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Senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda kembali 
dalam Gema Petra edisi bulan Januari 2014. Dalam 
dua bulan terakhir, banyak sekali kegiatan-kegiatan 
yang berlangsung di lingkungan PPPK Petra. Beberapa 
di antaranya adalah Petra Elementary English Speech 
Competition 2014, Petra Junior Chef Competition, Petra 
Youth Orchestra Concert, Pei Hwa Presbyterian Primary 
School Exchange Programme at PPPK Petra, Lomba 
Seni Lukis tingkat SD se-PPPK Petra, perayaan Natal 
di sekolah-sekolah, dan masih banyak lagi kegiatan-
kegiatan lainnya. Tak ketinggalan pula keikutsertaan 
siswa-siswi PPPK Petra dalam berbagai ajang kompetisi 
tingkat provinsi ataupun nasional. Semua itu redaksi 
rangkum liputannya dalam Gema Petra edisi ini.

Terima kasih kepada pihak sekolah yang telah 
mengirimkan materi untuk Gema Petra edisi ini. 
Kirimkan masukan dan saran Anda ke alamat redaksi 
atau melalui e-mail.

Semoga apa yang kami sajikan bisa bermanfaat.

Selamat membaca....
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PETRA YOUTH ORCHESTRA CONCERT 2013

Untuk keempat kalinya, PPPK Petra telah menggelar 
Petra Youth Orchestra Concert. Konser yang keempat 
ini digelar pada hari Jumat, tanggal 15 November 2013, 

di Auditorium PPPK Petra. Mungkin ada yang terlihat berbeda 
pada pergelaran konser kali ini... itu karena jumlah personel 
PYO yang telah bertambah, serta regenerasi pemain-pemain 
lama dengan pemain nan muda, karena pemain lama telah 
melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Kondisi ini 
menunjukkan dan membuktikan bahwa Talent Development 

Programme yang telah diterapkan di tiap 
sekolah Petra sejak tahun 2010, telah 

berjalan dengan baik. Dengan sedikit 
perubahan formasi tersebut, PYO 

tetap berkualitas dalam 
performance-nya. 

 Dalam konser terakhir ini yang mengangkat tema 
“Adventures Around the World”, mereka seakan membawa 
audience berkeliling dunia dengan nuansa dan iringan musik 
simfoni yang dibawakan, sebagian di antaranya adalah “Yamko 
rambe Yamko” (Indonesia), “Por Una Cabeza” (Spanyol), 
“Winter Game” (Amerika), “Volare” (Italia), “Kuch-Kuch 
Hota Hai” (India), “Skyfall” (Inggris), “Chrisantemum Flower” 
(China). Semua iringan musik simfoni tersebut berpadu dengan 
performance para balerina yang berhasil mencuri perhatian 
para hadirin, sehingga applaus dari mereka pun tak henti-
hentinya terdengar pada malam konser itu. Dengan pergelaran 
secara rutin event seperti ini, diharapkan mampu mengasah 
dan mengembangkan talenta musik yang dimiliki oleh para 
anggota Petra Youth Orchestra.

adventures around the world
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penelitian belia

nasional

olimpiade 
ekonomi
unesa
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Surabaya mengadakan Economic 
Olympiad (Ecoly) 2013, yang diikuti oleh 

ratusan tim dari berbagai sekolah di Jawa 
Timur dan Bali. Olimpiade tersebut terdiri 
atas empat babak, yaitu: babak penyisihan, 
semifinal, final, dan grandfinal. Babak 

penyisihan diadakan pada tanggal 17 
November 2013. Sedangkan babak 
semifinal, final, dan grandfinal, 
diadakan pada tanggal 24 November 
2013. SMA Kristen Petra 2 pun 
mengirim kami sebagai wakil (Joshua 
Kevin Lianto (XIA-1) dan Lewi 
Setiabudi Yusuf (XIA-3)).

Pertama, kami mengikuti 
babak penyisihan. Ada enam puluh 
soal pilihan ganda yang harus 
dikerjakan secara individual, yang 
nantinya nilai kami diakumulasikan  
untuk menentukan kelolosan tim. 
Ternyata kami berada di peringkat 
pertama sehingga lolos ke semifinal. 
Pada babak ini, peserta diberikan 
enam puluh soal pilihan ganda 
dan enam soal uraian yang harus 
dikerjakan secara kelompok. Sekali 
lagi, kami lolos ke babak final 
dan bergabung dengan delapan 
tim lainnya. Sembilan tim ini 
dibagi menjadi tiga grup untuk 
mengikuti lomba cepat tepat. Satu 
tim terbaik dari tiap grup akan 
lolos ke babak grandfinal. Setelah 
melalui perjuangan yang berat, 
kami akhirnya berhasil masuk ke 
grandfinal.

Pada babak puncak ini, 
setiap tim diberi satu soal studi 

kasus dan satu soal akuntansi yang 
harus dipresentasikan. Tema studi 
kasus yang kami kerjakan ialah 
”Kelangkaan Daging Sapi di Jakarta”, 
dan hanya diberi waktu tiga puluh 
menit. Setelah selesai mengerjakan, 
setiap tim mempresentasikan 
jawaban masing-masing  di depan 
tiga dosen ekonomi Universitas 
Negeri Surabaya. Selanjutnya, kami 
diadu kembali dengan tim-tim 
grandfinal lain dalam babak cerdas 
cermat. Dan pada akhirnya, nilai 
presentasi dan cerdas cermat kami 
diakumulasikan untuk menentukan 
posisi terbaik.

Kami sempat galau 
menantikan pengumuman 
mengingat tim-tim lawan yang kami 
rasa berat. Tetapi akhirnya... kami 
mengucap syukur kepada Tuhan 
karena berhasil meraih Juara I. Tentu 
saja semua ini tidak dapat kami raih 
tanpa bimbingan dari guru-guru di 
sekolah. Terima kasih kepada Bapak 
Beta, Bapak Masela, dan Bapak 
Triyono, yang telah membimbing 
kami baik dalam materi ekonomi, 
akuntansi, maupun cara presentasi. 
Kami juga mengucapkan terima kasih 
kepada sekolah dan PPPK Petra.

Sudah menjadi acara tahunan bagi Center 
for Young Scientist, suatu badan di bawah 
bimbingan Prof. Yohanes Surya, Ph.D. untuk 

menyelenggarakan seleksi nasional bagi tim 
Indonesia yang akan mewakili Indonesia dalam 
International Conference of Young Scientist (ICYS) 
dan Asia-Pacific Conference for Young Scientist 
(APCYS). Keduanya merupakan event berupa 
konferensi internasional untuk pengembangan riset 
dan ilmu pengetahuan, terutama di kalangan remaja. 
Bidang riset yang diajukan ialah fisika, komputer, 
matematika, sains lingkungan, dan sains kehidupan 
(biologi).

Lomba Peneliti Belia (LPB) yang diadakan 
di Yogyakarta oleh Center for Young Scientist (CYS) 
merupakan kelanjutan dari pemenang seleksi 
Lomba Peneliti Belia dari tiap-tiap daerah di seluruh 
Indonesia. SMA Kristen Petra 1 mengirim tiga siswa 
di bidang sains lingkungan (ekologi) atas nama 

Raymond Christopher (XI IPA-3) —lolos seleksi Lomba Peneliti Belia 
Surabaya sebagai Juara I, Jeff Bastian (XI IPA-3) dan Gracia Santoso 
(XI IPA-5) —lolos seleksi Lomba Peneliti Belia Bandung sebagai 
Juara III. Dalam Lomba Peneliti Belia di Yogyakarta pada tanggal 
15-16 November 2013, Raymond berhasil keluar sebagai Juara I 
dan memperoleh medali emas. Sedangkan Jeff Bastian dan Gracia 
Santoso meraih Juara III sekaligus memperoleh medali perunggu. 
Atas pencapaian ini, mereka pun berhak mewakili Indonesia dalam 
International Conference of Young Scientist (ICYS) di Ukraina dan 
Asia-Pacific Conference for Young Scientist (APCYS) di Taiwan edisi 
tahun 2014.4



liga logikA
matematika

unair

smk KRISTEN
PETRA : BISA!

Bertempat di gedung Jatim Expo, pada tanggal 8–10 
November 2013, telah diadakan Pameran Pendidikan 
se-Kota Surabaya. Kegiatan yang diselengarakan oleh 

Pemerintah Kota Surabaya yang bekerja sama dengan 
Dinas Pendidikan Kota Surabaya ini diikuti oleh sekolah-
sekolah baik tingkat SMP maupun SMA/SMK se-Kota 
Surabaya.

