawa pada situasi tenang dan menguatkan melalui 
“When You Believe”, soundtrack dari “Prince of Egypt”, yang 
menceritakan tentang harapan dan mengingatkan kita bahwa 
meskipun mengalami banyak kesulitan, selalu ada mukjizat 
ketika kita percaya kepada Tuhan. Orkestrasi apik ini merupakan 
salah satu hasil karya dari komponis Christian Xenophanes 
Suryantara —konduktor “Petra in Fantasia” sekaligus pelatih 
Petra Youth Orchestra— dalam konser ini.

Kemudian, “You'll Be in My Heart” dari soundtrack film 
Disney “Tarzan” pun mengalun, membawa penonton pada 
perasaan yang teduh, seperti adegan di mana komposisi ini 
diputar dalam filmnya, yaitu ketika ibu gorila Tarzan, Kala, 
menyanyikan lagu ini untuk Tarzan kecil yang menangis. Dia 
berjanji akan selalu melindunginya agar tetap aman dan 
nyaman. Orkestrasi yang juga digarap oleh Christian 
Xenophanes ini memberikan kesan kehangatan dan cinta.

Dunia fantasi sangat identik dengan happy ending, begitu 
pula dengan “Petra in Fantasia”. Perjalanan penonton ke 'negeri 
impian' ini pun berakhir dengan indah dan penuh keceriaan 
yang diungkapkan melalui “Accidentally in Love” (”Shrek 2” 
soundtrack), yang sekaligus merupakan track terakhir dalam 
konser yang dipimpin oleh Christian Xenophanus Suryantara 
dengan dua asisten konduktor: Daniel Candra yang juga pelatih 
Petra Youth Orchestra, dan Alvine Kurniawan Suryantara, 
pelatih Petra Youth Orchestra pada tahun 2008-2009.

“Petra in Fantasia” oleh Petra Youth Orchestra ini 
merupakan persembahan dari PPPK Petra yang menghadirkan 
berbagai macam bakat dan talenta siswa-siswi PPPK Petra dari 
jenjang TK, SD, SMP, dan SMA, yang tergabung dalam Excellent 
Life Skill (ELS) di sekolah, serta kemampuan vokal dari siswa-
siswi yang terpilih.

ke Negeri Impian



ihat, para siswa kelas IV sampai dengan kelas VI 
semuanya memakai pakaian bernuansa merah Ldan putih! Tidak hanya itu, mereka juga 

mengenakan topi putih dengan hiasan pita merah buatan 
sendiri. Bahkan, banyak di antara mereka mengendarai 
sepeda bersama-sama. Wajah mereka pun diwarnai 
dengan tawa dan keceriaan. Ada apa, ya? Ohh.. rupanya 
pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2011 ini, SD Kristen 
Petra 5 sedang merayakan HUT yang ke-66 Republik 
Indonesia. Untuk itu, sebanyak dua ratus siswa mengikuti 
kegiatan sepeda gembira bersama-sama. Sementara itu, 
bagi para siswa yang tidak membawa sepeda, mereka 
bergabung dengan para siswa kelas I sampai dengan kelas 
III untuk mengikuti kegiatan jalan sehat. Hmm.. tentunya 
sebagai generasi penerus bangsa, kita harus semakin 
peduli akan kesehatan kita ya, teman-teman! Yuk, kita 
semua juga ikut rajin berolah raga seperti yang mereka 
lakukan!
Eit.. tetapi tidak hanya kegiatan olah raga saja yang 
mereka lakukan, lho...! Seluruh siswa kelas I sampai 
dengan kelas VI juga mengikuti lomba mewarnai gambar 
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SemangatSemangat

ada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2011, para siswa 
SD Kristen Petra 10 sedang bersukacita merayakan PHUT ke-66 Republik Indonesia, dengan 

mengadakan lomba-lomba yang membutuhkan kerja 
sama kelompok untuk menggalang kekompakan dan 
kebersamaan. Lomba-lomba ini diadakan per jenjang 
kelas, karena disesuaikan juga dengan tingkat 
kesulitannya. Penasaran mereka berlomba apa saja? 
Yuk, kita simak bersama-sama...!

