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ALAMAT SEKOLAH PPPK PETRA

EDITORIAL contents
Senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam 
Gema Petra edisi bulan Maret 2014. Pada edisi bulan ini, kami 
telah menyiapkan berita-berita pilihan untuk Anda. Mulai dari 
liputan kegiatan-kegiatan para siswa Kelompok Bermain (KB) 
di sekolah hingga liputan keikutsertaan para siswa jenjang 
SMA dalam lomba-lomba ataupun olimpiade bidang akademik 
tingkat nasional. Untuk jenjang KB dan TK, ada liputan 
kegiatan kelas tentang berbelanja, table manner, berenang, 
serta kegiatan outdoor mengunjungi Monumen Jalesveva 
Jayamahe. Untuk jenjang SD, ada liputan kegiatan kelas tentang 
ELS Art and Craft, membuat puding cokelat, Pendidikan 
Karakter Kristiani, dan olimpiade Matematika tingkat nasional. 
Sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA, masih didominasi oleh 
liputan-liputan pencapaian prestasi para siswa dalam berbagai 
ajang lomba akademik.
  
Terima kasih kepada pihak sekolah yang telah mengirimkan 
materi untuk Gema Petra edisi Maret 2014 ini. Kirimkan 
masukan dan saran Anda ke alamat redaksi atau melalui e-mail.

Semoga apa yang kami sajikan bisa bermanfaat.

Selamat membaca....



Halo teman-teman! Aku mau berbagi cerita tentang 
pengalamanku pada tanggal 27 Januari 2014 yang lalu, 
nih..! Hari itu, kami memakai pakaian yang sangat unik, 

lho...! Tahukah kalian, kami memakai pakaian apa? Hehe... 
pakaian daerah dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. 
Ada pakaian daerah dari Jawa, Bali, Irian, Kalimantan, Sulawesi, 
dan lain-lain. Bagus kan, teman-teman? Kami sangat bangga 
memakai pakaian daerah seperti itu. Jarang-jarang lho ada 
kesempatan kita memakai pakaian daerah....

Hari itu, kami memang sengaja memakai pakaian dari 
berbagai daerah di Indonesia, karena kami mewakili TK Kristen 
Petra 9 untuk mengikuti Lomba Bersyair dalam acara Pentas 
Seni tingkat Kota Surabaya. Kami memakai pakaian daerah 
karena tema syairnya adalah “Aku Anak Indonesia“. Ketika 
tampil di atas panggung, kami pun mengucapkan syair dengan 
lantang, tegas, dan penuh semangat, karena anak Indonesia 
harus selalu bersemangat! Betul kan, teman-teman? Dan 
akhirnya... puji Tuhan, dari 31 peserta yang turut serta dalam 
lomba ini, kami berhasil terpilih menjadi peraih Juara III. 
Horeee...!!! Terima kasih, Tuhan!

AKU ANAK
Indonesia

Hai, teman-teman... pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2014 
lalu, diadakan kegiatan parenting di TK Kristen Petra 1. Aku dan 
teman-teman kelompok A sangat senang sekali karena kami tampil 
membawakan lagu “Doa Keluarga” dalam acara itu. Terlebih lagi, 
karena papa dan mama kami datang untuk melihat penampilan 
kami, lho...! Ceritanya... setelah kegiatan parenting selesai, kami pun 
maju ke depan dan menyanyikan lagu yang sudah diajarkan oleh ibu 
guru tersebut. Pada saat tampil, Rafael lupa tidak memberikan aba-
aba ‘hormat...’ sehingga kami sempat saling menunggu, hihihihi...! 
Namun, setelah musik mulai terdengar, kami pun menyanyi dengan 
semangat dan sukacita. Selesai menyanyi, kami memberikan kartu 
doa yang kami buat sendiri untuk mama dan papa sambil memeluk 
mereka. Mereka senang sekali!!! We love you, Mom and Dad....We 
pray to God to always bless you all, my beloved parents…!

Bernyanyi untuk Mama
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Belajar Menanam,
 Yuk...!

Pagi itu... hari Kamis, tanggal 
20 Februari 2014, aku dan 
teman-teman KB A sempat 

bingung karena ibu guru masuk 
dengan memakai caping dan 
membawa cangkul. “Bu guru, itu 
apa yang dipakai oleh Bu guru? 
Bu guru mau ngapain?” tanya 
temanku. “Hari ini, kita mau 
belajar tentang petani. Petani 
itu adalah orang yang bekerja di 
sawah,“ kata bu guru. “Lalu apa 
saja yang dikerjakan oleh pak 
tani, Bu?” tanyaku penasaran.

Kemudian, bu guru 
menjelaskan kalau pak tani pergi 
ke sawah pagi-pagi, mencangkul 
tanah dan menggemburkannya 
supaya mudah untuk ditanami 
padi. Untuk membajak sawah, 
pak tani juga dibantu oleh 
kerbau lho, teman-teman! 
Setelah itu, pak tani mulai 
menanam padi dengan berjalan 
mundur, supaya padinya tidak 
terinjak. Kemudian, padi itu 
dirawat dengan cara dipupuk, 
serta tak lupa dijaga dari 
serangan hama, sehingga padi 
bisa tumbuh besar dan siap 
dipanen. Setelah dipanen, padi 
digiling dahulu. Dengan begitu, 
butir-butir padi bisa terlepas 
dari kulitnya. Dan butir-butir 
padi yang sudah terlepas dari 
kulit inilah yang disebut beras. 
“Nah, kalau beras dimasak ... 
terus jadi apa, ya?” tanya bu 

guru. “Jadi nasi, Bu…!” jawab 
teman-teman. “Betul sekali. 
Wah... anak-anak hebat sekali,” 
lanjut bu guru.

Selanjutnya, ibu guru 
mengajak kami keluar kelas 
dan menuju lapangan untuk 
mempraktikkan cara pak tani 
bekerja. Aku dan teman-teman 
senang sekali. Kami memakai 
caping dan membawa cangkul. 
”Bu guru, kok panas sekali, 
sih?“ kata temanku. Lalu jawab 
bu guru, “Iya, makanya pak 
tani memakai caping ini agar 
tidak kepanasan. Jadi, anak-
anak harus menghargai kerja 
keras pak tani yang susah 
payah menanam padi untuk 
menghasilkan beras sehingga 
bisa dimakan kalau sudah 
menjadi nasi. Anak-anak harus 
menghabiskan bekal nasi yang 
sudah dibawakan oleh mama. 
Oke?” “Oke, Bu guru!” kataku 
dan teman-teman.

Terima kasih ya, pak tani... 
karena masih mau menanam 
padi sehingga aku dan teman-
teman bisa makan nasi dan kami 
bisa menjadi anak yang sehat 
dan kuat. Jadi teman-teman, 
kalian kalau makan nasi harus 
dihabiskan, yaaa...! Hehehe... 
itulah sedikit cerita kami dari KB 
Kristen Petra 7. Sampai jumpa, 
teman-teman...!

Kegiatan berenang adalah salah satu kegiatan yang paling 
disukai oleh anak-anak. Begitu juga dengan kami, siswa-
siswi TK A dan TK B, yang senang mengikuti kegiatan 

berenang di sekolah, meski ada beberapa teman kami yang 
terkadang takut dan tidak mau ikut bergabung (selain karena 
sakit dan tidak bawa baju renang). Dengan didampingi oleh 
ibu guru, lama-lama akhirnya mereka pun jadi berani dan 
mau ikut bergabung. Hehehe... hebat, kan?!