Pameran yang dibuka oleh Ir. Tri Rismaharini, Wali Kota 
Surabaya, yang juga disaksikan oleh Kepala Dinas Pendidikan 
Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 
para kepala sekolah SMP, SMA, dan SMK se-Kota Surabaya, serta 
undangan jajaran Muspida. Tema pameran pendidikan tahun ini 
adalah “Surabaya Siap Menjadi Barometer Pendidikan Nasional”. 
Pada kesempatan ini, SMK Kristen Petra ikut serta dalam pameran 
pendidikan dan memamerkan beberapa hasil Tugas Akhir (TA) 
para siswa kelas XII, seperti:

Program Keahlian Teknik Pemesinan
- Mesin Pembuat Es Puter.
- Pemotong Kentang Spiral.
- Mesin Pop Corn.
- Hasil produk berupa palu dan ragum mini.

Program KeahlianTeknik Kendaraan Ringan
- Trainer Pengapian Elektronik Induktif Mobil.
- Trainer Pengapian Sepeda Motor.
- Trainer Motor Starter.

Program Keahlian Elektronika Industri
- Trainer Pneumatic digerakkan oleh PLC.
- Running LED.

Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
- Server CCTV.
- Kontrol lampu dengan ponsel android.

Universitas Airlangga Surabaya 
mengadakan Liga Logika 
Matematika pada tanggal 

17 November 2013 lalu. SMA 
Kristen Petra 3 pun mengirim kami 
sebagai perwakilan (Stacia Edina 
dan Amanda). Ajang ini diikuti oleh 
berbagai SMA se-Jawa-Timur. Babak 
penyisihan diadakan serentak di lima 
belas rayon. Kami berusaha dengan 
keras di penyisihan rayon Surabaya, 
dan kami berhasil menjadi salah satu 
di antara tujuh puluh tim semifinalis.

Babak semifinal diadakan 
pada tanggal 23 November 2013, 
dengan mengerjakan soal pilihan 
ganda dan soal uraian singkat. Puji 
Tuhan, kami berada di peringkat 
peringkat di antara lima tim yang 
berhasil lolos ke final. Selanjutnya, 
kami mengikuti babak final. Babak 
puncak ini dibagi dalam tiga sesi. Sesi 
I, mengerjakan soal pilihan ganda 
dan isian singkat. Sesi II, mengerjakan 
soal uraian panjang. Sesi III, satu soal, 
menulis pseudocode.
Setelah mengikuti tiga sesi tersebut, 

kami merasa lega 
karena sudah 
berusaha 
melakukan 
sebaik mungkin. 
Pengumuman 
hasil lomba 
dilakukan pada acara 
penutupan. Pada 
saat menunggu 
hasilnya, kami 
berharap menjadi 
juara, tetapi juga merasa cemas. Dan 
akhirnya, pada saat pengumuman 
hasil lomba, tim kami disebut 
sebagai Juara II dalam lomba ini. 
Kami bersyukur kepada Tuhan dan 
berterima kasih kepada semua 
pihak yang mendukung. Semoga 
keberhasilan kami ini bisa menjadi 
motivasi bagi siswa SMA Kristen 
Petra 3 yang lain untuk ikut berbagai 
macam lomba. Cia you A3!!! 

by: Stacia Edina Johanna
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BRIGHT
PETRA 4

lomba akuntansi 
se-Jatim

Bulan November 2013 adalah bulan penuh keceriaan bagi tim 
ekonomi SMA Kristen Petra 5. Tim ekonomi SMA Kristen Petra 
5 ini beranggotakan Sony Sugiharta Iskandar (XI IPS3), Lukius 

Prabowo (XII IPS3), dan Cynthia (XII IPA3). Setelah sebelumnya 
berhasil meraih prestasi dalam Economi-Accounting Competition, 
tim ini kembali meraih prestasi dalam Lomba Akuntansi se-Jawa-
Timur yang diselenggarakan oleh Universitas Widya Kartika 
Surabaya pada tanggal 16 November 2013. Kerja keras dan 
semangat mereka menghasilkan raihan gelar Juara II dalam ajang 
ini. Semua pencapaian ini tak lepas dari kasih Tuhan yang menyertai 
kami dalam persiapan tim yang dikoordinasi oleh Sony, serta berkat 
bimbingan Ibu Endah Wahyu selaku guru akuntansi kami di SMA 
Kristen Petra 5. Thanks, God!

Belum genap satu bulan berdiri, Petra 4 Bright Accounting Club menoreh 
prestasi pertamanya. Tanggal 8 November 2013, Universitas Widya 
Mandala menggelar kompetisi 9th Widya Mandala Accounting Games 

yang diikuti oleh 48 tim dari seluruh SMA se-Jawa Timur. Petra 4 Bright 
mengirim tiga tim untuk mengikuti lomba tersebut.

Lomba tersebut terdiri atas tiga babak. Babak pertama, Accounting 
Journey, setiap tim bertanding mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya 
dengan mengambil berkas soal dan bermain game. Dalam babak pertama 
ini, diambil enam belas tim dengan poin tertinggi untuk maju ke semifinal. 
Hasilnya, tim satu dan tim dua berhasil lolos ke semifinal. Babak semifinal, 
Treasure Hunt, keenam belas tim mengikuti rally games dengan menelusuri 
peta yang disediakan oleh panitia, dan bermain di pos-pos yang telah 
disediakan. Dari sini, diambil lima tim dengan poin tertinggi untuk masuk ke 
babak final. Syukurlah... tim satu berhasil menuju final. Babak final, The Battle 
of Pirates, kelima tim akan saling beradu cepat, betting waktu, dan betting 
poin.

Puji Tuhan! Tim satu yang dimotori oleh Daniel Reynald (XIIA1), Daniel 
Octavianus (XIIS2), dan Febrizio Hoggi (XIIS2), berhasil meraih Juara II. Segala 
kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin.

accounting club
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semaRAK
BULAN

BAHASA

BLOG
OF
the day

Bulan bahasa diadakan untuk 
memperingati Hari Sumpah 
Pemuda, yang diisi dengan 

kegiatan-kegiatan yang berkaitan 
dengan bahasa. SMP Kristen Petra 
2 pun tak ketinggalan untuk hal ini, 
dengan menyelenggarakan lomba 
menulis cerpen dalam bahasa 
Indonesia, story telling dalam bahasa 
Inggris, dan geguritan (puisi) dalam 
bahasa Jawa, pada tanggal 3–25 
Oktober 2013. Lomba menulis cerpen 
diikuti peserta perseorangan dari 
semua jenjang, yang diadakan di 
kelas masing-masing. Untuk lomba 
story telling, diadakan per kelompok 
untuk setiap kelas, begitu juga dengan 
lomba geguritan. Baik lomba story 
telling maupun geguritan, diadakan 
di radio sekolah secara bergiliran, 
pada waktu istirahat pertama dan 
kedua. Jadi... sambil beristirahat, 
para siswa dapat menikmati suara-
suara merdu puisi yang dilantunkan 
oleh para peserta lomba geguritan, 
atau mendengarkan suara yang 
mengharubirukan perasaan dari para 
peserta lomba story telling.

Setelah semua selesai tampil, 
saatnya menunggu hasil lomba-
lomba tersebut. Pada tanggal 2 
November 2013, bertepatan dengan 

kegiatan bazar di lapangan sekolah 
dalam rangka kegiatan PKK, nama-
nama pemenang pun diumumkan. 
Di sela-sela berkumandangnya lagu 
perjuangan untuk meramaikan 
suasana bazar, Ibu Palupi Herwidati 
mengumumkan para pemenang 
lomba. Juara I lomba menulis cerpen 
dari tiap jenjang, adalah: Caryne 
(VII-1), Hana (VIII-4), dan Valmay 
(IX-3). Juara II adalah Ester (VII-5), 
Jevani (VIII-1), dan Joella (IX-2). 
Juara III adalah Marisa (VII-3), Evania 
(VIII-3), dan Brenda (IX-1). Untuk 
lomba story telling, Juara I diraih oleh 
kelompok Trifena E., Jonathan S., 
Ivan J.G (VIII-4); Juara II diraih oleh 
kelompok Evangelina, Vania P., Kezia 
(IX-1); Juara III diraih oleh kelompok 
Audy, Michael A., Jonathan (VII-1). 
Untuk lomba geguritan, Juara I diraih 
oleh  kelompok Oky, Fernando, Alvin 
(VIII-4); Juara II diraih oleh kelompok 
Dominiq, Fernando, Engeline (VII-1); 
Juara III diraih oleh kelompok Vianita, 
Ivania T. (IX-3). Dengan begitu, 
selesailah sudah acara lomba dan 
bazar, dan seluruh siswa kembali ke 
kelas untuk menuliskan refleksi dari 
kegiatan yang diikuti pada hari itu, di 
buku Mirror of Mine.