Lomba untuk jenjang kelas I adalah memasukkan 
bendera ke dalam botol. Lalu, untuk jenjang kelas II 
lombanya cukup unik, yaitu meletakkan gelas plastik 
sebanyak mungkin di badan. Gelasnya bisa dipegang 
maupun diapit dengan kaki atau lengan, dan yang 
paling banyaklah yang menang. Sementara itu, kelas 
III mengikuti lomba balon berantai, dan kelas IV 
berlomba bakul bola estafet. Tak kalah serunya, kelas 
V mengikuti lomba perlengkapan perang, dan kelas VI 
berlomba hula hop sambil berjalan. Menyenangkan 
sekali hari itu, karena suasana lomba membawa 
banyak tawa dan keceriaan.

yang bertema kemerdekaan. Melalui lomba ini, mereka dapat 
mengekspresikan kreativitas dalam memperingati hari 
kemerdekaan yang penuh makna ini. Selamat merayakan Hari 
Kemerdekaan Republik Indonesia, teman-teman!



yooo... ayooo... cepattt, sedikit lagi!!
Wah, di SD Kristen Petra 1 kok Aramai sekali di sana?? Kita intip sama-sama, yuk! 

Ooh.. rupanya hari ini (13 Agustus 2011) sedang diadakan 

ada apa, ya ... 

epekan ini, lagu-lagu nasional terdengar 
berkumandang di SD Kristen Petra 7 untuk Smemperingati hari kemerdekaan Republik 

Indonesia. Hmm... tidak terasa ya, negara kita sekarang 
berulang tahun yang ke-66. Oh, iya... di sekolahku, setiap kali 
memperingati hari kemerdekaan selalu dimeriahkan dengan 
berbagai macam lomba, lho! Tahun ini lombanya apa saja, ya? 
Jadi penasaran, nih...! Kita lihat, yuk!

“Satu, dua, tigaaa...! Prittttt!!!” lomba untuk kelas I pun 
dimulai. Di lomba “Moving the Ball” ini, mereka harus berlari 
memindahkan bola warna-warni, dan yang tercepat adalah 
pemenangnya. Yuk, sekarang kita lihat lomba untuk kelas II! 
Waahh, mereka sedang memindahkan bendera dengan 
berlari, karena jaraknya cukup jauh lho, teman-teman! 
Hayoo... lomba apa ini? Yup, benar! Lari bendera. Tetapi, di 
sekolahku nama ngetrend-nya “Run Flag”. Untuk siswa kelas 
III, mereka membawa balon warna-warni yang tidak untuk 
ditiup maupun dipecahkan. Nama permainannya adalah “Fan 
Balloon”. Apa tuh? Hmm... caranya, mereka harus mengipasi 
balon dari garis start hingga mencapai garis finis. Hehehe....

Lho, siswa-siswi kelas IV berlomba apa ya, kok mereka 
membawa sumpit? Oo.. ternyata mereka berlomba 
“Chopstick Beans”, alias “Sumpit Kacang”. Selepas lomba ini, 
ternyata mereka masih berlomba lagi, yaitu menggambar 
dengan tema “HUT ke-66 RI: Tahun Karya untuk Bangsa”. 
Gambarnya bagus-bagus! Naah.. sementara itu, lomba untuk 
kelas V adalah“Insert a Plastic Egg with Eyes Closed”. 
Beranggotakan dua orang, salah satu harus menutup matanya 
dengan kain dan melemparkan telur plastik, sedangkan 
pasangannya harus menangkap telur plastiknya dengan 
sebuah wadah. Jadi, mereka harus berkonsentrasi dan bekerja 
sama. Kreatif, ya! Lomba untuk kelas VI adalah lomba “Insert 
a Pencil into the Bottle”. Hihi.. kalian pasti sudah bisa 
menebak. Yup, benar! Ini adalah lomba memasukkan pensil 
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lomba untuk memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-66 
Republik Indonesia. Lihat, lucunya adik-adik kelas I dan kelas 
II yang mengikuti lomba mengapit balon...! Mereka terlihat 
antusias sekali, ya...! Eh, siswa-siswi kelas III dan IV di sana 
itu sedang apa, ya? Kok mereka mengenakan topi petani 
dan sarung sebagai selendang? Ooh, ternyata mereka 
sedang berlomba petani tangkas. Sementara itu, siswa-
siswi kelas V dan VI tengah menggalang kekompakan 
mereka untuk berlomba bakiak. Yang tak kalah menarik, 
ada lomba pidato bahasa Inggris juga, lho! Mereka terlihat 
begitu percaya diri dalam membawakan pidatonya di atas 
panggung. Menyenangkan sekali bisa melihat lomba-
lomba di SD Kristen Petra 1 ini. Tak mau ketinggalan, para 
guru juga ikut berbagi sukacita dengan para siswa dengan 
berlomba makan kerupuk dan bola voli air. Acara pada 
hari itu ditutup dengan upacara yang diikuti oleh seluruh 

