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ALAMAT SEKOLAH PPPK PETRA

EDITORIAL contents
Senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam 
Gema Petra edisi bulan Mei 2014. Pada edisi ini, kami 
menyajikan liputan-liputan seputar kegiatan perayaan HUT 
ke-63 PPPK Petra dan perayaan Paskah di lingkungan sekolah-
sekolah PPPK Petra, ataupun prestasi para siswa dalam 
mengikuti berbagai kompetisi yang berlangsung beberapa 
waktu yang lalu. Mulai dari lomba-lomba Paskah yang diikuti 
oleh para siswa KB/TK/SD, lomba penelitian teknologi terapan 
jenjang SMP, hingga kompetisi multimedia jenjang SMA. Selain 
itu, kami juga menghadirkan ulasan singkat tentang konser 
Petra Youth Orchestra yang juga berkolaborasi dengan The 
Valley Christian High School Conservatory Orchestra serta 
mahasiswa-mahasiswa dari Nanyang Academy of Fine Arts 
(NAFA). Semuanya itu bisa Anda baca dalam Gema Petra edisi 
Mei 2014 ini.
  
Terima kasih kepada pihak sekolah yang telah mengirimkan 
materi untuk Gema Petra edisi Mei 2014 ini. Kirimkan 
masukan dan saran Anda ke alamat redaksi atau melalui 
e-mail.

Semoga apa yang kami sajikan bisa bermanfaat.

Selamat membaca....



Week
Economics

dalam Momen Paskah
Kebersamaan

Tanggal 22 April 2014, Bu Naning —wali kelas X-3— menginformasikan 
bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2014, akan diadakan lomba 
menghias telur antarkelas. Awalnya kami tidak begitu memperhatikan 

pengumuman itu, baru setelah kurang dua hari, kami pun mulai berunding 
tentang konsep untuk lomba ini dan membagi tugas agar semua siswa bisa 
berpartisipasi.

Akhirnya, lomba pun dimulai!!! Bu Naning membagi kelompok, tiga 
kelompok bertugas menghias telur dan satu kelompok menyiapkan 
wadahnya. Sebagian siswa awalnya sibuk dengan kegiatan masing-masing, 
namun akhirnya tertarik berpartisipasi juga setelah melihat teman yang 
lain mulai menghias telur. Dalam pengerjaannya, kami juga tidak lepas dari 
masalah, seperti belum jelasnya konsep dan wadah yang akan dipakai, serta 
telur yang terbuang sia-sia karena terjatuh, tetapi untungnya persediaan 
telur masih cukup. Tiga puluh menit menjelang pengumpulan, tulisan ”X3” 
yang menjadi identitas kelas kami, masih dalam proses penjahitan. Selain 
itu, kami juga masih bingung menata telur-telur agar terlihat cantik. Akhirnya 
kami menemukan konsep, yaitu: ”Pernikahan di Dalam Jerami”. Penataannya 
sesuai dengan tema pernikahan kerajaan, dengan prajurit berada di barisan 
terdepan yang mengawasi jalannya pernikahan. Pernikahan ini berlangsung 
di pedesaan dan para tamu membawa hewan ternak sebagai hadiah 
pernikahan.

Saat pengumpulan, kami melihat banyak karya kelas lain yang lebih 
bagus, yang membuat kami sempat minder. Pada penghujung jam sekolah, 
pengumuman pun dibacakan. Kami meraih nilai 109,9, dan itu adalah nilai 
tertinggi di antara kelas X yang lain! Haleluya, puji Tuhan! Kami senang sekali 
dan bangga karena berhasil menjadi pemenang. Mungkin lomba menghias 
telur adalah lomba biasa, tetapi kami mendapat banyak nilai yang berharga 
dari lomba ini karena kami bisa lebih peduli, membaur, dan bekerja sama 
dengan teman sekelas. Kami mengucapkan terima kasih kepada sekolah yang 
telah mengadakan lomba ini dan demikian juga untuk hadiahnya. Happy 
Passover, God bless us!!  

oleh: Michelle K. & Yolanda A.

Nama SMA Kristen Petra 1 kembali harum berkat keberhasilan duta-
dutanya yang menyandingkan gelar Juara II dan III dalam Kompetisi 
Economics Week tingkat nasional yang diadakan oleh Universitas 

Surabaya pada tanggal 29 Maret 2014. Tim pertama atas nama, Natasha A. (X-
12), Jessica V. (XI IPS-5), dan Renatta A. (XI IPS-5). Tim kedua atas nama Aileen 
G. (XI IPA-2), Stanley A. (XI IPA-3), dan Andree S. (XI IPA-4).