Ketika minggu berenang, kami datang ke sekolah dengan 
membawa baju renang, pelampung, kacamata renang, 
handuk, dan perlengkapan mandi lainnya. Bahkan, beberapa 
dari kami sudah memakai baju renang tersebut. Meski tas 
kami menjadi lebih berat, namun kami senang sekali karena 
bisa berenang bersama ibu guru dan teman-teman di kolam 
renang sekolah kami, TK Kristen Petra 5.

Berenang adalah olahraga yang menyenangkan sekaligus 
membuat tubuh sehat, karena hampir semua bagian tubuh 
bergerak sewaktu berenang. Nah, teman-teman... sekarang 
kalian sudah tahu keuntungan dari olahraga berenang. Yuk, 
kita sama-sama mengikuti olahraga berenang di sekolah. Kita 
tidak perlu takut, karena ada ibu guru yang mendampingi, 
hehehe...! So, stay healthy and be happy, ok friends! Jesus 
bless us! ^.^

Swimming Timeis Fun Time
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Swimming Timeis Fun Time

Pernahkah kalian melihat kapal 
perang secara langsung? 
Atau bahkan naik ke atasnya? 

Hehehe... aku dan teman-teman 
kelompok A TK Kristen Petra 13 baru 
saja mengalaminya, tepatnya pada 
hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 
yang lalu. Saat itu, kami mengadakan 
kunjungan ke Markas TNI-AL Komando 

Armada 

Republik Indonesia Kawasan Timur 
(KOARMATIM). Sejak pagi, kami semua 
begitu antusias dan sudah tidak sabar 
lagi ingin segera berangkat ke sana. 
“Bu, boleh tidak naik ke kapal?” tanya 
teman-teman hampir bersamaan. 
“Tentu saja boleh,” sahut bu guru. 
Sontak saja kami berteriak kegirangan, 

“Asyiiiikkkkkkk....!!!” Dan kami pun 
berangkat.

Setiba di Koarmatim, kami segera 
turun dari mobil dengan tertib. Dan 
ternyata, di sana kapal-kapal TNI-AL 
telah berjajar rapi sedang berlabuh 
di dermaga. Bapak tentara yang 
bertugas sebagai pemandu juga 
sudah siap melakukan tugas, yaitu 
memandu kami untuk berkeliling. 
Setelah memberi salam dan sedikit 
pengarahan, kami diizinkan menaiki 
salah satu kapal perang TNI-AL. Satu 
per satu, kami menaiki kapal dengan 
hati-hati. Ada yang sudah berani naik 
sendiri, namun ada juga beberapa 
teman yang masih belum berani. 
Dengan sigap, para bapak tentara yang 
mendampingi kami pun menuntun dan 
bahkan menggendong teman-teman 
yang masih belum berani itu. Kami 
mengelilingi kapal untuk melihat-lihat 
isi kapal dan perangkat-perangkat yang 
ada di dalamnya. Ada perlengkapan 
senjata, tali-tali kapal besar, serta sauh 
atau jangkar. Setelah puas mengelilingi 
kapal, ada yang sempat berseru, “Aku 
mau jadi tentara kalau sudah besar 
nanti.” Hehehe....

Perjalanan kami tidak hanya sampai 
di kapal saja, karena kami juga dipandu 
memasuki Monumen Jalesveva 
Jayamahe (Monjaya) yang ukurannya 

sangat besar itu. Tingginya saja sampai 
beberapa lantai. Karena kami masih 
kecil, kami hanya naik hingga ke 
lantai dua saja. Namun dari lantai dua 
tersebut, kami puas bisa memandang 
lautan dari ketinggian. Lalu sambil 
beristirahat dan menikmati bekal 
dari rumah, kami menonton diorama 
tentang aktivitas TNI-AL di Jawa Timur. 
Selesai itu, kami berpamitan dan 
mendapat pin dari bapak tentara. Tak 
lupa, kami mengucapkan terima kasih. 
Ah, senang sekali rasanya. Walau lelah, 
namun kami sangat gembira dengan 
kegiatan ini.

Monumen Jalesveva Jayamahe
Here We Come...!
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Pelajaran bahasa Inggris di 
TK Kristen Petra 12 pada 
beberapa waktu lalu sedikit 

berbeda dari biasanya, lhoo…! 
Dalam kegiatan belajar pada 
tanggal 29 Januari 2014 tersebut, 
ibu guru mengajarkan tentang 
benda-benda yang biasa kita temui 
di dapur. Ceritanya, kami diajak 
untuk bermain bersama, seakan-
akan sedang minum teh bersama. 
Lucu, yaa... seperti mama kalau 
ada tamu yang datang ke rumah. 
Duduk di ruang tamu, di meja ada 
cangkir, teko, dan kue. Eits..! Tetapi 
jangan salah, semuanya hanya 
gambar yang ditata sedemikian 
rupa sehingga mirip aslinya. 
Hehehehe…. Semua itu membantu 
kami agar lebih mudah menghafal 
nama-nama benda tersebut dalam 
bahasa Inggris, sekaligus belajar 
tentang table manner agar kami 
tahu bagaimana bersikap yang 
sopan. Pada akhir pembelajaran, 
ibu guru mengajak kami untuk 
mengulang bersama, apa saja yang 
sudah kami pelajari. Waaahh... 
mau dong belajar belajar bahasa 
Inggris seperti ini lagi! Seru dan 
mengasyikkan, hehehe…!

Sambil menyanyikan lagu di atas, 
para siswa TK B, TK Kristen Petra 
11, mengikuti satu kegiatan 

bermain yang mengasyikkan pada 
hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014. 
Cara bermainnya yaitu merayap 
dan merangkak melalui beberapa 
rintangan untuk mengambil sebuah 
buku bacaan yang telah disediakan. 
Mereka senang sekali mengikuti 
kegiatan ini. Satu per satu mereka 
merayap secara bergiliran. “Ayoo... 
merayapnya yang cepat...!” teriak 
salah satu siswa dengan penuh 
semangat. “Bu Erna, kapan giliran 
saya?” tanya siswa yang lain dengan 
penuh harap. “Sebentar, Nak...” 
sahut Bu Erna dengan sabar.

Kegiatan ini bertujuan untuk 
melatih motorik kasar anak 
dalam bentuk permainan, agar 
pembelajaran di kelas tidak 
membosankan bagi siswa. Hal ini 
terbukti ketika pelajaran berakhir 
dan dilanjutkan dengan pelajaran 
yang lain. “Bu guru, 
kapan kita bermain 
merayap lagi?” tanya 
salah satu siswa dengan 
nada manjanya.

Let’s go
your favorite things!