siswa SD Kristen Petra 1 dengan khidmat.
Sampai jumpa lagi...! Jangan lupa untuk menjaga 

semangat kemerdekaan untuk selalu berkobar dalam diri kita, 
ya! Merdeka...!!!

ke dalam botol. Tetapi, lomba di sekolahku beda, lho...! Kan 
biasanya peserta harus berlari menuju botol untuk 
memasukkan pensilnya, naah.. di sini mereka harus berputar 
lima kali sebelum memasukkan pensilnya ke dalam botol. 
Hihihi.. pasti pusing, tuh...!

Lomba-lomba di sekolahku seru, kan...! Selanjutnya, mari 
kita bersama-sama mengisi kemerdekaan dengan lebih giat 
belajar, karena kitalah generasi penerus bangsa ini. Setuju, 
teman-teman...?!!!

Merah PutihMerah Putih



14

ni dia barisan pemuda-pemudi 
penerus bangsa dari SD Kristen Petra 12. IDengan semangat juang ‘45 dan penuh sukacita, 

mereka mengikuti jalan gembira mengitari kompleks 
sekolah dalam rangka menyambut HUT ke-66 RI. Wah, pak polisi 
juga tidak ketinggalan membantu mengamankan rute jalan 
gembira. Terima kasih, pak polisi...! Kami akan lanjutkan perjuangan 
kami sampai garis finis.... Terus semangat dan berjuang demi bangsa 
Indonesia, Ya....  Merdeka !!!!! 

Beberapa waktu kemudian ... “Jangan bergerak! Sekarang Kota Surabaya 
sudah kami kuasai, semua pasukan sekutu telah kalah!” kata para pejuang RI. 
Sementara itu, Presiden Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta memimpin upacara 
bendera, pada saat kemerdekaan RI....  Itulah momen-momen saat siswa kelas V 
dan VI memerankan drama kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, teman-teman 
hebat, ya! Mereka dapat menunjukkan sikap menghargai para pejuang yang telah 
berkorban demi membela tanah air Indonesia. Yuk, kita contoh sikap mereka!

Semarak perayaan HUT ke-66 RISemarak perayaan HUT ke-66 RISemarak perayaan HUT ke-66 RISemarak perayaan HUT ke-66 RI
alam rangka memperingati HUT ke-66 RI, 
siswa-siswi SD Kristen Petra 9 mengikuti 
berbagai macam lomba pada tanggal 13 D

Agustus 2011, di antaranya adalah lomba 
memasukkan pensil pada botol untuk siswa 
kelas I. Lomba berjalan membawa kelereng di 
sendok untuk siswa kelas II. Lomba berjalan 
sambil mengapit bola untuk siswa kelas III. 
Lomba topi pancing untuk siswa kelas IV. Lomba 
berjalan sambil membawa tampa di atas kepala 
untuk siswa kelas V. Dan lomba menggiring 
kardus menggunakan botol untuk siswa kelas 
VI.

Semua siswa begitu bersemangat untuk 
memenangkan lomba. Mereka ingin menjadi 
juara dan membawa pulang hadiah-hadiah. 
Meskipun mereka bukan seorang pahlawan 
yang gagah tetapi mereka mempunyai 
semangat yang besar untuk beradu 
ketangkasan. Sorak-sorai dari teman-teman 

yang lain juga semakin menambah 
kemeriahan perlombaan. Hore, hore...!!! Aku  

menang...! Teriak salah seorang siswa yang 
berhasil memenangkan lomba.