Babak I adalah babak Jack Mission dan Heart Mission. Pada babak Jack 
Mission, ada lima puluh soal pilihan ganda. Selanjutnya pada babak Heart 
Mission, ada dua puluh soal pilihan ganda berbahasa Inggris yang ditayangkan 
satu per satu di layar. Sebelum slide ditayangkan, mereka diharuskan 
menentukan nilai investasinya. Jika jawabannya benar, nilai akan ditambah 
sebesar nilai investasi mereka. Jika salah, nilai akan dikurangi sebesar nilai 
investasi juga. Pada babak ini, mereka mampu meraih skor tertinggi. 

Babak III adalah babak debat. Sebelumnya, peserta  diberi lima topik 
debat. Dengan undian pihak pro atau kontra, mereka harus mempersiapkan 
strategi dan memperdalam wawasan. Walau hasil undian mendapat topik yang 
cukup menantang, yaitu “Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan bebas 
CAFTA”, kedua tim Petra 1 ini berhasil lolos ke babak semifinal. Pada babak 
semifinal, tiap tim harus mencari pos-pos berdasarkan clue yang diberikan. Di 
delapan pos yang tersebar, mereka harus menyelesaikan soal atau game yang 
diberikan. Sekali lagi, kedua tim Petra 1 mengumpulkan nilai yang cukup tinggi 
dan masuk ke final bersama tiga finalis lainnya.

Dalam babak final, kelima finalis bermain monopoli raksasa. Pemenang 
ditentukan oleh banyaknya kekayaan yang dimiliki. Setiap kali berhenti di suatu 
kotak, mereka diberi soal ekonomi, dan boleh membeli aset tersebut apabila 
berhasil menjawabnya. Namun, jika menginjak aset yang telah dibeli lalu gagal 
menjawab pertanyaan, aset akan ditarik oleh bank. Setelah tujuh kali melewati 
start dan sekali masuk penjara, mereka sukses dengan total kekayaan 484.500. 
Dan puji Tuhan... tim pertama (Natasha- Jessica-Renatta) dinyatakan sebagai 
Juara II, dan tim kedua (Aileen-Natasha-Andree) dinyatakan sebagai Juara III.



Competition
Story TellingPada tanggal 5 April 2014, SMA 

Kristen Petra 3 mengirimkan 
perwakilan siswanya untuk 

mengikuti lomba yang diadakan oleh 
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 
dan Teknik Komputer (STIKOM) 
Surabaya, yakni lomba story telling dan 
public speech. Saya dan Vivi mengikuti 
lomba story telling, sedangkan Kezya 
mengikuti lomba public speech. Kami 
diwajibkan hadir di lokasi lomba pada 
pukul 08.00 untuk registrasi, sebelum 
lomba dimulai pukul 10.00. Saya dan 
Vivi berpisah ruangan dengan Kezya.

Saat lomba akan dimulai, kami 
diwajibkan mengambil nomor urut. 
Saya pun mendapat nomor urut 
sembilan. Setelah beberapa peserta 
maju, kegiatan lomba diberhentikan 
sejenak untuk mengikuti opening 
ceremony. Setelah itu, kami kembali 
ke ruangan untuk melanjutkan seleksi 
babak pertama. Selang beberapa 
peserta, saya pun akhirnya tampil. 
Setelah menyiapkan properti, saya 
mulai menceritakan kisah “Bawang 
Putih dan Bawang Merah” dengan 
unsur teknologi modern. Awalnya 
sedikit nervous, namun akhirnya saya 
dapat menyelesaikan cerita dengan 
baik. Setelah itu, beberapa peserta 
lain pun tampil, dan Vivi mendapat 
giliran terakhir. Sambil menunggu 
pengumuman dari juri, kami diberi 

waktu istirahat satu jam untuk makan 
siang.

Dan akhirnya... saat mendebarkan 
pun tiba, dengan rasa deg-degan, saya 
mendengarkan pengumuman. Puji 
Tuhan, saya lolos ke babak final! Pada 
babak final, ada aturan tambahan, 
kami harus mengambil undian tentang 
tema yang akan diceritakan. Dengan 
tema “iri hati”, saya memaksimalkan 
waktu satu jam yang diberikan untuk 
membuat cerita dan berlatih. Tak 
terasa, satu jam pun berlalu, dan 
tibalah waktu untuk tampil. Saya 
mendapat urutan tampil keempat 
dengan membawakan cerita tentang 
seorang petani yang iri melihat padi 
hasil sawah temannya.