 Shopping

Hari ini, tanggal 28 Januari 2014, 
aku dan teman-teman sedang 
asyik berbelanja dan memilih 

barang di sebuah toko dengan 
membawa sebuah tas kecil. Di toko 
itu, dijual berbagai macam barang 
yang bagus, seperti mainan, pakaian, 
dan juga makanan..... Hmmm... aku 
bingung, apa yang harus kupilih, ya…? 
Aku harus bisa menentukan pilihan, 
apa yang benar-benar aku sukai, 
karena ketika aku sudah membelinya 
aku harus bisa menjaganya dengan 
baik. Ahaaa…! Akhirnya aku temukan 
barang yang kusukai. Yah, walaupun 
barang itu tidak sungguhan dan toko 
yang kami datangi bukanlah toko 
yang sesungguhnya, tetapi aku dan 
teman-temanku di TK Kristen Petra 
10 berjanji untuk menjaga barang 
yang kami pilih dengan baik. Ingat ya, 
teman-teman... untuk selalu menjaga 
barang kita sendiri dengan baik...!

tea
dining room

 in the

fun Activity
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 Activity

 Buatanku
Teman-teman, dalam pelajaran IPA kelas III ada materi 

tentang macam-macam energi yang sangat bermanfaat 
dalam kehidupan kita, salah satunya adalah energi gerak, 

contohnya angin. Angin sebagai sumber energi bermanfaat 
untuk mempercepat pengeringan pakaian, menggerakkan 
kincir angin, menggerakkan perahu, dan sebagainya. Kami 
siswa kelas III SD Kristen Petra 1 telah mencoba membuktikan 
bahwa angin dapat menggerakkan kincir angin. Ya, kami 
membuat kincir angin dari kertas. Dengan mencoba, pelajaran 
yang diberikan oleh guru semakin mudah kami mengerti. 
Teman-teman mau mencobanya? Caranya mudah! Di buku IPA 
(Alam Sekitar Kita) kelas III, ada petunjuk cara membuat kincir 
angin.

Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kincir 
angin, yaitu: gunting, jangka, penggaris, sedotan plastik, kawat 
tebal, double tape, kertas warna berbentuk bujur sangkar 
atau kertas origami ukuran 14 cm x 14 cm, botol bekas berisi 
pasir, dan batang bambu. Cara membuatnya adalah sebagai 
berikut! Pertama, lipat kertas warna secara diagonal, lalu 
gunting kertas tersebut pada tiap garis diagonalnya sampai 
seperempat panjang diagonal. Kedua, lipat sudut yang 
berselang-seling ke tengah, kemudian rekatkan dengan 
double tape. Ketiga, lubangi bagian tengah kincir dengan 
menggunakan jangka. Keempat, ambil kawat tebal dan 
tekuk salah satu ujungnya, lalu masukkan ke lubang kincir. 
Kelima, sisipkan kawat ke dalam sedotan plastik, dan tekuk 
kawat agar kincir tidak lepas. Keenam, tempatkan kincir 
angin di kaki baling-baling berupa botol bekas yang berisi 
pasir. Namun sebelumnya, sambung sedotan dengan bambu 
untuk ditancapkan ke dalam pasir. Nah, mudah kan? Selamat 
mencoba!

Kincir Angin

Hai, teman-teman…! Apa kalian pernah mengukir 
sabun menjadi ukiran yang cantik? Kalau belum, 
mari simak kegiatan kami, siswa kelas IV dan V SD 

Kristen Petra 10, di kelas ELS Art and Craft. Sekarang, saya 
mau ceritakan pengalaman saya dan teman-teman ketika 
kami membuat sebuah ukiran sabun.

Sabun mandi, pisau, dan pensil, sudah siap ... tetapi 
pola ukirannya belum ada. Lalu, Bu Dian meminta 
kami membuat sebuah gambar dengan tema flora. 
Gambar terbaik akan dijadikan pola ukiran sabun bagi 
tiap kelompok. Langkah berikutnya, merek pada sabun 
dihilangkan dengan pisau, baru kemudian pola yang dipilih 
tadi digambarkan pada sabun dengan pensil. Mulailah 
kami bergantian mengukir sabun di bagian luar pola yang 
ada dengan meggunakan pisau. Bekerjanya harus teliti, 
hati-hati, dan ukiran tidak boleh terlalu tipis. Kalau tidak 
hati-hati, hasilnya tidak maksimal atau bahkan bisa rusak. 
Setelah selesai, sabun boleh dicat dengan cat air, kalau 
tidak dicat juga tidak masalah.

Agak sulit, sih... tetapi sangat asyik, menyenangkan, 
dan menantang! Penasaran ingin mencoba, kan? Silakan 
kalian mempraktikkannya sendiri, hehehe...!

 & Art
 CraftELS
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Pada tanggal 28 Januari 2014, kami, siswa-siswi kelas VI SD Kristen 
Petra 7, mengikuti kegiatan karyawisata di Museum Mpu Tan 
Tantular di Sidoarjo. Kami sangat senang sekali karena kami 

mendapat kesempatan untuk melihat langsung beberapa barang antik 
yang sudah berumur puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Di sana 
kami melihat ada mobil kuno, tetapi masih dirawat dengan baik. Dan 
menurut salah satu petugas, mobil tersebut masih bisa dijalankan, loh! 
Keren sekali, ya! Selain melihat-lihat benda-benda bersejarah yang 
jumlahnya banyak itu, kami juga mempelajari cerita di balik benda-
benda bersejarah tersebut. Rupanya di balik setiap benda bersejarah 
tersebut, terdapat cerita-cerita yang sangat mengesankan.

Bapak dan ibu pengurus museum juga telah menyambut 
kami dengan ramah, dan mereka sangat membantu kami dengan 
menceritakan banyak hal mengenai Museum Mpu Tantular. Akhir 
kata, hari itu begitu menyenangkan... dan kami sangat puas dengan 
pengalaman yang sudah kami dapatkan.

A Day

Dalam rangka turut meramaikan Valentine Day yang jatuh pada tanggal 
14 Februari 2014, program radio sekolah SD Kristen Petra 11 yang juga 
merupakan  program excellent point, mengadakan lomba membuat 

puisi dengan tema “Puisi untuk yang Terkasih” bagi para siswa kelas I–VI. 
Puisi ini ditujukan kepada orang-orang yang sangat berarti dan sangat mereka 
kasihi. Mereka pun sangat senang dengan adanya lomba puisi ini. Masa 
pengumpulan karya puisi ini ditetapkan tanggal 7–21 Februari 2014. Semua 
karya peserta sangat bagus-bagus, akan tetapi hanya akan ada tiga karya puisi 

terbaik yang dipilih.
Setelah mengadakan seleksi, radio sekolah mengumumkan tiga karya 

puisi terbaik pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2014. Ketiga puisi 
tersebut dibacakan saat program radio sekolah berlangsung. Selain itu, para 
peserta yang puisinya terpilih juga diwawancarai langsung oleh penyiar 
radio sekolah. Mereka adalah Patricia Chamora (VI A), Moza Thea (IV A), dan 
Angeline (IV A).

Tujuan kegiatan ini adalah menggali kemampuan siswa untuk 
berkreasi dalam apresiasi sastra. Dan ini terwujud dalam setiap puisi yang 
dikumpulkan.

Dalam kegiatan Pendidikan Karakter Kristiani yang diadakan 
pada tanggal 8 Februari 2014 yang lalu, teman-teman di SD 
Kristen Petra 13 begitu antusias dalam mengikuti semua 

kegiatan, baik dalam acara pleno di aula hingga kegiatan kelas. 
Pendidikan Karakter Kristiani kali ini bertajuk kejujuran atau honesty.