BAHAN :
½   kaleng asparagus
25 gram  daging kepiting
50 gram daging ayam (potong dadu)
1  butir putih telur
1  liter air
2  siung bawang putih
1  sdm saus tiram
1  sdt kecap asin
1  sdm minyak wijen
2  sdm arak cina
2  biji kaldu blok ayam
2  sdm minyak goreng
4  sdm maizena
Garam, merica, gula, vetsin, secukupnya.

CARA MEMBUAT :
1. Tumis bawang putih hingga harum, masukkan daging ayam, aduk 

hingga matang.
2. Tambahkan arak cina. Bila aromanya sudah harum, masukkan semua 

sisa bahan, bumbui dengan garam, merica, gula, vetsin.
3. Kentalkan dengan maizena, masukkan putih telur sambil diaduk-aduk, 

berikut minyak wijen, bila aroma wijen sudah keluar, matikan api.

xcellent Life Skill cooking class adalah kegiatan yang 
selalu kutunggu-tunggu. Bersama dengan siswa 
kelas IV SD Kristen Petra 11 yang lain, kami terus E

belajar berbagai jenis masakan baru. Dengan dipandu oleh 
pembimbing yang andal di bidangnya, masakan demi 
masakan yang kami buat tidak kalah lezatnya dengan 
masakan yang disajikan di restoran lho! Kami sudah pernah 
membuat lumpia, ayam kentucky, sup asparagus, dan kali ini 
nasi goreng hongkong. Penasaran kan, dengan rasanya? 
Hehe... caranya mudah kok! Teman-teman juga bisa belajar 
membuatnya di rumah. Aku beri tahu resep sup asparagus 
yaa...! Selamat mencoba!

Sup AsparagusSup Asparagus

Pendidikan
Karakter

Kristiani
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ada bulan Juli 2011 yang lalu, sekolahku, SD Kristen Petra 13, 
memperingati “Hari Keluarga”. Pada Hari Keluarga tersebut, kami 
menuangkan isi hati kami kepada papa, mama, dan saudara-P

saudara kami, dengan cara membuat sebuah tanda cinta untuk 
dipersembahkan kepada mereka. Oleh karena itu, dalam pelajaran 
Pendidikan Karakter Kristiani (PKK), aku dan teman-teman bersama-
sama belajar membuat sebuah pigura yang indah. Kemudian, pigura 
itu kami isi dengan foto keluarga kami masing-masing. Hadiah pigura 
ini adalah tanda cintaku untuk papa dan mama lho...!

Sementara teman-teman di kelas yang lain, juga membuat tanda 
cinta untuk keluarganya masing-masing, namun dengan bentuk yang 
berbeda. Begitu juga dengan kakak kelasku yang lain, mereka tidak 
membuat pigura, tetapi membuat salad buah dengan kelompoknya masing-
masing. Wah, menyenangkan sekali ya... ternyata dengan keterampilan yang 
kami pelajari di sekolah, kami bisa membagikan kasih kepada keluarga dengan 
berbagai cara! Teman-teman juga jangan lupa membuat sesuatu untuk 
keluarga kalian, yaa...! Hehehe....



ce Cream adalah hidangan yang sangat disukai anak-
anak. Ice Cream dibuat dengan berbagai rasa, ada 
cokelat, vanila, stroberi, moka, dan lain-lain. Hmm... I

enaknya, hehehe...! Pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2011, 
TK Kristen Petra 12 mengadakan pesta yang lain daripada yang 
lain, yaitu ice cream party. Hehehe... asyiiik...! Dari namanya 
saja bisa dibayangkan bagaimana serunya acara ini. Teman-
teman TK Kristen Petra 12 sangat gembira sekali dengan pesta 
ini.