Dan setelah semua peserta selesai, 
kami diberi sebuah ‘kejutan’, yaitu 
pengumuman lomba dilakukan pada 
hari Minggu, tanggal 6 April 2014, 
tepatnya pada saat acara penutupan. 
Hal itu membuat saya makin 
penasaran. Setelah semalam penuh 
dengan rasa penasaran, keesokan 
harinya saya menunggu pengumuman 
dengan hati yang berdebar-debar. Dan 
Puji Tuhan, saya meraih Juara III dalam 
lomba ini. Saya pun sangat bersyukur 
karena Tuhan memberikan satu 
anugerah bagi saya.

oleh: Nindy Elyse Tantono 

Tim Smatrama yang diwakili oleh Juvensius (XII IPA-2), 
Nikita (XI IPS-3), dan Claudia Febrika (XI IPS-3), mengikuti 
Multimedia and Interactive Art Competition (MANIAC) 2014, 

yang diselenggarakan oleh Universitas Surabaya pada tanggal 11-
12 April 2014. Langkah pertama kami mengikuti kompetisi ini, yaitu 
mengirim foto komik yang bertemakan “Persahabatan“ ke website 
MANIAC 2014. Puji Tuhan, kami masuk top ten, dan kami harus 
melanjutkan kompetisi tersebut di kampus Universitas Surabaya.

Ada tiga kompetisi yang harus dilakukan. Hari pertama, 
kompetisi yang pertama adalah lomba foto. Peserta diminta untuk 
mengumpulkan tiga hasil foto dengan kriteria: foto landscape 
di Universitas Surabaya, foto yang menggambarkan multimedia 
Universitas Surabaya, serta foto untuk cover music video. Setelah 
itu, pada kompetisi kedua, kami diminta untuk membuat music 
video yang temanya “Persahabatan”. Hari kedua, pada kompetisi 
ketiga, kami diminta untuk menggabungkan foto-foto dan 
music video yang sudah kami buat pada hari pertama melalui 
program flash dalam waktu tujuh jam. Setelah itu, kami harus 
mempresentasikan hasil karya kami di depan juri yang merupakan 
dosen-dosen bidang multimedia Universitas Surabaya. Perasaan 
kami saat itu tegang, karena ini merupakan pengalaman pertama 
presentasi di depan umum, terutama di depan para pakar 
multimedia.

Puji Tuhan, setelah seluruh rangkaian kompetisi kami lalui 
dengan doa dan perjuangan yang luar biasa, kami meraih Juara I 
dan mendapat penghargaan The Best Flash dalam kompetisi ini. 
Kami bersyukur, kegiatan ELS Photography dan DKV yang kami 
ikuti di SMA Kristen Petra 5 sangat mendukung dan membuat kami 
lebih percaya diri dalam mengikuti kompetisi ini.

Oleh: Nikita Olivia

Art Competition
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Story Telling

Keajaiban…. Itulah yang kami alami 
dalam Chemical Engineering 
Games, lomba teknik kimia untuk 

siswa SMA/SMK sederajat se-Jawa yang 
diadakan oleh Universitas Surabaya. 
Kami, Alan Darmasaputra (XIA-1), Kevin 
Liyanto (XIA-1), dan Amelia Gunawan 
(X-3), yang mewakili SMA Kristen Petra 2, 
tidak menyangka berhasil meraih Juara I 
dalam lomba yang diadakan pada tanggal 
5-6 April 2014 ini.

Babak penyisihan dibagi menjadi 
dua babak, yaitu Groover’s in Quest 
dan Groover’s Carnaval. Pada babak 
Groover’s in Quest, ada dua sesi yang 
harus diikuti oleh semua peserta, yaitu 
rally soal dan study case. Pada sesi rally 
soal, kami mengerjakan soal-soal yang 
terdapat di beberapa pos yang tersebar 
di area kampus. Kami bisa menyelesaikan 
dengan baik, dan yakin bisa memperoleh 
nilai maksimal. Sedangkan pada sesi 
study case, ada tiga puluh soal isian 
singkat dengan durasi enam puluh 
menit. Kami agak ragu dalam menjawab 
study case ini, karena banyak soal yang 
membutuhkan konsep berpikir yang 
cukup dalam. Babak Groover’s in Quest 
dibagi juga menjadi dua sesi, yaitu rally 
games dan plan process. Pada sesi rally 
games ini, kami bermain games yang ada 
di beberapa pos. Games yang disediakan 