Dalam kegiatan di kelas, teman-teman diajak untuk mengingat 
kembali ataupun merefleksikan bentuk-bentuk perbuatan yang 
menyatakan kejujuran, dan menuliskan dalam ‘buah-buah kejujuran’. 
Pada akhir acara ‘buah-buah’ tersebut ditempelkan di ‘pohon 
kejujuran’ yang ada di dalam kelas masing-masing. Wah... ternyata 
karya mereka itu sangat menarik!

PUISI UNTUK

memahami

Yang Terkasih

Merefleksikan Kejujuran

at the Museum
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Beberapa waktu yang lalu, diadakan olimpiade 
matematika tingkat nasional untuk jenjang SD, 
SMP, dan SMA, yaitu OMITS 2014. Olimpiade 

ini memperebutkan beberapa piala di antaranya 
Piala Presiden, Piala Mendiknas, dan Piala Gubernur. 
Babak penyisihan dilaksanakan di 28 rayon di seluruh 
Indonesia. Kami, Kensias Kristanto (VI C) dan Rivaldo 
Billy Sebastian (VI C), sebagai wakil dari SD Kristen Petra 
9 pun mengikuti babak penyisihan. Dalam babak ini, 
kami mengerjakan enam puluh soal pilihan ganda dan 
isian singkat dalam waktu 120 menit. Kami berhasil 
meraih posisi peringkat teratas tingkat rayon sekaligus 
peringkat teratas tingkat nasional.

Hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2014, diadakan 
babak semifinal di Kampus Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember (ITS). Kami mengerjakan sepuluh soal 
isian singkat dan dua soal uraian selama enam puluh 
menit, yang dikerjakan secara perseorangan, dan hasil 
nilai langsung diakumulasikan. Kami menunggu hasil 
semifinal dengan mengikuti stand games untuk jenjang 
SD. Puji Tuhan... kami dinyatakan lolos dan menduduki 
peringkat pertama.

Hari Minggu, tanggal 9 Februari 2014, diadakan 
babak final. Tiap kelompok mengerjakan enam soal 
uraian selama enam puluh menit. Soal lebih sulit, 
tetapi kami bisa mengerjakan semuanya. Pengumuman 
dibacakan setelah kami diajak keliling Kota Surabaya 
dengan menggunakan bus. Setelah itu, kami diarahkan 
menuju aula untuk mendengarkan pengumuman. 
Kami mulai khawatir ketika Juara Harapan I sampai 
III dibacakan. Tetapi rasa khawatir itu pun langsung 
berubah menjadi sukacita saat nama kami diumumkan 
sebagai Juara II. Puji Tuhan...! Kami mendapatkan piala, 
medali, dan piagam, dalam olimpiade matematika 
tingkat nasional ini. Kami juga memboyong piala 
bergilir, yaitu Piala Mendiknas. Tak lupa kami mengucap 
syukur dan terima kasih kepada Tuhan, para guru 
yang membina kami, dan orang tua yang telah banyak 
mendukung kami.

Olimpiade Matematika

2014

Melalui buku, kita bisa mengetahui banyak 
hal. Tetapi sayangnya, tidak banyak anak 
yang mempunyai kegemaran membaca 

buku. Kegemaran membaca buku ini tentunya tidak 
bisa timbul dengan sendirinya, tetapi melalui proses 
pembiasaan. Oleh sebab itu, pada tanggal 10 Februari 
2014, kami, siswa kelas I SD Kristen Petra 12, berusaha 
untuk menumbuhkan minat baca dengan mengunjungi 
Toko Buku Petra Toga Mas, di Jalan Pucang Anom Timur 
No. 5, Surabaya.

Kami berangkat dari sekolah pukul 08.00 dengan 
menggunakan bus. Sampainya di sana, kami disambut 
ramah oleh petugas toko. Sebagai pembuka, petugas 
memberi sedikit penjelasan mengenai sejarah salah 
satu perusahaan global produsen alat-alat tulis dan 
gambar, mulai dari awal berdiri sampai sekarang. 
Setelah itu, kami diberi gambar kupu-kupu untuk 
diwarnai. Kemudian, kami dipersilakan untuk 
berkeliling, melihat-lihat buku, dan berbelanja. Wow, 
it’s shopping time...! Berbekal uang saku dari papa dan 
mama, kami membeli buku-buku dan alat tulis yang 
kami suka. Ada banyak pilihan jenis buku, mulai dari 
buku ensiklopedia anak, majalah anak-anak, sampai 
komik favorit kami.

Puas berbelanja, kami segera menuju ke kasir. Di 
sini, kami belajar untuk antre giliran membayar. Wah, 
senang sekali rasanya. Kami tidak sabar untuk segera 
pulang dan membaca 
buku yang telah kami 
beli. Terima kasih Petra, 
terima kasih Toko 
Buku Petra Toga Mas, 
kegiatan ini sungguh 
menambah wawasan 
kami.  

Buku adalah
Jendela Dunia

Institut Teknologi Sepuluh Nopember
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Kegiatan belajar di sekolah tidak harus tentang pelajaran 
akademik saja, tetapi bisa juga dengan program-program 
yang dapat menunjang pengembangan keterampilan 

siswa. Salah satunya adalah kegiatan kewirausahaan. Tepatnya 
hari Senin, tanggal 27 Januari 2014, para siswa kelas VI SD 
Kristen Petra 5 membuat puding cokelat fantasi.

Bahan utama untuk membuat puding yang sehat adalah 
agar-agar dan susu. Kedua bahan ini sangat berguna bagi 
kesehatan. 
Seperti yang kita ketahui, agar-agar yang terbuat dari 
rumput laut itu sangat kaya akan serat dan protein, yang 
bermanfaat dalam membantu kelancaran percernaan. Selain 
itu, juga membantu pembentukan sel-sel baru dalam tubuh. 
Sedangkan susu adalah pelengkap untuk menu empat sehat 
lima sempurna, yang banyak mengandung nutrisi. Susu juga 
dikenal sebagai minuman penguat tulang dan gigi. Begitu 
juga dengan cokelat, yang tidak hanya sebagai pemberi rasa 
atau aroma, tetapi juga mengandung antioksidan yang bisa 
menurunkan tekanan darah dan kolesterol.

Bahan puding:
- Dua bungkus bubuk agar-agar cokelat.
- 2000 cc susu cair cokelat.

- 150 gram gula pasir.
- 150 gram dark cooking chocolate.
- 2 sdt chocolate instant jelly powder.
- ½ sdt garam.

Cara membuat:
- Campur bubuk agar-agar, bubuk jelly, gula, dan garam. Aduk 
hingga rata.
- Masukkan susu cokelat cair, dan aduk rata.
- Masak susu sambil tetap diaduk.
- Setelah panas, masukkan dark cooking chocolate yang sudah 
dipotong-potong. Aduk rata sampai mendidih.
- Matikan kompor, tetapi terus diaduk sampai panasnya 
berkurang.
- Masukkan ‘adonan’ ke dalam cetakan, lalu biarkan hingga 
beku.

Untuk vla: ½ liter susu cair + 2 sdm maizena + 150 gram gula + 
dua kuning telur.

Mudah sekali bukan, untuk membuat puding cokelat! 
Puding cokelat ini biasanya disajikan dengan saus atau vla 
vanila, sehingga lebih nikmat dan segar. Selamat mencoba..!