Ibu guru telah menyiapkan ice cream, roti, meses, 
mangkuk, beserta sendoknya di depan kelas, dan kami akan 
mengambilnya sendiri secara bergantian, yipiiii...! Teman-
teman, ingin tahu cara penyajiannya? Pertama, roti tawar 
ditaruh di mangkuk, lalu taruh ice cream di atas roti itu, dan 
jangan lupa untuk ditaburi dengan meses warna-warni. Dan 
sekarang, ice cream siap untuk dinikmati, nyam nyam nyam ... 

aahh... senangnya bisa bermain air dengan teman-
teman! Pagi itu, hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2011 
lalu, aku dan teman-teman diajak oleh ibu guru untuk W

bermain air bersama-sama. Ehh, tetapi kami nggak langsung nyebur, lho! 
Pertama-tama, kami harus melepaskan sepatu dulu, baru kemudian memakai sandal. 
Nah, setelah memakai sandal, kami semua berbaris rapi menuju ke kolam air yang ada di samping 
sekolah kami, KB Kristen Petra 9. Selanjutnya, kami boleh masuk ke kolam air. Horee...!

Hmm... ada sih, beberapa temanku yang sepertinya takut air. Jadi, ibu guru membawakan 
beberapa mainan, seperti bola-bola dan mainan berbentuk bebek yang lucu. Dengan begitu, 
teman-teman yang semula takut bermain air, bisa bergembira dan tertawa bersama-sama dengan 
yang lainnya untuk bermain air!

Ice Cream PartyIce Cream  Party

aat adalah suatu hal yang sulit untuk 
dipahami dan dilakukan oleh anak-
anak, tetapi dengan permainan dan T

cerita “Tuhan memanggil Abraham” dalam 
pelajaran Pendidikan Agama Kristen, teman-teman 

TK Kristen Petra 12 bisa lebih mengerti arti dari 
ketaatan. Permainan yang dilaksanakan pada tanggal 
18 Agustus 2011 itu adalah “Jalan Melewati 
Rintangan”. Dalam permainan tersebut, setiap anak 
memakai sepasang kaki yang sama besarnya, yang 
terbuat dari kardus bekas dan dihiasi dengan aneka 

warna. Secara bergantian, mereka disuruh untuk 
maju ke depan dengan menghindari rintangan-

rintangan yang ada. Siapa yang paling cepat mencapai 
garis finis tanpa mengenai rintangan, berhak mendapat 

sebuah stiker “Aku Anak Taat”. Wahhh... seru kelihatannya...! 
Hehehe....

Anak yang taat, akan diberkati...Anak yang taat, akan diberkati...

Bermain AirBermain AirBermain AirBermain Air
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ada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 
2011, ibu guru mengajak aku dan 
teman-teman kelompok A TK P

Kristen Petra 10 ke ruang UKS bersama-sama. 
Ada apa, ya? Ooh... kata ibu guru, kami semua 
akan diberi vitamin A oleh dokter dan suster. 
Kami pun berbaris rapi sesuai dengan arahan 
ibu guru, dan bersama-sama berjalan menuju 
ke ruang UKS. Selama perjalanan, aku 
bertanya-tanya ... seperti apa vitamin A yang 
akan diberikan oleh dokter dan suster nanti, 
ya? Hmm... jangan-jangan kami diberi sebuah 
wortel, soalnya mama pernah bilang kalau 
wortel itu ada vitamin A-nya, hehehe...!
Di ruang UKS, ketika kami sedang antre, aku 
mengintip dari balik bahu temanku untuk 
melihat bagaimana dokter dan suster 
memberikan vitamin A. Ooh... ternyata 
vitamin A-nya harus diteteskan ke dalam 
mulut kami. Ketika giliranku tiba, aku 
menengadahkan kepalaku ke atas dan 
membuka mulut. Setelah dokter meneteskan 
vitamin A, aku pun mengecap karena ingin 

tahu bagaimana rasanya. Emh... rasanya aneh! 
Hehehe... Tetapi meskipun aneh, kata ibu guru, 
vitamin A itu penting untuk kesehatan mata, 
lho...! Kita bisa melihat dengan jelas seperti 
sekarang ini, semuanya berkat vitamin A. 
Jangan lupa minta vitamin A kepada dokter 
dan rajin makan wortel ya, teman-teman...!