“Tempat itu terasa berbeda. Suara gesekan kertas dan jepretan kamera mengubah 
tempat tersebut menjadi keramaian. Terlihat orang-orang berjalan ke sana-sini 
membawa papan penilaian. Sebenarnya, tempat apakah itu? Itu adalah...”

Ya, paragraf di atas adalah 
penggalan salah satu karya 
sastra berbahasa Indonesia, 

yaitu cerpen. Bahasa Indonesia 
memang merupakan salah satu mata 
pelajaran akademik yang kadang 
dinilai oleh beberapa siswa sebagai 
mata pelajaran yang susah. Memang 
bahasa Indonesia merupakan bahasa 
kita sendiri, namun terkadang siswa 
kesulitan dalam beberapa aspek dari 
keempat aspek bahasa Indonesia: 
mendengarkan, berbicara, membaca, 
dan menulis. Oleh karena itu, untuk 
meningkatkan aspek berbahasa 
Indonesia para siswa, Jawa Pos 
membuat acara tahunan, DetEksi-Con 
untuk bidang jurnalistik dan fotografi, 
yang moment-nya bersamaan dengan 
Development Basketball League.

Sekolah kami, SMP Kristen 
Petra 1, tidak mau ketinggalan untuk 

mengirim kami —Jessica A. (VIII-8) 
dan Benjamin N. (VIII-10)— sebagai 
perwakilan dalam lomba yang diikuti 
oleh SMP dan SMA se-Surabaya ini, 
yang diselenggarakan pada tanggal 
8–17 November 2013, bertempat di 
Supermal Surabaya Convention Center 
(SSCC), Pakuwon Indah Surabaya. 
Salah satu cabang lomba yang 
ada adalah Blog of the Day bidang 
jurnalistik dan fotografi. Teman-
teman SMP Kristen Petra 1 juga ikut 
mendukung dan meramaikan event 
dengan datang langsung ke SSCC. 
Kami menyerahkan semua hasilnya 
kepada Tuhan, and finally, praise 
the Lord! Kami berhasil meraih gelar 
juara Blog of the Day. Semoga ada 
lebih banyak lagi siswa-siswi yang 
mengharumkan nama SMP Kristen 
Petra 1 di bidang jurnalistik dan 
fotografi. Semangat! Bravo Petra 1!
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peringatan
hari
sumpah pemuda

KECERIAAN SEHARI
BERSAMA

TEMAN-TEMAN
Tawa, canda, dan bercerita di 

dalam bus, adalah bentuk 
ekspresi kami, siswa-siswi 

kelas VII SMP Kristen Petra 4, akan 
betapa senangnya bisa belajar 
sambil berekreasi di  Jatim Park 
1, Batu. Hari Senin, tanggal 4 
November 2013, pukul 06.45, 
adalah waktu bagi kami untuk 
melakukan perjalanan menuju Batu. 
Setelah sekitar tiga jam perjalanan, 
akhirnya kami tiba di tempat 
tujuan. Kami langsung bergegas 
turun dari bus dan berkumpul 
dengan kelompok masing-masing. 
Tiap kelas ada tiga kelompok yang 
beranggotakan dua belas siswa.

Strategi pembagian 
pekerjaan memang sudah 

dipersiapkan oleh ketua 
kelompok beberapa hari sebelum 
keberangkatan. Segera saja, kami 
mulai berpencar untuk mengerjakan 
tugas-tugas yang sudah ditentukan, 
mulai dari mengambil foto 
berbagai objek yang ada di lokasi 
karyawisata, menulis keterangan, 
hingga mewawancarai pedagang 
di sekitar Jatim Park 1. Itu semua 
dibutuhkan untuk menulis laporan 
sebagai tugas kelompok setelah 
selesainya karyawisata ini. Suara 
jepretan kamera terdengar silih 
berganti, diselingi dengan kesibukan 
wawancara ataupun mencatat 
segala informasi yang diperoleh. 
Tak terasa... hari sudah mulai 
sore, saatnya kami kembali ke 

Surabaya. Di bus, kami saling berbagi 
pengalaman dengan teman-teman 
tentang pelajaran yang kami dapat 
hari itu. Yaa... memang hari itu 
melelahkan. Tetapi di lain sisi, hari 
itu merupakan hari yang sangat 
menyenangkan.

by: Keren Remaliah K.

Ada yang tahu nggak, tanggal 28 Oktober itu hari apa? 
Hehe... tanggal 28 Oktober itu Hari Sumpah Pemuda. 
Untuk itu, SMP Kristen Petra 5 memperingatinya dengan 

mengadakan upacara bendera. Upacara ini juga disertai dengan 
pelantikan pengurus OSIS, tim PD, dan ikon sekolah. Dan sebagai 
petugas upacara, kami pun berlatih sungguh-sunguh demi 
kelancaran upacara bendera itu.

Hari H pun tiba. Kami sampai di sekolah lebih pagi 
untuk berlatih sekali lagi dan mempersiapkan diri, dari rambut 
sampai ke atribut-atribut yang lain. Pukul 07.00, pembawa acara 
membacakan protokol, upacara pun dimulai. Kami berusaha 
melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya meski dengan 
sedikit rasa gugup. Semua peserta upacara berdiri tegap dengan 
mengenakan topi berwarna biru. Upacara pun berlangsung 
dengan baik dan tertib. Pelantikan pengurus OSIS, tim PD, 
dan ikon sekolah, juga berlangsung dengan lancar. Upacara 
selesai, teman-teman yang berada di barisan pun menghela 
napas lega. Tetapi... ada guru-guru dan teman-teman yang 
membacakan puisi. Kami semua bertanya-tanya.... Ooohh.. 
ternyata puisi ini dibacakan dalam rangka memasuki bulan 
bahasa. Guru-guru bahasa Indonesia bersama Seong dan Nirra 
dari kelas IX, membacakan puisi dalam bahasa Indonesia dengan 
semangat. Kemudian, Pak Didik selaku guru bahasa Inggris, juga 
membacakan puisi dalam bahasa Inggris bersama Reynard dari 
kelas IX. Tidak ketinggalan, puisi dengan bahasa Mandarin juga 
turut dibacakan oleh teman-teman dari kelas VIII dan VII, serta 
oleh Bu Heny sebagai guru bahasa Mandarin.

Parade puisi ini digelar dengan meriah, dan disambut 
baik oleh semua siswa. Ayo kita meriahkan Hari Sumpah 
Pemuda dan bulan bahasa pada tahun berikutnya!

by: Winny
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a1 epics 2013 

menyambut natal
dengan berbagi
kepada sesama

Pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2013, SMA Kristen Petra 
1 mengadakan A1 EPICS 2013. Lomba ini mencakup beberapa 
bidang, di antaranya adalah Matematika, Bahasa Inggris, 

dan Solo Vocal. Lomba Matematika diselenggarakan dengan 
seperti biasa, mengerjakan soal secara individual dengan tingkat 
kesulitan yang bervariasi. Besides it, there is English competition. 
Contestants must do the best for the writing test, especially about 
general English in multiple choice questions. Kemudian lomba 
Solo Vocal, yang tidak hanya menilai performa bernyanyi saja, 
tetapi juga penampilan serta penghayatan. Sebab, menyanyi tidak 
hanya soal keindahan dan warna vokal yang unik, tetapi juga unsur 
penghayatan, bagaimana menyampaikan isi lagu itu ke penonton, 
itu yang penting.

Setelah menghadapi babak penyisihan, para peserta yang 
lolos kembali berlomba pada babak puncak. Finalis Matematika 
harus mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, 
finalis Bahasa Inggris harus berpidato (speech) dengan tema 
tertentu. Setelah semua selesai, waktunya pengumuman para 
juara.

SMP Kristen Petra 1, 2, dan 3, adalah sekolah-sekolah yang 
bisa dikatakan sukses dalam ajang ini, berkat para wakil mereka 
yang membawa pulang beberapa gelar juara. Dari SMP Kristen 
Petra 1, William K. meraih Juara II bidang Matematika, Giovanna 
R. meraih Juara II bidang Bahasa Inggris, dan Nathanael A. meraih 
Juara II bidang Solo Vocal. Dari SMP Kristen Petra 2, Carina Jesslyn 
T. meraih Juara III bidang Bahasa Inggris dan Michael A. meraih 
Juara III bidang Solo Vocal. Dari SMP Kristen Petra 3, Patrick James 
meraih Juara I bidang Bahasa Inggris, Kelvin Tenata meraih Juara 
I bidang Matematika, dan Merelyn meraih Juara I bidang Solo 
Vocal. Selamat bagi para juara, tingkatkan terus prestasi kalian! 