My chocolate pudding
This is it..!
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Kompetisi adalah sebuah ajang untuk mengasah 
dan menambah wawasan ataupun pengalaman 
bagi kita semua. Kali ini, OMITS (Olimpiade 

Matematika Institut Teknologi Sepuluh Nopember)
hadir dan mengundang kami untuk menghadapi 
tantangan yang semakin seru, karena kompetisi ini 
tingkat nasional. Tentu saja, SMP Kristen Petra 1 tak 
ingin melewatkan kesempatan ini. Kompetisi ini dibagi 
dalam tiga babak, yaitu penyisihan, semifinal, dan 
final. Kami yang terpilih untuk mewakili sekolah, pasti 
bangga dan akan berusaha sebaik mungkin.

Beberapa minggu sebelum kami menghadapi 
babak penyisihan, guru pembina kami memberikan 
banyak latihan soal serta pengayaan. Kebersamaan 
kami dalam tim juga sangat baik. Kami saling 
membantu satu dengan yang lain dalam memecahkan 
masalah. Hari-hari kami lalui dengan penuh semangat 
untuk mempersiapkan kompetisi ini. Seiring 
berjalannya waktu, tibalah saatnya kami tampil 
dalam kompetisi ini. Banyak rekanan yang kami temui 
yang tentunya juga akan menjadi kompetitor kami, 
tetapi kami tak gentar menghadapi mereka, karena 
kami yakin bahwa kami pasti bisa. Tak lupa, motivasi 
dari Ibu Hariati serta bapak dan ibu guru kami turut 
menambah semangat kami. Berdoa dan berdoa, serta 
bersandar kepada Tuhan, adalah tonggak kami untuk 
tetap kuat.

Pada babak penyisihan, tiga tim atas nama Reynan 
Henry (IX-5) dan William Wahyudi (VIII-7), Ryan Davis 
(IX-5) dan William Kho (IX-2), Andika Prasetyo (IX-1) 
dan Genesius R. K. (VIII-6), berhasil masuk hingga 
ke babak final. Babak terakhir ini adalah babak yang 
pastinya lebih seru dan lebih menantang, karena itu 
kami berusaha lebih lagi untuk mencapai hasil yang 
maksimal. Akhirnya pada saat pengumuman, satu 
tim kami berhasil meraih Juara II atas nama Reynan 
Henry dan William Wahyudi. Puji Tuhan..! Di mana 
ada kemauan, pasti di sana ada jalan, di mana ada 
usaha, pasti di sana ada kesuksesan. Thanks God for 
your blessing...!

Hai guys... ada program terbaru di sekolah kami! 
Sebuah program yang memberi nuansa baru dan 
menambah semangat, khususnya pada jam-jam 

istirahat, yaitu radio sekolah. Radio sekolah ini adalah 
salah satu program Student Learning Outcomes yang 
bertujuan melatih siswa-siswi untuk bisa perform seperti 
layaknya penyiar profesional di radio-radio swasta yang 
sering kita dengar.

Manfaat kegiatan radio sekolah ini banyak sekali, di 
antaranya adalah melatih kefasihan siswa dalam berbicara 
dan mewawancarai narasumber. Dan itu bukanlah hal 
yang mudah, lho..! Karena kami harus belajar merangkai 
kata menjadi kalimat yang menarik dan tidak terdengar 
membosankan. Dalam kegiatan radio sekolah, kami, para 
penyiar cilik, dibimbing oleh para guru bahasa, yaitu 
Bu Desi dan Pak Sarjono. Program radio ini mengudara 
seminggu sekali, pada hari Selasa saat jam istirahat 
pertama dan kedua, dengan topik yang berbeda. 
Kegiatannya sementara ini meliputi sesi pemutaran lagu, 
seperti lagu pop barat, lagu pop Indonesia, lagu rohani, 
dan masih banyak lagi. Yang paling seru nih, kita bisa 
request lagu, lho! Selain itu, ada sesi wawancara juga. 
Tidak hanya guru sebagai narasumbernya, tetapi juga para 
siswa. Nah... di sinilah para penyiar ditantang untuk bisa 
mengemas acara supaya menarik dan memancing minat 
pendengar.

Pada edisi Januari 2014, “Chinese New Year“menjadi 
topik yang hits. Kami mewawancarai salah satu guru 
yang ikut merayakan perayaan ini, yaitu Ibu Megawati. 
Sepanjang siaran, kami saling bertanya jawab mengenai 
perayaan  tahun baru Imlek. Dan kami juga tak lupa 
memutarkan lagu-lagu Mandarin. Pada edisi Februari 
2014, “Valentine” adalah topik utama yang paling banyak 
digemari. Kami membahas tentang Valentine, sekaligus 
memutarkan lagu-lagu yang berhubungan dengan 
Valentine (termasuk request dari teman-teman). 

by: Debora A. S.

LIve on
School Radio

11



Success in Harmony! Itulah tema 
dari acara pentas seni yang 
diadakan oleh SMA Kristen Petra 

4 pada tanggal 24 Januari 2014 lalu. 
Berawal dari sebuah ide yang muncul 
dari benak para guru dan panitia OSIS, 
yang kemudian diwujudkan dalam 
sebuah pentas seni yang spektakuler. 
Acara ini diselenggarakan di Delta 
Sinar Mayang Hotel Convention Hall, 
Sidoarjo. Acara ini diisi dengan berbagai 
penampilan, mulai dari band, vokal, 
dance, sampai acara teatrikal.

Dalam acara ini, Petra 4 mengambil 
tema ‘Success in Harmony’ 
dengan subtema PETRA. Pentas ini 
menceritakan tentang kehidupan 
bumi yang tentram dan damai 
sebelum diserang oleh para alien. Lalu, 
perlahan-lahan bumi mulai hancur 
karena banyak penguasa yang tidak 
bertanggung jawab. Dengan hancurnya 
bumi, memudahkan para alien jahat 
untuk menyerang dan menguasai bumi. 
Para penguasa melihat bahwa keadaan 
bumi semakin hari semakin hancur. Oleh 
karena itu, mereka memanggil pasukan 
dari planet lain untuk membantu 
bumi dalam menyerang alien dengan 
kekuatan mereka. Kelima planet itu 
adalah Physicorus Grotokus, Emotius 
Intellegensus, Talentus Develontus, 
Religioso Educanto, dan Academica 
Exellenia. Pasukan dari planet PETRA 
berusaha untuk melawan alien dengan 
kekuatan mereka sendiri-sendiri. 
Namun, mereka gagal karena mereka 
memiliki kelemahan jika berusaha 
sendiri-sendiri. Bagaimana tidak? Mari 
kita simak satu per satu.