Mataku Sehat SelaluMataku Sehat Selalu

ita dapat melihat dengan mata, mencium bau 
dengan hidung, mendengar dengan telinga, 
membedakan rasa dengan lidah, merasakan benda K

yang kasar atau halus, dan benda yang panas atau dingin 

MengenalMengenalMengenalMengenal

PancaindraPancaindraPancaindraPancaindra

dengan kulit. Hayoo.. dari mana aku bisa tahu semua itu? 
Hehehe... tentu saja dari pelajaran di sekolahku, TK Kristen 

Petra 11, dong! Aku ceritakan, yaa...!
Hari itu ... Rabu, tanggal 3 Agustus 2011, ibu guru 

mengajarkan kami tentang pancaindra. Kata ibu guru, 
pancaindra adalah lima macam indra yang 
membantu kita untuk melihat, membau, 
mendengar, mengecap, dan merasakan. Kelimanya 
adalah mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit, seperti 
yang sudah aku sebutkan tadi di atas, teman-

teman...!
Agar kami semua bisa memahami apa yang 

diajarkan, ibu guru juga membawa berbagai macam 
benda ke dalam kelas. Ada minyak tawon, minyak kayu 

putih, minyak telon, garam, kecap manis, kecap asin, dan 
lain-lain. Dari semua benda itu, yang paling menarik 

perhatianku adalah sebuah lidah buatan yang 
berukuran besar. Kata ibu guru, lidah buatan itu 
disebut alat peraga.

Setelah kami memahami apa yang dijelaskan oleh 
ibu guru, kami pun bermain di lapangan tentang 
pancaindra. Ibu guru menggambar anggota-anggota 

tubuh di dalam lingkaran-lingkaran simpai. Cara 
bermainnya adalah, kami harus melompat ke dalam 

simpai yang bergambar pancaindra sesuai dengan arahan dari 
ibu guru. Menyenangkan, ya! Apa kalian juga mau ikut belajar 
sambil bermain? Hehehe....

17



18

nam puluh enam tahun sudah bangsa Indonesia 
merdeka. Pada HUT Kemerdekaan RI tahun ini, 
teman-teman TK Kristen Petra 1 mengikuti E

lomba-lomba yang diadakan oleh sekolah, pada hari Rabu-
Kamis, tanggal 10-11 Agustus 2011. Lomba-lomba 
kemerdekaan itu, adalah: lomba menjepit balon, menangkap 
ikan, mengupas telur puyuh, dan makan sosis, hmm... 
enaknya.. hehehe...! Kegiatan ini diadakan bertujuan supaya 
teman-teman TK Kristen Petra 1 juga turut memperingati 
serta memeriahkan HUT kemerdekaan bangsa Indonesia. 
Selain itu, lomba ini juga untuk melatih ketangkasan dan 
kecepatan mereka.

“Yess.. berhasil! aku nomor satu kupas telurnya, aku 
menang...!” teriak Jason (A1), setelah berhasil menjadi yang 
pertama kali selesai mengupas telur.

“Aku harus menang, aku harus makan sosis ini dengan 
cepat!!!” kata teman-teman kelompok A2 dengan penuh 
semangat, walaupun juga sedikit terlihat ada rasa tegang saat 
mengikuti lomba makan sosis ini. Hehehe....

“Aduh... susah sekali menangkap ikan! Hap.. hap.. aduh 
susah...!” ujar salah satu teman kelompok B2 dalam lomba 
menangkap ikan.

Mereka semua terlihat sangat gembira dengan mengikuti 
lomba-lomba ini, sorakan dan dukungan dari teman-teman 
yang menjadi suporter pun semakin meramaikan jalannya 
lomba. Ayoo.. ayoo...!!

ada tanggal 15 Agustus 2011, kulihat ibu guru 
semuanya sibuk mempersiapkan kegiatan untuk 
memperingati hari kemerdekaan. Mau tahu P

kegiatannya apa saja? Begini ceritanya....
Pada hari pertama, semua adik-adik KB B mengenakan 

pakaian warna merah putih dan berlomba memasang puzzle 
angka satu hingga angka empat. Mereka terlihat gembira 
sekali, terutama mereka yang juara. Kemudian saat pulang, 
mereka juga mendapat balon merah putih. Aduh, 
senangnya...!