Pada bulan Desember lalu, 
sekolah-sekolah di lingkungan 
PPPK Petra disibukkan dengan 

penyelenggaraan berbagai kegiatan 
dalam menyambut Natal. Tak 
terkecuali SMP Kristen Petra 3, 
yang juga mengadakan berbagai 
kegiatan Natal. Hari Senin, tanggal 
16 Desember 2013, ada kebaktian 
Natal yang dilayani oleh Pdt. 
Yosafat Kristono di aula sekolah, 
Pdt. Timothy H. Limanto di ruang 
perpustakaan, dan Ibu Ester 
Lazuardi di ruang media. Lalu ada 
lomba merangkai parcel Natal, 
yang nantinya parcel dari tiap kelas 
dibagikan kepada petugas cleaning 
service, satpam, dan pesuruh. 
Sebagai penutup pada hari itu, ada 
lomba merancang acara perayaan 
Natal.

Pada hari Selasa, ada 
persiapan dan pelaksanaan 
perayaan Natal kelas, sesuai 
dengan proposal kreativitas kelas 
masing-masing dengan acara, 
antara lain: puji-pujian, renungan, 
game, pemutaran klip, 
puisi, tukar 

kado, dan ramah tamah. Pada 
penghujung kegiatan hari itu, ada  
pembagian suvenir dan konsumsi. 

Pada hari Rabu, ada 
kegiatan bakti sosial ke Lingkungan 
Pondok Sosial (Liponsos) Keputih 
Tegal. Dalam mewujudnyatakan 
kasih dan kepedulian terhadap 
sesama, serta tindak lanjut dari 
kegiatan pendidikan karakter 
yang bertema “Rela Berkorban”, 
berangkatlah perwakilan dari tiap 
kelas dan pengurus OSIS yang 
didampingi oleh para guru wali 
kelas dengan kendaraan satu 
bus dan beberapa mobil siswa. 
Di sana, mereka membagikan 
enam ratus bingkisan berupa 
snack kepada penghuni Liponsos 
secara langsung. Serta beberapa 
dos pakaian bekas layak pakai, 
sembako, dan pembersih lantai, 
yang diserahkan melalui Kepala 
Liponsos dan para petugas di sana. 

9



Bulan Desember 2013, PPPK Petra kembali mengadakan 
Petra Junior Chef Competition (PJCC). Untuk tahun 
ini, PJCC II mengangkat tema Asian Cuisine. Secara 

keseluruhan, acara ini adalah implementasi dari ELS Cooking 
Class, yang juga termasuk dalam Petra Education Values 
dalam aspek Talent Development. Acara yang digelar di 
aula SMP Kristen Petra 1 ini berlangsung selama enam hari 
(tanggal 13–19 Desember 2013). Hal yang membuat PJCC 
II kali ini terasa istimewa adalah diadakannya Cooking with 
Mom Competition dan Petra Principal Chef Competition. PJCC 
II juga memberikan gelar Best Chef Costume, Best Supporters, 
serta doorprize bagi suporter.

PJCC II dimulai dengan kompetisi untuk jenjang 
SMA/SMK. Tiap sekolah mengirimkan empat peserta 
untuk mengikuti babak penyisihan pada hari pertama. 
Semua chef diminta untuk memasak japchae dari Korea, 
karena tema masakan pada babak ini adalah Asian Noodle. 
Begitu bel dibunyikan, semua chef bergegas menuju meja 
bahan masakan untuk mengambil bahan-bahan yang 
dibutuhkan. Selama kompetisi, para juri berkeliling untuk 

mengamati teknik memasak mereka, karena itu juga menjadi 
poin penilaian. Para chef tampak begitu ahli dalam proses 
memasak hingga penyajian. Acara makin semarak dengan 
yel-yel dari para suporter yang kompak menggunakan kostum 
seragam. Pada penghujung hari pertama, diumumkan dua 
belas chef yang lolos ke semifinal, serta pengumuman peraih 
gelar Best Costume yang diraih oleh Angeline Stefania (SMA 
Kristen Petra 5).

Pada hari II, diadakan dua babak, yaitu babak semifinal 
dan final. Dengan tema masakan Asian Fish and Chips, 
setiap peserta harus menduplikat masakan Balinese Fish and 
Chips yang didemokan oleh chef dari Fish & Co Tunjungan 
Plaza Surabaya. Dari babak ini, terpilih enam peserta yang 

berhasil maju ke final. Tema pada babak final adalah Asian 
Dessert. Peserta ditantang untuk membuat roll tart kukus 
dalam waktu sembilan puluh menit. Keahlian peserta dalam 
mengolah masakan makin terlihat karena mereka memasak 
menu yang tidak diduga sebelumnya. Akhirnya, Juara I diraih 
oleh Austin Milana (SMA Kristen Petra 4), Juara II diraih oleh 
Angeline Stefania (SMA Kristen Petra 5), dan Juara III diraih 
oleh Aimmatus Sya’diyah (SMK Kristen Petra). Untuk gelar 
Best Supporters, diraih oleh SMA Kristen Petra 5.

Hari III dan IV, event berlanjut untuk jenjang SMP. 
Tiap sekolah mengirimkan empat siswa. Para chef ini 
datang dengan kostum yang unik dan tampak antusias 
dalam menanti dimulainya kompetisi. Babak penyisihan ini 
mengambil tema Asian Tofu. Para chef diminta membuat 
masakan Sapo Tofu dalam waktu enam puluh menit. Semua 
chef menunjukkan keahlian mereka dalam mengolah tahu, 
jamur, dan sayuran, guna menjadi masakan yang lezat. 
Namun akhirnya, hanya ada sepuluh peserta teratas yang 
bisa lolos ke babak semifinal. Hari IV, semua peserta dan 
suporter tampak makin bersemangat saat memasuki arena 
kompetisi. Sama dengan jenjang SMA, babak semifinal ini 
bertema Asian Fish and Chips, dan menduplikat masakan 
Balinese Fish and Chips. Akhirnya, terpilih enam peserta yang 
mampu menyajikan masakan terbaik untuk maju ke final. 
Tema pada babak final adalah Asian Beef, yang tantangannya 
adalah membuat bulgogi dari Korea. Setelah melewati 
proses penjurian yang rumit, akhirnya gelar Juara I, II, dan III, 
berturut-turut diraih oleh Gabriella Tabita (SMP Kristen Petra 
4), Clement Limantoro (SMP Kristen 
Petra 5), dan Evania Michaelia 
(SMP Kristen Petra 2). Sedangkan 
gelar Best Chef Costume diraih 
oleh Ooya Ryuuichi (SMP Kristen 
Petra 2), dan Best Supporters 
diraih oleh SMP Kristen 
Petra 1.

Hari V, kompetisi 
jenjang SD diawali dengan 
babak penyisihan yang 
bertemakan Asian Fried 
Rice, dengan membuat 
masakan nasi goreng 
yang chow. Tiap sekolah 
mengirimkan empat 
grup (dua siswa 
per grup), 
sehingga 



babak penyisihan ini dibagi menjadi dua gelombang. Pada 
babak ini, terpilihlah delapan grup yang lolos ke babak final. 
Hari VI diwarnai dengan suasana yang berbeda, karena 
banyak orang tua yang hadir untuk mengikuti kompetisi 
Cooking with Mom. Tiap sekolah mengirimkan dua grup 
sebagai perwakilan. Temanya adalah Creative Christmas 
Bento, bekal makanan yang khas disajikan di Jepang. Begitu 
kompetisi dimulai, para tim peserta segera mengambil 
bahan-bahan yang tersedia. Mereka bekerja sama mengolah 
dan membentuk bahan-bahan tersebut menjadi bento yang 
menarik dan lezat. Para juri pun terkesan oleh keterampilan 
mereka. Hasilnya... gelar Juara I, II, dan III, berturut-turut 
diraih oleh Angeline Amara - Mama Lusiana (SD Kristen 
Petra 5), Felly Natalia - Mama Yunita (SD Kristen Petra 11), 
dan Tasya Monica - Mama Elya Arief (SD Kristen Petra 5). 
Setelah Cooking with Mom selesai, kompetisi jenjang SD pun 
dilanjutkan dengan babak final yang bertemakan tema Asian 
Sweet Pancake. Para chef berlomba-lomba menunjukkan 
teknik dan keterampilan mereka dalam membuat pancake. 
Proses plating tak kalah penting, karena turut memengaruhi 
penilaian. Mereka mencetak pancake dengan berbagai 
bentuk serta topping yang cantik. Dan hasilnya, gelar Juara 
I diraih oleh pasangan Olivia dan Priscilla Ayleen (SD Kristen 
Petra 1), Juara II diraih oleh pasangan Marcella Gunawan 
P. dan Dian Swanti (SD Kristen Petra 5), serta Juara III diraih 
oleh pasangan Josephine Melinda dan Ayrine Fourensia (SD 
Kristen Petra 7). Gelar Best Chef Costume dimenangkan oleh 

pasangan Mardianto Untung dan Theofylus Harianto (SD 
Kristen Petra 12), sedangkan Best Supporters dimenangkan 
oleh SD Kristen Petra 5.