Planet Physicorus Grotokus. Mereka 
mengandalkan kekuatan fisik mereka 
masing-masing. Jelas saja kalah karena 
para alien mempunyai kekuatan serta 
alat-alat yang lebih canggih dari mereka. 
Planet Religioso Educanto. Mereka 
dijebak oleh para alien dengan cara 
salah satu alien berpura-pura lemah, lalu 

pasukan Religioso Educanto 
mengobati alien tersebut 

dan mengajak untuk berdoa bersama 
demi kesembuhan alien. Seusai doa 
bersama, pasukan Religioso Educanto 
ditembak oleh para alien. Selanjutnya 
planet Emotius Intellegensus, mereka 
mencoba mengendalikan emosi para 
alien dengan cara mengajak berdiskusi 
menyelesaikan masalah secara baik-
baik. Jelas saja para alien tidak mau, 
dan akhirnya mereka diserang. Planet 
Talentus Develontus menunjukkan 
kehebatan mereka dalam bidang 
apa pun, mereka menyombongkan 

kemampuan mereka hingga 
pada akhirnya mereka capek sendiri 
dan diserang oleh alien. Untuk planet 
Academica Exellenia, diajak oleh 
para alien untuk bermain teka-teki. 
Mereka menggunakan kepandaian 
mereka hingga pada akhirnya alien 
memberi pertanyaan jebakan, yaitu 
tentang kelemahan para pasukan 

Academica, lalu para alien menyentuh 
jidat pasukan mereka sehingga kalah. 
Hingga akhirnya... mereka menyadari 
bahwa harus menyatukan kekuatan 
mereka agar mendapat sebuah kekuatan 
yang tidak terkalahkan, yaitu menjadi 
pahlawan PETRA. Dengan seluruh 
kekuatan yang mereka satukan, mereka 
dapat mengalahkan para alien, hingga 
akhirnya bumi kembali menjadi planet 
yang tenteram dan damai.

Dari teatrikal tersebut, kita 
dapat mengambil lima makna yang 
terkandung. Pertama, kita tidak 
dapat mengandalkan kekuatan fisik 
semata untuk menghadapi persoalan. 
Kedua, kita harus memiliki jiwa dan 
perasaan yang baik, serta tidak boleh 
mengandalkan emosi saja. Ketiga, 
kita jangan hanya menunjukkan dan 
menyombongkan kemampuan yang kita 
miliki. Keempat, kita harus memiliki iman 
yang kuat dalam menghadapi setiap 
persoalan. Dan yang kelima, kita tidak 
bisa hanya mengandalkan kepintaran 
akademik kita dalam menyelesaikan 
suatu masalah. Jika kita menyatukan dan 
saling menyeimbangkan semua aspek 
PETRA, kita pasti bisa menyelesaikan 
persoalan yang ada, dan kebersamaan 
adalah kunci utama untuk meraih 
kesuksesan dan cita-cita. Good uck and 
God bless us!

oleh: Tim Jurnalistik Petra 4

Success

2014
In Harmony
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SMP Kristen Petra 1

“3z multiply by 2x is equal to 4y. x7 divided by y6 is equal to 
z4. Calculate x, y, and z!”
“Calculate the electric current in a wire with potential 30 V 
and resistance 3 Ω!”
“Moss has a special transportation system called...?”
“The smallest part from a thing is called...?”

Ya, pertanyaan semacam itu merupakan pertanyaan 
Matematika dan Sains dalam bahasa Inggris. Dan 
seperti itulah pertanyaan yang kami hadapi di SMASH 

2014 (Science and Mathematics at St. Hendrikus), sebuah 
ajang perlombaan Sains dan Matematika yang diadakan oleh 
SMAK St. Hendrikus Surabaya, dan diikuti oleh seluruh SMP di 
Surabaya. Tentunya SMP Kristen Petra 1 juga ikut berpartisipasi 
dengan mengirimkan tim-tim terbaiknya di bidang Sains dan 
Matematika, terlebih lagi excellence point sekolah kami adalah 
bahasa Inggris. Pasti kami berusaha semaksimal mungkin 
untuk mencapainya. Kami berdoa meminta pertolongan 
kepada Tuhan supaya diberikan hasil yang terbaik.

Babak penyisihan Matematika adalah mengerjakan 
seratus soal pilihan ganda dalam waktu dua jam. Untuk Sains, 
lima puluh soal pilihan ganda dalam waktu satu jam, serta 
rally games selama tiga puluh menit. Hasilnya, beberapa 
tim berhasil lolos ke semifinal. Babak semifinal Matematika 
adalah bermain kartu dengan materi Matematika. Sungguh 
permainan yang menyenangkan, sekaligus menegangkan. 
Dan untuk Sains, babak semifinal adalah eksperimen 
Fisika, Kimia, dan Biologi. Tidak hanya itu, kami juga 
harus mempresentasikan hasilnya di hadapan juri dengan 
menggunakan bahasa Inggris! Meskipun agak gugup, namun 
kami berhasil melewati semuanya dengan baik. Dan puji 
Tuhan! Satu tim Sains dan Satu tim Matematika berhasil lolos 
ke babak final, dan itu artinya kami pasti dapat juara! Babak 
final bidang Matematika adalah mengerjakan soal selama 
sepuluh menit, lalu mempresentasikannya di hadapan juri 
dalam waktu lima menit. Dan itu dilakukan sebanyak tiga 
kali! Babak final bidang Sains adalah cerdas cermat. Kami 
menyerahkan hasilnya kepada Tuhan, and... praise the Lord! 
Tim Matematika, Reynan H. T. (IX-5) dan Ryan Davis (IX-5), 
berhasil menyabet Juara II. Sedangkan tim Sains, Christian M. 
B. (IX-1) dan Thomas Sadli (VIII-1), berhasil menyabet Juara 
I. Kami sangat bangga karena berhasil meraih prestasi dalam 
lomba Math and Science in English, dan tentunya excellent 
point sekolah kami juga berhasil. Semua ini karena kemurahan 
Tuhan, dan semoga ke depannya akan lebih banyak lagi putra-
putri SMP Kristen Petra 1 yang bisa mengharumkan nama 
sekolah. Semangat! Bravo, Petra 1!

SMASH2014

Ketiga kata yang menjadi judul di atas memiliki makna 
mendalam bagi kami. Kejujuran adalah hal yang 
sangat signifikan dalam kehidupan ini, terlebih pada 

era modern ini. Dalam PKK hari Sabtu, tanggal 18 Januari 
2014, telah dibahas pentingnya kejujuran dalam kehidupan 
manusia. Namun rasanya satu pertemuan saja tidak cukup 
untuk mengupas tema kejujuran itu. Oleh karena itu, 
dilanjutkan dengan kegiatan kreativitas CB pada tanggal 25 
Januari 2014.

Kegiatan diawali dengan persekutuan doa di kelas 
masing-masing. Di kelas kami, firman Tuhan disampaikan 
oleh Ibu Caren. “Kejujuran itu merupakan hal yang penting 
dalam kehidupan ini, terlebih kita anak Tuhan. Pemazmur 
dalam Mazmur 119 mengatakan kita harus hidup jujur 
sampai mati,” seperti itulah pembuka firmannya. Ternyata, 
dongeng-dongeng juga mengajarkan pada kita untuk 
menjadi jujur, karena kebohongan dapat membawa kita 
ke kebohongan yang lain, dan membawa akibat yang 
buruk. Pinokio, kalau berbohong hidungnya memanjang. 
Ratu dalam cerita Snow White, membohongi dirinya 
sendiri sebagai yang paling cantik. Dan juga Nobita, yang 
berbohong agar tampak lebih keren, padahal akibatnya 
sangat buruk. Allah menghendaki kita untuk jujur, sebab Dia 
adalah Allah yang cinta kejujuran. Untuk menjadi berkat, 
langkah pertama adalah mengendalikan diri, bertumbuh 
secara rohani, dan jujur dalam tingkah laku. Ibu Hariati juga 
menambahkan, jujur dilakukan tidak hanya dalam kata-kata, 
tetapi juga dalam tindakan, contohnya tidak mencontek. 
Kejujuran juga berkaitan dengan karakter yang lain. Jujur, 
berarti ada sikap helpfulness, jujur untuk membantu 
sesama dengan benar. Kemudian, responsibility. Ketika kita 
berbuat salah, lalu berkata jujur dan menanggung semua 
konsekuensi, berarti kita juga sudah bertanggung jawab.