Esoknya adalah puncak acara TK Kristen Petra 5 untuk 

memperingati HUT ke-66 Republik 
Indonesia. Semuanya 

mengenakan pakaian merah 
dan putih seperti warna 
bendera Indonesia. Setelah 
selesai berdoa bersama, 
kami, siswa-siswi TK, 
berbaris rapi dan berjalan 
bersama di sekitar sekolah 
dengan guru-guru, sambil 
menyanyikan lagu “Hari 
Merdeka” dan membawa 
balon merah dan putih. 
Tiap-tiap anak juga 
membawa sehelai kupon 

door prize, yang kemudian 
dimasukkan ke dalam kotak 

di halaman sekolah.
Kegiatan selanjutnya 

adalah lomba untuk KB A dan 
TK. Seru, lho...! Adik-adik KB A 

berlomba memindahkan balon merah putih ke 
dalam keranjang. Sementara itu untuk TK A, ada lomba 
memakai sarung dan lari untuk memasangkan bendera 
sesuai dengan susunan warna yang sudah ditentukan. 
Ada yang keliru memasangkan sarung di kepalanya, jadi 
dia kebingungan karena tak bisa melihat. Hahahahaa...! 
Lucu sekali, sampai ibu guru tidak bisa menahan tawa. 
Lalu untuk TK B, ada lomba meletuskan balon. Di sana sini 
terdengar suara balon pecah yang membuat aku dan teman-
teman tertawa. Menyenangkan sekali, kan? Ada yang mau 
ikutan juga..??
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aahh.. meriahnya perayaan HUT Kemerdekaan 
RI di sekolahku, KB-TK Kristen Petra 13! Aku 
ceritakan yaa...! Nah ... pada hari Kamis dan W

Jumat, tanggal 11-12 Agustus 2011, 

tulah lagu yang aku dan teman-teman 
nyanyikan bersama-sama untuk merayakan 
hari kemerdekaan. Eit, tetapi nggak cuma I

itu, lho...! Ada banyak lomba yang diadakan di 
sekolahku, KB-TK Kristen Petra 7. Pertama-tama, 
pada tanggal 13 Agustus 2011, giliran guru-guru 
yang berlomba balap karung dan menyunggi 
tampah, hihihi...! Lalu, pada tanggal 15 Agustus 
2011, barulah giliran kami para siswa yang 
berlomba. Adik-adik KB berlomba lari untuk 
memindahkan bendera ke dalam gelas plastik. 
Esok paginya, kami dari TK B yang mengikuti 
lomba final memindahkan bendera. Bedanya, 
kami memasukkan bendera ke dalam botol sambil 
naik otopet. Teman-teman yang menjadi penonton 
pun beramai-ramai menyemangati kami yang sedang 
berlomba. Hehehe.. seru!!! Lalu siang harinya, giliran 
adik-adik dari TK A yang mengikuti lomba final. Lombanya 
adalah mengancingkan baju yang dipakaikan ke temannya. 
Mereka harus teliti lho.. supaya tidak salah mengancingkan 
bajunya!

Yang tidak kalah menyenangkan adalah waktu kami jalan-
jalan bersama pada tanggal 19 Agustus 2011. Para ibu guru 
dan Ibu Ruth selaku kepala sekolah, mengajak kami semua 
untuk berkeliling kompleks sekitar sekolah sambil membawa 

diadakan lomba mencari bola berwarna merah 
untuk adik-adikku dari kelas KB. Jadi, sambil 
bermain, mereka juga bisa belajar tentang warna. 
Lalu, adik-adik di kelas TK A berlomba menjepit balon dan 

membawa kelereng. Aku ada di TK B, jadi aku berlomba 
mengipas balon dan menggantungkan topi dengan 

teman-teman lainnya. Seru, ya! Hehe....
Kegiatannya nggak cuma itu, masih ada lagi, 

lho...! Pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2011, 
adik-adik KB mengikuti karnaval bersama dengan 
guru-guru. Mereka semua berjalan bersama-sama 
di depan lingkungan sekitar sekolah sambil 
membawa balon merah dan putih, yang sama 
warnanya dengan baju yang mereka pakai. Asyik, 
ya! Tentunya, kami yang TK juga ikut berkarnaval, 
dong...! Bedanya, kami berkarnaval dengan 
mengenakan pakaian yang bermacam-macam. 
Ada yang berpakaian daerah, ada yang berpakaian 
profesi, ada yang berpakaian seperti pejuang, dan 
beberapa dari kami ada yang naik sepeda hias. 
Kami pun berjalan-jalan sambil menyanyikan lagu 
“Hari Merdeka” bersama-sama, Naahh... 

bagaimana teman-teman, acaranya seru, kan? 
Hehehe....