Rangkaian kegiatan PJCC II untuk seluruh jenjang 
telah berakhir, namun kompetisi masih berlanjut karena 
masih tersisa satu kategori perlombaan, yaitu Petra Principal 
Chef Competition (kompetisi memasak untuk Kepala 
Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah PPPK Petra). Tim peserta 
diwajibkan untuk membuat cap cay kuah dan satu masakan 
pilihan, antara nasi goreng, bakmi goreng, atau bihun 
goreng. Mereka begitu piawai dalam mengolah masakan dan 
penyajiannya, sehingga aula tempat berlangsungnya lomba 
seperti disulap menjadi mini restaurant. Setelah melalui 
proses penilaian, terpilihlah Dra. Cahyo Fajariati, M.Pd. dan 
Dra. Elisabeth Erawati (SMA Kristen Petra 2) sebagai Juara 
I, Ibu Elisabeth Dian P., S.Pd., M.M. dan Dra. Tjandrawati 
Tjuatja (SMA Kristen Petra 4) sebagai Juara II, Dra. Hariati 
Santoso, M.Pd. dan Ibu Chatarina Susisandri, S.Pd. (SMP 
Kristen Petra 1) sebagai Juara III. Sedangkan Juara Harapan 
I, II, dan III, berturut-turut diraih oleh Drs. Djoko Eko S., 
M.Pd dan Ibu Sri Mardianingsih, S.Pd. (SMP Kristen Petra 4), 
Ibu Kimiati Kusumadjaja, S.Pd., M.M. dan Ibu Eka Yulianti, 
S.Pd. (TK Kristen Petra 5) dan Ibu Silvianawati, M.Psi. dan 
Ibu Lisda Susanto, S.Pd, M.Psi. (SD Kristen Petra 5). Selamat 
kepada seluruh pemenang PJCC II dan Petra Principal Chef 
Competition!



 Becoming Super Leaders 
“A story about hard work and never giving up”

 Petra Elementary English Speech Competition 2013

Delivering a speech is a combination of public 
speaking ability and critical thinking skills, 
which are considered as two most important 

components of effective leadership. Public speaking 
has been always a nightmare, not only for adults but 
also for children. Thus, public speaking skills need to 
be trained well since young ages. After Petra Junior 
Toastmaster Competition last time, Petra Christian 
School Board once again conducted another English 
Speech Competition for Petra elementary students. 

Petra Elementary English Speech Competition 
2013 - “Becoming Super Leaders” was a challenge 
for the students to express their English skills and 
also to train the students’ creativity, critical thinking, 
leadership and public speaking skills. A super leader 
here is not a leader with magic or super power like 
in the movies, but a real leader with real power and 
competence. “Becoming Super Leaders” as the brand 
new theme for the Elementary English Competition 
aspired to motivate the students to reveal their 
potencies and maximize their talents to strive the 
paths to be a super leader, a real leader with skills 

who never give up and always work 
hard. 

Here is a story about hard work 
and never giving up, a story shared 
by our winners, who did not give 
up although last time they were 

failed, but this time they finally 
succeed to win the competition...  

Hello! This is Christine 
and Kristina. We want to 
share our experience in 
Petra Elementary English 
Speech Competition 
2013. Last November, 
once again we were 
selected to join in 
another English speech 
competition held 

by Petra Christian School Board. We were doing our 
work at school when Mrs. Silvi, our principal called 
us to her office and told us that we were selected to be 
the representatives from Petra 5 Christian Elementary 
School to join in the Petra Elementary English Speech 
Competition 2013. After our failure last time, we 
wondered if we could make it this time, but finally 
we promised to try our best. After choosing the topic, 
we started to make the script and practice with our 
teachers. 

As usual, the competition consists of 3 stages: 
elimination stage, semifinal stage and final stage. The 
elimination stage was on November 12th 2013 and it 
was held in the Petra Secretariat Office. There were 48 
students from 8 different Petra Christian Elementary 
Schools who competed in the elimination stage. For the 
elimination stage, we had to perform a speech with a 
theme called “A Wonder Word”. We had to pick out a 
word that shows the important value that can make a 
better world and we only have 3-5 minutes to perform 
that speech. A few days after the elimination my 
English teacher told us that we passed the elimination! 
Wow! Thank God! We were really happy! There were 
16 students who were going to the semifinal stage. 
After the semifinalist names had been announced, we 
started to make the script about the topic: “My Hero”.  
In the semi inal we had to deliver a 5 to 7 minute 
speech talking about our role model or someone who 
really inspires us. We practiced really hard and before 
we realized, it was the day of the competition. The 
semifinal were causing us much nervousness so we 
tended to count down. There were 16 students but only 
6 could go to the final stage.

The semifinal stage was on November 20th 2013, 
when we walked in to the semifinal room and saw the 
top 16 candidates and they made us really nervous! 
There were three judges and the judges were different 
from the elimination stage. It made us become more 
nervous because there were 2 natives as the judges. 
After all the 16 students finished delivering speech, the 
MCs announced the top six students who continued to 
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the final stage! Thank God, we were in the top six! We 
could not believe it. After we failed last time, we could 
manage to the final stage this time.

The challenge in the final stage was even harder! We 
had to perform a speech about “My Super Power”. 
We should talk about the positive quality that can 
create positive impacts to our society and even to the 
world. The 6 finalists were sent to a special room and 
the judges only gave us ten minutes. We only had 
10 minutes to write the speech, and then we should 
present it. The teacher called our names and then we 
had to deliver the speech. We could see that each of 
the finalists tried the best to win this competition. We 
performed one by one and waited for the judges to 
announce the result. Before the announcement, we had 
to wait for the judges to calculate, evaluate and discuss 
about the results and the winner. After approximately 
15 minutes, the judges had the result and passed it to 
the MCs to be announced. We could not believe when 
the MCs called our names, “Christine” as the 1st place 
and Kristina as the 2nd place! We were really happy 
and proud! We thought our works were paid off but we 
could not have it done without the help of God and the 
support of teachers and friends. If we just accepted our 
failure last time, drowned in grief, gave up and did not 
want to take this challenge, maybe we would regret it. 
We were so proud because we never gave up although 
last time we did not make it. It was definitely an 
experience that we will never forget! Thank you Petra! 

Sharing by. Christine and Kristina (Petra 5 Christian 
Elementary School)
1st and 2nd Place winners of Petra Elementary English 
Speech Competition 2013 

Christine’s Testimony
From the previous Toastmaster Competition, I 
failed but after I got another chance to participate, 
I tried my best. I studied and practiced hard to get 
the result. I was almost literally floating when I 
became the first winner. From this day on I realized 
the phrase “do your best and God will do the rest” 
meant about that when we try our best, God will make 
everything possible.

Kristina’s Testimony
I felt really nervous when I first joined this speech 
competition. But, I tried my best, because I always 
believe that everything is possible when I try. 
And to win this competition it was really such an 
unforgettable moment and experience. From this 
competition, I learn how to be more confident, 
creative, and independent. 

Brandon’s Testimony
When I was chosen to be a participant in English 
speech competition, I felt very happy because it was 
my second opportunity. I joined this competition last 
time, but I didn’t make it. Thank God, I got a chance 
and I tried to do my best. I was shocked and happy as 
well when I won as the 3rd place winner. I am proud 
I can make my parents happy and proud of me. I am 
grateful for being given this opportunity by Petra 
to participate in English speech competition. This 
event helps me to improve my English, make new 
friends and to enlarge my performance especially 
in speaking skill. I would like to encourage my 
friends to keep practicing and never give up, who 
knows maybe you will be the next winner in Petra 
Elementary English Speech Competition?
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of christmas
true love

Pagi hari itu... tanggal 2 Desember 2013, di aula SD Kristen 
Petra 7, suasana begitu ramai, banyak teman-teman yang 
keluar masuk aula. Hehehe... kalian tahu ada apa? Yap, 

ada acara menghias pohon Natal untuk menyambut Hari Natal 
di sekolah. Pohon Natal berwarna kuning kecokelatan, itulah 
pohon Natal kami! Kami menyebutnya pohon Natal ramah 
lingkungan. Bila tahun lalu menggunakan aluminium foil bekas 
kemasan susu, kali ini kami membuatnya dari rerumputan 
yang ada di sekitar rumah. Jadi bila sudah tidak terpakai, 
bahannya tidak mencemari lingkungan, malah bisa jadi pupuk 
organik. Selain itu, lingkungan sekitar rumah kami menjadi 
lebih bersih karena rumput-rumput liar yang tidak sedap 
dipandang bisa berkurang, hehehe..!
 Untuk hiasannya, kami buat sendiri, lho...! Makanya 
kami sangat antusias dan selalu menunggu-nunggu acara 
menghias pohon Natal ini. Dengan adanya kegiatan ini, 
perayaan Natal di sekolah kami pun menjadi lebih berkesan.... 
Itulah sedikit cerita perayaan Natal di SD Kristen Petra 7. 
Selamat Natal, teman-teman...! Tuhan memberkati.