Sesi kedua adalah kegiatan kreativitas CB, yaitu 
membuat komik yang bertemakan kejujuran, baik itu 
jujur kepada diri sendiri, sesama, maupun kepada Tuhan. 
Setelah menyelesaikan sketsanya, kami mewarnai dengan 
penuh semangat. Karena CB, kami menjadi Fujiko F. Fujio 
—pencipta serial komik dan kartun Doraemon— sehari, 
hahaha! Ya, itulah sepenggal cerita tentang kejujuran. 
Biarlah kami belajar untuk menjadi anak-anak yang jujur dan 
anak-anak terang. Well done, Petra!

oleh: Christian M. B.
SMP Kristen Petra 1

HonestyRespect
Responsibility
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Keikutsertaan dalam 
Biotechnology Application 
Games (BAG) se-Jawa-

Bali yang diselenggarakan oleh 
Universitas Surabaya pada 
tanggal 12-13 Februari 2014 
lalu, memberi rasa sukacita 
tersendiri bagi kami —Natasha 
Amanda, Cynthia Agni, dan 
Felicia Jiwantono— karena 
berhasil mengharumkan nama 
SMA Kristen Petra 1 dengan 
raihan prestasi sebagai Juara I 
dalam ajang tersebut. Lomba 
yang diikuti oleh tujuh puluh tim 
dari berbagai SMA di Jawa-Bali 
ini, terdiri atas tiga sesi. Sesi 
pertama, yaitu babak penyisihan, 
berlangsung pada tanggal 12 
Februari 2014. Seluruh tim 
diwajibkan untuk mengerjakan 
100 butir soal yang terdiri atas 40 
soal bioteknologi, 30 soal biologi, 
dan 30 soal kimia. Soal-soal pada 
babak penyisihan ini cukup sulit, 
tetapi dengan kerja keras, tim 
kami dapat menyelesaikannya 
dengan baik sehingga berhasil 
melaju ke semifinal. Pada sesi 
kedua, yaitu semifinal, diambil 
tiga puluh tim dengan nilai 
terbaik, tiap tim harus berjuang 
keras dalam rally games agar 
bisa masuk ke babak final. 
Rally games terdiri atas tiga 
kategori pos, yaitu: pos teori, 
pos games, dan pos praktikum. 
Persyaratan utama untuk tim 
yang dinyatakan lolos ke babak 
final bukanlah nilai tertinggi 

yang diperoleh, melainkan setiap 
tim harus masuk pada tiga pos 
teori, dua pos games, dan dua 
pos praktikum, dengan waktu 
yang sudah ditentukan. Dengan 
kerja keras dan kekompakan 
tim, akhirnya kami berhasil 
menyelesaikan ketujuh pos 
tersebut tepat waktu, dan 
tim kami dinyatakan lolos ke 
final. Sesi ketiga, yaitu babak 
final, terpilih enam tim yang 
dinyatakan memiliki nilai terbaik. 
Babak final dilaksanakan pada 
tanggal 13 Februari 2014. Materi 
yang dilombakan dalam babak 
final terdiri atas tiga bagian, 
yaitu: praktikum, mini rally 
(pendalaman materi), presentasi, 
dan tanya jawab. Dalam babak 
final ini, persaingan semakin 
ketat, tiap tim berjuang dengan 
maksimal dalam menyelesaikan 
semua tantangan untuk meraih 
nilai terbaik. Ketegangan saat 
sesi presentasi dan tanya jawab 
dirasakan oleh tiap-tiap tim, 
karena tingkat kesulitan pada sesi 
tersebut sangatlah tinggi.

Akhir acara, tepatnya pada 
pengumuman pemenang, 
kelompok kami dinyatakan 
sebagai juara pertama. Kami 
mengucap syukur kepada Tuhan 
atas segala berkat-Nya sehingga 
kami berhasil memperoleh yang 
terbaik. Segala jerih lelah dan 
perjuangan kami ternyata tidak 
sia-sia. Thanks, God...!

Pada tanggal 8 Febuari 2014 lalu, kami, 
siswa-siswi kelas XIIS-2 SMA Kristen 
Petra 3 mengadakan kunjungan ke Panti 

Asuhan Bukit Sion yang beralamat di Jalan 
Manyar Kartika Timur No. 2–6, Surabaya, 
sebagai ujian praktik pelajaran agama. Kami 
di sana tidak hanya memberikan beberapa 
bingkisan sembako saja, tetapi kami juga 
mengadakan persekutuan doa dan game-
game yang seru. Pada saat kami datang, 
banyak sekali anak yang menyambut kami 
dengan hangat, saling bersalaman, dan 
mengatakan, “Syalom....” Semua itu adalah 
hal yang sangat menyentuh kami semua. Di 
sana, kami mulai dengan berdoa, bernyanyi 
bersama, makan bersama, dan bermain 
bersama tentunya. Mereka mengikuti semua 
acara yang kami buat dengan semangat. 
Kami juga membagikan buku tulis dan 
keperluan sekolah lainnya. Tak lupa juga 
sebelum kami pulang, kami membagikan 
‘angpao’ yang berisi ayat-ayat Alkitab, dan 
beberapa snack sebagai buah tangan kami 
untuk mereka. Pelajaran yang kami semua 
dapatkan adalah... eratnya rasa kekeluargaan. 
Meskipun kami bukan dari garis keturunan 
atau darah daging yang sama, tetapi kami 
tetap keluarga di mata Tuhan. Belajar untuk 
saling mengasihi tanpa memandang warna 
kulit, ras, dan agama, kerena di mata Tuhan... 
kita semua sama.

Short Live
in Orphanage

biotechnology application
Games 2014
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MALAM KESENIAN

Acara MKM ini diawali dengan 
tarian pembuka dan fashion 
show, kemudian acara dibuka 

oleh MC. Seluruh siswa, guru, dan tamu 
yang hadir, berdoa bersama dengan 
dipimpin oleh Ibu Ruth. Kemudian 
bersama-sama menyanyikan Mars 
Petra yang dipimpin oleh tim Dspectria 
kelas XII. Acara selanjutnya adalah 
sambutan yang dibawakan oleh Kepala 
Sekolah SMA Kristen Petra 2 dan Ketua 
Program MKM. Setelah acara sambutan, 
dilanjutkan dengan penampilan 
karawitan, menyanyi, piano, orkestra, 
dan menari. Seusai beberapa rangkaian 
penampilan dari siswa-siswi tersebut, 
acara dilanjutkan dengan drama musikal 
yang berjudul “Timescape – Through the 
Lapse of Time”. Drama musikal tersebut 
menceritakan tentang perjalanan 
Lucas dan Jane dari masa lalu ke masa 
depan, dan bertemu dengan Catherine. 
Mereka berteman dan melihat berbagai 
pertunjukan. Jane berusaha kembali 
ke masa lalu dengan bantuan Profesor 