Tujuh belas Agustus tahun empat lima
Itulah hari kemerdekaan kita
Hari merdeka nusa dan bangsa
Hari lahirnya bangsa Indonesia
Merr.. dee.. kaa..!

balon merah dan putih. Kami semua dengan riang 
menyanyikan lagu “Hari Merdeka”, dan sesekali meneriakkan 
kata: Merdekaaa!!! Wuah, senang rasanya! Sesuai pesan dari 
ibu guru, sebagai kakak kelas, kami juga ikut menjaga adik-
adik KB dan TK A dengan menggandeng mereka. Hmm.. pagi 
hari itu kami semua berjalan-jalan dengan hati yang riang. 
Semoga teman-teman juga melewati minggu yang 
menyenangkan seperti kami, ya...!
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KIRIM KE:
Redaksi Gema Petra
Puslitbangdik PPPK Petra
Jl. H.R. Muhammad Kav. 808
Surabaya 60226

Cantumkan “Lomba Desain Logo Gema Petra”
atau “Desain Cover Gema Petra” di pojok kiri atas 
amplop.

Pengiriman paling lambat tanggal 10 Desember 2011.

**Semua karya peserta akan menjadi hak milik PPPK 
Petra, dan keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.

OVERVIEW
Siswa-orang tua-sekolah. Tiga komponen tak terpisahkan dalam 
dunia pendidikan ini, memiliki peranan penting masing-masing 
yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Sebagai media 
komunikasi, Gema Petra lahir dengan visi untuk menghidupkan 
dan mempererat hubungan ketiganya. Oleh karena itu, melalui 
program baru yang akan melibatkan langsung para siswa dalam 
proses pengelolaan kontennya secara aktif, Gema Petra melakukan 
pembaruan dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas isi 
media agar tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga 
memberikan manfaat edukasi, baik bagi para siswa maupun orang 
tua.
*) SYARAT & KETENTUAN:
PESERTA

- Terbuka untuk siswa-siswi SMP-SMA-SMK Kristen Petra.
- Tidak dipungut biaya pendaftaran.
- Download formulirnya di http://pppkpetra.or.id/

KETENTUAN WAJIB
- Desain yang dibuat merupakan karya asli yang dapat 

dipertanggungjawabkan, belum pernah dipublikasikan 
dan dilombakan.

- Peserta dapat mengirimkan maksimal dua karya.
- Peserta wajib menyertakan fotokopi kartu identitas (KTP / 

kartu pelajar yang masih berlaku) dan formulir yang telah 
diisi lengkap.

- Karya dikirimkan dalam bentuk hard copy dan soft copy 
(format JPEG/PNG dan AI/EPS/PSD, resolusi 300 dpi, A3, 
tidak lebih dari 200 MB, format warna CMYK) dalam 
bentuk CD/DVD.

- Hasil karya yang dikirimkan harus disertai dengan 
penjelasan konsep/ide dari desain tersebut.

KRITERIA PENILAIAN
- Orisinalitas karya.
- Kesesuaian dengan overview/tema.
- Kedalaman eksplorasi tema, serta komunikatif.
- Inovasi, serta sisi artistik dalam penyajian visualnya.

Terbuka kesempatan bagi kamu yang tertarik untuk 
mengajukan desain front cover Gema Petra edisi Januari 
2012 (syarat dan ketentuan berlaku*) dengan tema 
“Media & Technology”. Desain terpilih akan disebarkan 
ke lebih dari 15.000 siswa di tiga puluh sekolah PPPK 
Petra. So... tunggu apalagi?! Kirimkan karyamu segera ke 
redaksi Gema Petra. It's time for your design to speak 
out loud!

Plus!!

Logo pemenang lomba
akan digunakan sebagai
logo Gema Petra yang

baru
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