Itulah tema yang diangkat dalam ibadah dan perayaan Natal tahun 
2013, di SD Kristen Petra 10. Kami diajak untuk menghayati betapa 
besarnya cinta kasih Allah kepada kami. Dia merelakan Putra 

Tunggal-Nya lahir ke dunia, untuk menyelamatkan kami manusia yang 
berdosa.
 Selama kurang lebih satu bulan, kami mempersiapkan 
ibadah dan perayaan Natal ini. Salah satunya adalah kolaborasi gerak 
dan lagu antara siswa dan guru kelas III. “Semalam kubermimpi, 
kubertemu sinterklas,” itu sedikit lirik yang dinyanyikan dalam 
perayaan. Ada anak yang berperan menjadi rusa dan ada yang 
berperan sedang tidur, sedangkan gurunya berperan menjadi 
sinterklas. Sinterklas ini membawa hadiah yang banyak dan 
membagikannya kepada anak-anak. Selain itu, ada juga tarian hip 
hop, pembacaan puisi, vocal group, menyanyi solo, dan acara lainnya. 
Wah, seru sekali! Thank you Jesus for Your true love....

it's our
christmas tree
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menjadi berkat
dalam kesederhanaan

Bulan Desember memberi arti tersendiri 
bagi umat kristiani, karena pada bulan 
Desember, umat kristiani merayakan 

kelahiran Tuhan Yesus Sang Juruselamat. Banyak 
kegiatan yang dilakukan untuk menyambut 
kelahiran Tuhan Yesus Kristus, di antaranya: 
menghias kelas dengan pernak-pernik Natal, 
memasang pohon Natal berikut lampu hiasnya, 
serta mengikuti kebaktian dan perayaan Natal 
sebagai wujud persembahan sederhana untuk 
Tuhan Yesus.
 Itu jugalah yang sebagian kegiatan yang 
dilakukan oleh siswa kelas I–VI SD Kristen Petra 
1. Kebaktian dan perayaan Natal dilaksanakan 
pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013, 
dengan tema ”Berilah Cahaya-Mu Menerangi”. 
Kebaktian Natal ini dilayani oleh Pdt. Irwan 
Hidayat, dan dilanjutkan dengan perayaan yang 
berisi penampilan ataupun atraksi dari para 

siswa, sehingga semakin menambah kemeriahan 
perayaan. Meski perayaan Natal dilaksanakan 
dengan sederhana, namun memberi kesan 
tersendiri bagi mereka, bahwa Natal adalah hari 
yang sangat menyenangkan untuk memuliakan 
hati Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik. 
Natal yang indah adalah Natal yang penuh damai 
yang dinantikan oleh banyak orang. Tuhan Yesus 
telah mempersembahkan diri-Nya untuk kita, 
dan Tuhan sudah memberikan cahaya-Nya untuk 
menerangi hidup kita.
 Sudahkah kita menjadi persembahan 
yang hidup untuk Tuhan? Sudahkah terang yang 
kita miliki, kita sebarkan dan menerangi orang 
lain? Semoga melalui Natal ini, kita bisa menjadi 
berkat dan memancarkan kasih Tuhan kepada 
orang lain di sekitar kita. Tuhan Yesus, Sang 
Penerang, memberkati kita semua.

Pembentukan karakter merupakan suatu proses 
yang sangat penting bagi perkembangan siswa. 
Hal ini bukanlah suatu proses yang mudah, 

karena perlu ada kerja sama yang baik dari berbagai 
pihak. Siswa perlu melihat dan melakukan secara 
langsung hal-hal yang baik dalam berperilaku. Hari 
Sabtu, tanggal 9 November 2013, siswa kelas I–VI 
SD Kristen Petra 11 mengikuti kegiatan Pendidikan 
Karakter Kristiani yang mengangkat tema “Rela 
Berkorban”. 
 Dengan sikap tertib, mereka mengikuti 
kegiatan kelas serta penjelasan pleno. Dari 
penjelasan materi hari itu, mereka diharapkan dapat 
mewujudkannya dalam sikap hidup sehari-hari. 
Dengan bimbingan para guru kelas masing-masing, 
mereka pun mencoba untuk mewujudkan sikap rela 
berkorban. Pada hari Sabtu, tanggal 16 November 
2013, mereka mengikuti kegiatan kewirausahaan 
bersama-sama, mulai dari persiapan hingga  
menyampaikan produk hasil kerjanya kepada teman 
yang lain. Mereka benar-benar mewujudkan sikap 
rela berkorban untuk orang lain. Mengapa demikian? 
Karena pada hari Senin, tanggal 18 November 
2013, seluruh hasil dari kegiatan tersebut dibelikan 
beraneka macam kebutuhan sehari-hari untuk 
dibagikan kepada penduduk di sekitar sekolah yang 
membutuhkan.
 Wah... betapa bangganya melihat mereka 
bisa menunjukkan sikap rela berkorban untuk orang 
yang ada di sekitar mereka. Kiranya Tuhan Yesus 
memberkati apa yang sudah kalian kerjakan. Amin.

wujud nyata 
sikap rela berkorban
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Sebagai generasi muda penerus bangsa, kita wajib 
mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi 
gemilang serta hal-hal yang berguna. Karena itu, 

pada tanggal 28 Oktober 2013, PPPK Petra mengadakan 
Lomba Seni Lukis dalam rangka memperingati Hari Sumpah 
Pemuda. Tema yang diangkat adalah “Karyaku Untukmu”. SD 
Kristen Petra 12 pun mengirim kami sebagai wakil sekolah; 
dua siswa untuk kategori kelas besar —Belinda (IV-A) dan 
Serafina (IV-C)—, serta dua siswa untuk kategori kelas kecil 
—Lavina (I-A) dan Christopher (I-B).
 Kami berjuang sungguh-sungguh untuk 
memberikan karya yang terbaik dalam lomba ini. Saat 
pengumuman pemenang, perasaan kami rasanya campur 
aduk dan jantung berdetak begitu kencang. Dan puji Tuhan... 
usaha kami tidaklah sia-sia, kami semua sukses meraih gelar 
juara. Untuk kategori kelas besar, Juara I atas nama Belinda, 
dan Juara II atas nama Serafina. Sedangkan untuk kategori 
kelas kecil, Juara I atas nama Lavina, dan Juara II atas nama 
Christopher. Wahhh… kami melonjak kegirangan. Rasanya 

seperti mendapat durian 
runtuh, teman-teman! Oh, 
iya... untuk juara ketiganya, 
kategori kelas besar diraih oleh 
Angel Clarissa T., dan kategori 
kelas kecil diraih oleh Florensia Liani. 
Keduanya dari SD Kristen Petra 5. 
 Kami senang sekali dan bangga 
atas kemenangan ini. Selain karena 
anugerah dari Tuhan, kemenangan ini juga 
merupakan hasil dari kerja keras kami selama 
latihan. Melalui latihan inilah, kami bisa tahu kelemahan 
masing-masing, baik di penggoresan maupun pewarnaan, 
sehingga kami pun berusaha memperbaikinya. Melalui 
latihan ini juga, kami bisa mengembangkan ide-ide kreatif 
yang menyempurnakan persiapan kami. Kami berharap 
prestasi ini terus berlanjut sehingga kami bisa menjadi 
generasi muda yang membanggakan bagi semua orang. 