Norsten, yang ternyata memiliki maksud 
jahat. Pada akhirnya, mereka dapat 
menghentikan Profesor Norsten dan 
kembali ke masa lalu. Drama musikal ini 
menyampaikan pesan bahwa kita harus 
menghargai waktu yang telah diberikan 

oleh Tuhan. Dan drama musikal ini 
diakhiri oleh penampilan dari tim Kevin 
dan kawan-kawan yang membawakan 
lagu berjudul “Fix You”, yang disertai 
video penutup drama. Kemudian, 
dilanjutkan dengan doa penutup yang 
dipimpin oleh Pak Masela. Acara Malam 
Kesenian Maprada akhirnya ditutup 

dengan penampilan flashmob.
Dari sisi pengisi acara, bisa dikatakan 

jika mereka sangat antusias dalam 
menjalankan perannya masing-masing, 
terutama bagi pemeran drama, yang 
terlihat begitu mendalami perannya 
sehingga membuat penonton terbawa 
suasana drama saat itu. Selain 
penampilan-penampilan yang disebutkan 
tadi, juga ada penampilan siswa yang 
bisa dikatakan unik atau beda dari tahun-
tahun sebelumnya, seperti pantomim, 
menyanyi Mandarin, menyanyi seriosa, 
rap, serta trio orkestra. Harapan 
untuk Malam Kesenian Maprada yang 
selanjutnya, agar bisa mempersiapkan 
acara lebih baik lagi dari tahun ini, dan 
kesalahan-kesalahan yang terjadi pada 
tahun ini tidak terjadi lagi di MKM-MKM 
selanjutnya.

oleh: Hoesny (XIA-5)
William V.  (XIA-4)

Malam Kesenian Maprada yang telah dipersiapkan oleh panitia MKM sebagai wujud apresiasi Maprada terhadap keberagaman 
kebudayaan Indonesia, telah terlaksana dengan sukses pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2014. Selain bertujuan menjadi 
wadah Maprada untuk menunjukkan bakat-bakatnya, ajang ini juga dapat meningkatkan kreativitas Maprada dalam bidang seni, 
baik itu seni lukis, seni teater, seni vokal, maupun yang lain.

Maprada
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OMITS

the 4th

2014

Heroes Alliance

Kami, tim perwakilan dari SMA Kristen Petra 2, juga 
tak mau ketinggalan dalam ajang OMITS 2014 untuk 
kategori SMA. Babak penyisihan diselenggarakan 

di 28 rayon di seluruh Indonesia secara serentak, yaitu 
pada tanggal  26 Januari 2014. Tim yang lolos ke babak 
semifinal adalah juara pertama dari tiap rayon regional, 
ditambah 25 terbaik nasional.

Babak semifinal dihelat pada tanggal 8 Februari 2014, 
di gedung FMIPA Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 
dan tim kami termasuk yang lolos. Banyak peserta yang 
datang jauh-jauh dari luar kota, bahkan ada yang dari 
luar pulau, khusus untuk berpartisipasi dalam olimpiade 
ini. Babak semifinal dilaksanakan dalam bentuk tes 
tulis, dengan rincian sepuluh soal isian dan dua soal 
uraian, yang dikerjakan tiap-tiap anggota tim secara 
perseorangan. Nilai tiap tim adalah total dari nilai tiap-
tiap anggota tersebut. Kami berhasil mengerjakannya 
dengan baik, dan puji Tuhan... kami lolos ke babak final 
bersama dengan sembilan tim finalis lainnya.

Babak final diselenggarakan keesokan harinya, yaitu 
tanggal 9 Februari 2014. Pertama-tama, kami harus 
menyelesaikan empat soal uraian dengan durasi satu 
jam. Tepat pukul 09.00, kami harus mengumpulkannya. 
Dan kami pun ditempatkan di ruangan isolasi sambil 
menunggu dewan juri menilai hasil kerja kami. Pukul 
10.00, para tim finalis mulai mempresentasikan hasil 
pekerjaannya di hadapan para juri. Kami mendapat 
nomor undian ke-3. Sebelum mempresentasikan jawaban 
kami, tak lupa kami berdoa terlebih dahulu. Syukurlah, 
kami bisa menyampaikan presentasi kami dan menjawab 
pertanyaan dari para juri dengan baik.

Pengumuman pemenang dibacakan pada acara 
penutupan sore harinya. Jantung kami berdegup kencang 
sekali karena dari sepuluh tim finalis, hanya akan diambil 
enam tim sebagai pemenang. Puji Tuhan, kami berhasil 
meraih Juara I. Sebagai hadiahnya, kami mendapat trofi, 
Piala Bergilir Presiden RI, sertifikat, dan uang pembinaan 
sebesar tujuh juta rupiah.

oleh:
Fransisca Andriani

Stevans Christian

Keajaiban.... Itulah yang kami alami dalam the 4th Heroes 
Alliance, lomba akuntansi tingkat nasional yang diadakan 
oleh Universitas Surabaya. Kami —Joshua Kevin Lianto, 
Kayleen Mangundap, dan Lewi Setiabudi Yusuf— yang 
mewakili SMA Kristen Petra 2, tidak menyangka bisa 
berhasil meraih Juara I dalam lomba yang diadakan pada 
tanggal 21-22 Februari 2014 ini.

Babak penyisihan dibagi menjadi tiga sesi. Pada sesi I, 
ada seratus soal pilihan ganda dengan durasi 120 menit. 
Kami bisa menyelesaikan dengan baik, dan yakin bisa 
memperoleh nilai maksimal. Sedangkan sesi II, ada lima 
puluh soal true - false dengan durasi enam puluh menit, 
dan empat soal uraian dengan durasi enam puluh menit. 
Kami agak ragu dalam menjawab dan sering mencoba 
peruntungan kami. Kami hanya dapat berserah pada Tuhan 
atas jawaban kami. Sesi III dilaksanakan pada esok harinya. 
Kami harus berjuang sendiri-sendiri (individual) dalam rally 
games. Kami agak ragu dengan hasil pada sesi ini. Namun 
puji Tuhan, kami masih bisa masuk ke babak semifinal.

Babak semifinal ini berupa pertaruhan poin. Kami harus 
menjawab dua puluh soal dengan perolehan poin sesuai 
dengan taruhan kami. Apabila menjawab dengan benar, 
poin taruhan kami akan ditambahkan pada poin total kami. 
Namun bila jawaban kami salah, poin akan dikurangi. Kami 
banyak melakukan kesalahan pada awal dan pertengahan 
babak, sehingga poin kami tidak terlalu tinggi. Namun 
pada pertanyaan terakhir, kami mempertaruhkan hampir 
seluruh poin kami, dan jawaban kami benar! Sehingga kami 
pun lolos ke babak final.

Pada babak final, kami diberi tugas untuk membuat 
empat laporan keuangan dalam waktu 120 menit. Dalam 
membuat laporan keuangan ini, kami harus menjurnal 
transaksi-transaksi yang dilakukan oleh berbagai 
perusahaan. Kami mengalami berbagai kesulitan dalam 
babak final ini. Dari empat laporan keuangan yang 
dikumpulkan, kami hanya dapat menyelesaikan satu 
dengan sempurna. Saat pengumuman hasil final, kami 
merasa gugup mengingat kami mengalami berbagai 
kesulitan dan melakukan berbagai kesalahan yang bisa 
dikatakan fatal. Namun keajaiban terjadi, kami diumumkan 
sebagai juara pertama! Thanks God...!
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