Petra 5: Math, Science, and English Olympiad

karyaku
untukmu

Raihan prestasi seorang siswa tak lepas dari 
yang namanya motivasi untuk terus belajar dan 
keikutsertaan dalam berbagai lomba. Karena itu, para 

siswa SD di lingkungan PPPK Petra juga bersemangat dalam 
mengikuti Olimpiade Matematika, IPA, Bahasa Inggris, 
tingkat SD se-Jawa Timur yang diselenggarakan oleh SMP 
Kristen Petra 5 pada tanggal 30 November 2013. Total 
peserta yang mengikuti lomba ini sebanyak 293 siswa.
 Olimpiade ini dibuka oleh Dra. Dewi Setio (Dewan 
Pengurus PPPK Petra / Komisi SMP) dengan pemukulan 
gong pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu 
Mars Petra dan pengarahan oleh ketua panitia. Tepat pukul 
08.20 WIB, babak penyisihan pun dimulai. Dari babak 
ini, terpilih 21 peserta bidang Matematika, dua belas 
peserta bidang Bahasa Inggris, dan sepuluh peserta bidang 
IPA, yang masuk ke babak final. Adapun materi untuk 
penentuan siswa terbaik yaitu soal uraian untuk bidang 
Matematika, tes di laboratorium biologi dan fisika untuk 
bidang IPA, serta tes di laboratorium bahasa yang berlanjut 
dengan story telling untuk bidang Bahasa Inggris.
 Dalam menyemarakkan acara, SMP Kristen Petra 
5 juga menggelar bazar, pameran akademik dan ELS, serta 

penampilan para siswa Petra 5 yang tergabung dalam 
paduan suara, band, hip-hop, dan tari tradisional, sehingga 
suasana sungguh menyenangkan. Dari hasil lomba, terpilih 
empat peserta terbaik dari tiap bidang lomba, yaitu: 
Juara I, II, III, dan Juara Harapan. SD Kristen Petra 9 sukses 
dengan tiga gelar, Juara I, II, III bidang 
Matematika, atas nama Rivaldo B.S., 
Aaron A.K., dan Kensias K.. SD Kristen 
Petra 5 dengan tiga gelar, Juara II 
bidang IPA atas nama Samuel T.A. 
serta Juara II dan III bidang Bahasa 
Inggris atas nama Kristina A. dan 
Christine D.. SD Kristen Petra 13 
satu gelar Juara III bidang IPA atas 
nama Aron S.. Dengan begitu, piala 
bergilir pun beralih ke SD Kristen 
Petra 9 yang tahun sebelumnya 
dipegang oleh SD Kristen 
Petra 5. Selamat bagi para 
pemenang!
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happy mother day

Halo, teman-teman... namaku 
Fernando! Pada hari Jumat, tanggal 
25 Oktober 2013 yang lalu, di 

TK Kristen Petra 1 diadakan kegiatan 
parenting untuk mama dan papa siswa-
siswi kelompok A. Setelah kegiatan 
parenting selesai, aku dan teman-teman 
memberikan penampilan untuk mama 
dan papa, mulai dari menyanyi bersama, 
membaca puisi, hingga gerak dan lagu. 
Aku, Reagan, Justicia, Louis, Jesslyn, 
Yonathan, Evan, Billie, dan Vallerie, 
menampilkan dua buah lagu, yaitu: “Lima 
Kata Kunci” dan “Yesus Sayang Semua”. 

Lalu, dilanjutkan dengan temanku 
yang membaca puisi berjudul “Aku 
Anak Mandiri”. Wah… teman-temanku 
hebat! Setelah itu, penampilan terakhir 
dari teman-teman yang memakai baju 
warna merah.... Oh, ternyata mereka 
menampilkan gerak dan lagu. “Hompila 
hompimpa Yesus jagoanku….” Lagunya 
seperti itu. Mama dan papa senang 
sekali melihat penampilan kami. Mereka 
semuanya sibuk mengambil foto dan 
merekam penampilan kami, dan kami juga 
semakin bersemangat dan berani tampil 
di depan mereka. Hehehe...!!!

Kami Berani Tampil

Apa kabar, teman-
teman...! Kenalkan, 
namaku Patricia, aku 

siswa kelompok A di TK Kristen 
Petra 12. Aku mau sedikit 
bercerita, nih...! Pada tanggal 
13 November 2013 lalu, ada 
kegiatan pemeriksaan gigi di 
sekolahku. Dokter gigi dan 
perawatnya sangat baik, jadi 
aku tidak takut diperiksa, 
hihihi.... Aku senang sekali 
dengan adanya pemeriksaan 
gigi ini, karena gigiku nanti bisa 
bersih, tumbuh sehat, dan kuat. 
Awalnya, dokter datang ke 

kelas  untuk menjelaskan cara 
merawat dan menggosok gigi 
yang benar. Kemudian, aku dan 
teman-teman menggosok gigi 
masing-masing sesuai dengan 
contoh dan petunjuk dokter.
  Wah... asyik, lho! Aku 
dapat menggosok gigi sendiri 
dengan benar. Sekarang gigiku 
selalu putih dan bersih karena 
aku rajin menggosoknya dua kali 
sehari dan setiap selesai makan. 
Ayo, teman-teman... jangan 
malas untuk merawat gigi kalian, 
yaaa...! Supaya gigi kalian juga 
selalu bersih, sehat, dan kuat.

Untuk memperingati Hari Ibu, KB-
TK Kristen Petra 5 mengadakan 
lomba mom and kid bagi siswa KB 

dan TK. Untuk adik-adik KB B, ada lomba 
“Mengambil Balok dan Angka Bersama 
Mama”. Mereka begitu bersemangat 
dan kompak mengikuti lomba ini. Wah, 
coba lihat.. hebat, ya! Hehe... lomba ini 
akhirnya dimenangkan oleh Nicole (Juara 
I), Rachele (Juara II), dan William (Juara 
III).
 Nah, untuk siswa TK A ataupun 
TK B, ada lomba “Menyajikan Bekal 
Anak”, yaitu lomba berpasangan untuk 
menyajikan bekal makanan dalam waktu 
setengah jam. Mereka tampak antusias 

sekali, ini terlihat dari ekspresi para 
mama saat mendesain dan menyajikan 
bekal tersebut. Ada yang senang, serius, 
serta berhati-hati sewaktu menata bekal. 
Waaah... mereka semua sangat kreatif! 
Mereka semua dapat membuat bekal 
dengan berbagai macam desain, seperti 
angry bird, santa claus, dan lain-lain. Dan 
akhirnya... yang menang dalam lomba 
ini adalah Valerie (B4) sebagai Juara I, 
Princess (A5) Juara II, Roger (A3) Juara 
III, Hansel (B3) Juara Harapan I, Cheryl A. 
(A1) Juara Harapan II, dan Yemima (A1) 
Juara Harapan III. Selamat, ya... buat 
teman-teman dan mama-mama yang 
menang! Happy Mother Day, Mama!

gigiku sehat
gigiku kuat
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Horreee…!!! Ada pohon Natal 
yang besar sekali di sekolahku, 
TK Kristen Petra 7. Ibu guru 

memberi tugas kepadaku dan teman-
teman TK A dan TK B, juga adik-adik 
KB, untuk membuat hiasan Natal dari 
kain flanel dengan berbagai macam 
bentuk, bersama mama. Ada salib, 
kepala rusa, boneka salju, bintang, 
dan tongkat. Lalu aku dan mama 
memasangnya di pohon Natal itu. 
Nah... sekarang pohon Natalnya jadi 
indah! Selain menghias pohon Natal, 
aku dan teman-teman juga mengikuti 
ibadah dan perayaan Natal yang 
bertema “Selamat Datang Tuhan 
Yesus”, pada tanggal 16 Desember 
2013. Pada ibadah Natal, Ibu Susanna 
Kurniawan, S.Th. menceritakan bahwa 
kita tidak perlu takut lagi karena ada 
berita sukacita, yaitu tentang kelahiran 
Tuhan Yesus. Setelah mengikuti ibadah 

Natal, waktunya perayaan Natal. Kami 
tidak sabar untuk melihat drama 
kelahiran Tuhan Yesus yang diperankan 
oleh teman-teman TK B. Wah... 
mereka bagus sekali dalam bermain 
peran. Lalu ada penampilan dari adik-
adik KB yang menyanyi lagu “We Wish 
You a Merry Christmas”. Teman-teman 
TK A juga tak ketinggalan, mereka 
menyanyi lagu “Dengarlah, Dengarlah 
Lonceng Berbunyi”. Selain itu, ada 
juga penampilan pianika, angklung, 
kolintang, balet, dan fashion show dari 
teman-teman TK B. Mereka semua 
tampil luar biasa, karena telah berlatih 
sungguh-sungguh sebelumnya. 
Sebelum pulang, ibu guru memberi 
kami kenang-kenangan sebuah tas 
berwarna merah dan hijau. Hihihi... 
senang sekali aku hari ini. Selamat 
Natal yah, teman-teman! Damai Natal 
beserta kalian semua..!

christmas
celebration

Hari Kamis, tanggal 14 November 2013, pada sore hari yang 
cerah, teman-teman TK Kristen Petra 7 mengikuti lomba 
pentas seni se-Kecamatan Genteng di Taman Remaja 

Surabaya. Mereka mengikuti lomba mendongeng, menyanyi, 
fashion show, syair, dan pantomim. Dengan mengenakan kostum 
yang bagus, mereka begitu bersemangat tampil di panggung. 
Dan ternyata, Azarya dan Stecey berhasil meraih Juara I lomba 
pantomim, lho…! Henokh, Daniel, Reku, Christopher, Edward, dan 
Yudi, juga berhasil menjadi Juara I lomba syair. Sedangkan teman-
teman yang ikut lomba menyanyi, mendongeng, dan fashion 
show, meraih Juara II. Bagi teman-teman yang menjadi Juara I, 
mereka akan mewakili sekolah untuk berlomba di tingkat Kota 
Surabaya.
 Oh, iya... sebelumnya di tempat yang sama, tepatnya 
tanggal 28 Oktober 2013, teman-teman dari TK Kristen Petra 9 
juga tampil dalam lomba pentas seni TK, namun se-Kecamatan 
Wonocolo. Mereka juga sukses meraih gelar juara, antara lain: 
Juara II tari anak, Juara III menyanyi bersama, Juara I lomba syair, 
Juara III pantomim, Juara I lomba mendongeng, dan Juara III 
fashion show.
 Selamat buat semua teman-teman yang sudah meraih 
gelar juara dalam lomba pentas seni ini! Kalian semua hebat. 
Tunjukkan terus prestasi kalian, yaaa...!

berani tampil
juara menanti

Story telling
Competition
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Pagi itu... hari Kamis, tanggal 21 
November 2013, teman-teman kelompok 
B TK Kristen Petra 11 mengikuti kegiatan 

membuat jasuke. Kalian penasaran kan apa itu jasuke?!? Hehehe... 
jasuke itu adalah makanan dari bahan jagung, susu, dan keju. 
Mereka terlihat antusias ketika Bu Erna menjelaskan cara membuat 
jasuke. Setelah mendengar penjelasan dari Bu Erna, mereka pun 
mencoba membuatnya. Caranya sangat mudah. Pertama-tama, 
jagung dikupas dan dicuci, lalu disisir untuk mengambil butir-butir 
jagungnya. Kedua, wajan dipanaskan dengan api kecil dan diberi 
sedikit mentega. Setelah mentega mencair, jagung dimasukkan dan 
ditumis sampai matang. Jagung yang sudah matang diletakkan di 
mangkuk lalu ditaburi parutan keju dan susu kental manis. Hmmm... 
nikmatnya...!
 Kegiatan ini bertujuan agar teman-teman TK Kristen Petra 
11 mengenal jenis makanan pokok selain nasi, yaitu jagung. Teman-
teman bisa mencobanya di rumah, lho.... Tetapi jangan lupa, tetap 
didampingi sama mama, yaa..! Selamat mencoba!

Sekali lagi, PPPK Petra mengadakan lomba-lomba untuk para siswanya 
yang berada di jenjang TK, yang bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan, keterampilan, dan kreativitas mereka. Lomba Mewarnai 

dan Mozaik, dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 29 November 2013. Story 
Telling Competition, dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 30 November 
2013.
  Untuk kedua lomba ini, tiap sekolah TK PPPK Petra mengirimkan 
dua siswa (putra dan putri). Jadi, total ada enam belas peserta yang 
bertanding dalam lomba ini. Dalam lomba mewarnai dan mozaik, semuanya 
berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan kreativitas mereka, 
hal ini bisa dilihat dari hasil akhir karya mereka yang bagus-bagus. Begitu 
juga dengan story telling, mereka tampak percaya diri dan ekspresif 
dalam bercerita tentang profesi yang menjadi cita-cita mereka. Salah 
satunya adalah Larry, yang bercerita tentang cita-citanya menjadi seorang 
veterinarian (dokter hewan).
 Dan akhirnya... untuk Lomba Mewarnai dan Mozaik, Juara I diraih 
oleh Alexandra J.C. dari TK Kristen Petra 13; Juara II diraih oleh Jennifer 
A.T. dari TK Kristen Petra 5; dan Juara III diraih oleh Aiko K. dari TK Kristen 
Petra 7. Sedangkan untuk Story Telling Competition, Juara I diraih oleh Larry 
Marchellino T.S. dari TK Kristen Petra 13; Juara II diraih oleh Jocelyn H. dari 
TK Kristen Petra 10; dan Juara III diraih oleh Azarya Francesco W. dari TK 
Kristen Petra 7.

Story telling
Competition

menolong sesama ituMenyenangkan

memasakjagung

Halo, teman-teman! Aku mau sedikit cerita tentang 
kegiatan PKK di TK Kristen Petra 10, nih.... Tanggal 
22 November 2013 lalu, aku dan teman-teman 

belajar tentang melayani sesama. Ibu guru mengajak 
kami menonton sebuah film yang mengajarkan tentang 
menolong sesama. Hmm... menyenangkan yah, bisa 
menolong dan melayani sesama.

Nah, setelah itu... kami melakukan aktivitas yang 
unik. Kami dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. 
Tiap anak mempunyai tugas masing-masing, yang satu 
sebagai pembagi alas makan, yang kedua pembagi piring, 
yang ketiga mengambil dan membagikan kue, yang 
keempat merapikan tempat makan serta alas makan, 
dan yang kelima mengelap meja. Wah... senangnya bisa 
saling melayani dan dilayani teman. Apa kalian juga mau 
mencobanya?
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Hubungan yang baik telah terjalin antara PPPK Petra 
dan Pei Hwa Presbyterian Primary School selama ini. 
Jika beberapa waktu yang lalu siswa-siswi Petra telah 

berkunjung ke Singapura dalam program pertukaran pelajar, 
sekarang giliran siswa-siswi dari Pei Hwa yang berkunjung 
ke sekolah Petra. Sesuai dengan jadwal yang telah disusun, 
para siswa Pei Hwa ini akan berada di Indonesia selama 
empat hari, tanggal 7–10 November 2013. Selama dua 

hari pertama, mereka mengikuti aktivitas belajar bersama 
dengan para siswa Petra, tepatnya di SD Kristen Petra 5. 
Dan dua hari terakhir, mereka gunakan untuk mengunjungi 
objek-objek wisata di Kota Batu, Malang.

Hari Kamis, tanggal 7 November 2013, sekitar pukul 
09.00, rombongan sampai di Bandara Juanda setelah 
melakukan perjalanan langsung dari Singapura. Para 
guru Petra yang menanti kedatangan mereka kemudian 
mengantar  ke SD Kristen Petra 5. Sampai di sekolah, 
mereka pun disambut dengan sukacita oleh para siswa SD 
Kristen Petra 5 dan buddies. Salah satu sambutannya adalah 
penampilan tarian holahop dari beberapa siswa kelas I dan 
II. Selesai acara penyambutan, para siswa Pei Hwa diantar ke 
ruang perpustakaan sekolah untuk welcoming session, yaitu 
mendengar sekilas penjelasan tentang sekolah PPPK Petra, 
Surabaya, dan kebudayaan Indonesia.

Setelah makan siang, acara dilanjutkan dengan sesi 
pelajaran membatik. Di sini, siswa Pei Hwa dan para buddies 

dari Petra dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk 
belajar membuat pola-pola batik Indonesia. Selesai belajar 
membatik, kegiatan dilanjutkan dengan berkunjung ke 
Tugu Pahlawan Surabaya, yang merupakan simbol dari Kota 
Surabaya. Tak hanya Petra buddies saja yang menemani 
mereka, karena para Kepala Sekolah SD Kristen Petra juga 
turut menemani rombongan. Tawa dan canda para siswa 
ini begitu terlihat dalam foto-foto bersama mereka. Waktu 
menunjukkan pukul 16.30, saatnya mengakhiri kegiatan 
bersama pada hari itu, dan para siswa Pei Hwa pun menuju 
hotel tempat mereka menginap.

Hari Jumat, pukul 07.30, siswa Pei Hwa dan buddies 
kembali mengikuti aktivitas bersama di SD Kristen Petra 
5. Kali ini belajar bermain kolintang, gamelan, dan seni 
melukis batu. Dalam sesi ini, mereka kembali dibagi dalam 
beberapa kelompok. Mereka semua begitu antusias dalam 
mengikuti kegiatan ini, dan tampak jelas kebersamaan 
mereka. Namun, itu semua akan berakhir karena ini adalah 
sesi belajar bersama yang terakhir bagi mereka dalam 
kunjungan kali ini, sebelum ditutup dengan acara farewell 
di aula sekolah. Dalam acara farewell, perwakilan siswa 
dan guru Petra serta Pei Hwa memberikan sedikit pidato 
ataupun kesan dan pesan mengenai kegiatan-kegiatan 
yang telah mereka lalui tersebut. Dan akhirnya... selesailah 
kebersamaan mereka dalam kunjungan kali ini. Namun, para 
siswa Pei Hwa masih tetap melanjutkan kegiatan mereka 
sendiri dengan bertolak ke Batu, kemudian Prigen, untuk 
mengunjungi objek-objek wisata di sana. Hingga akhirnya, 
pada hari Minggu, tanggal 10 November 2013, mereka pun 
kembali terbang ke Singapura.

@ pPPK PETRA
 PEI HWA EXCHANGE program
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