oleh panitia cukup mudah, tetapi kami 
merasa hasil yang kami kerjakan kurang 
maksimal. Kami hanya dapat berserah 
kepada Tuhan atas hasil kami. Sesi 
selanjutnya adalah plan process, dan 
peserta harus membuat diagram proses 
pembuatan permen dengan menyusun 
urutan kartu. Setelah sesi ini, panitia 
membacakan perolehan poin dari kedua 
babak. Puji Tuhan... kami bisa masuk ke 
babak final! Babak final dilaksanakan 
pada esok harinya. Babak ini dibagi 
menjadi dua sesi, yaitu sesi perancangan 
pabrik kimia dan sesi jual beli produk. 
Sesi perancangan pabrik kimia ini bernilai 
60% dari nilai total, sedangkan sesi jual 
beli bernilai 40% dari nilai total. Pada 
sesi perancangan pabrik kimia, kami 
harus membuat diagram alir tentang cara 
membuat kertas berdasarkan modul yang 
diberikan oleh panitia. Proses pembuatan 
kertas di pabrik ini menggunakan alat-alat 
yang harus dibeli di pasar virtual dengan 
jatah uang virtual yang disediakan oleh 
panitia. Pada sesi ini, kami juga dapat 
menyewa mentor, yang dapat membantu 
dengan menjawab pertanyaan kami 
dengan ‘ya’ atau ‘tidak’. Dengan sekuat 
tenaga, akhirnya proses pembuatan 
kertas kami sesuai dengan yang ada di 
isi modul, sehingga kami mendapat nilai 
maksimal pada sesi ini.

Pada sesi technopreneurship atau 
sesi jual beli produk, ada empat musim 
yang berdurasi tiga puluh menit setiap 
musimnya. Pada lima belas menit 
pertama, kami dapat membeli bahan-
bahan baku kertas dengan uang virtual 
sisa dari pembelian alat-alat pabrik pada 
sesi pertama. Sedangkan pada lima belas 
menit terakhir, kami dapat menjual kertas 
dengan harga tertentu. Selama dua 
jam sesi ini, kami menghitung untung-
rugi dari jual beli kertas. Setelah sesi 
ini berakhir, panitia memberikan satu 
musim lagi yang dinamai dengan musim 
pancaroba. Pada musim ini, harga bahan-
bahan baku sangat tinggi, karena itu kami 
cuma membeli dengan setengah dari 
uang kami. Dan pada waktu penjualan, 
harga kertas tersebut melampaui 
pengeluaran kami, karena itu kami 
mendapatkan untung yang cukup.

Saat pengumuman hasil final, 
kami merasa gugup mengingat kami 
kurang berani membeli bahan-bahan 
baku yang dapat menghasilkan untung 
lebih besar. Namun keajaiban terjadi, 
kami diumumkan sebagai juara 
technopreneurship, dan karena itu kami 
juga diumumkan sebagai juara pertama! 
Thanks God…!

oleh: Kevin Liyanto

2014CHEMICAL ENGINEERING GAMES



Berikut adalah daftar beberapa orang yang ... (isilah setelah membaca 
keseluruhan artikel):

1. Barack Obama  : presiden berkulit hitam pertama di Amerika Serikat
 2. Mark Zuckerberg   : programmer, co-founder of Facebook
 3. Thomas Alva Edison  : ahli fisika, penemu lampu pijar
 4. Steve Jobs  : entrepreneur, inventor, co-founder of Apple Inc.

Mereka semua adalah orang-orang 
yang sukses di bidangnya masing-masing. 
There’s only one secret, and it will be 
revealed by this CB. Character Building 
alias Pendidikan Karakter Kristiani pada 
hari Sabtu, tanggal 5 April 2014, di 
SMP Kristen Petra 1, mengupas rahasia 
kesuksesan orang-orang tersebut.

Seperti biasa, kegiatan Character 
Building dibagi menjadi dua sesi. Kedua 
sesi tersebut dilaksanakan di kelas 
masing-masing. Sesi pertama adalah 
implementasi Character Building. 
Implementasi dibuka dengan TTS tentang 
kata-kata yang berkaitan dengan buah 
roh dan sifat-sifat yang buruk. Setelah itu, 
kami melihat beberapa video clip yang 
berhubungan dengan ketangguhan dan 
ketekunan. Kami juga melihat video clip 
tentang fakta-fakta unik dan menarik 
tentang ketangguhan dan ketekunan 
yang sangat diperlukan pada abad ke-
21, yang sangat erat kaitannya dengan 
globalisasi dan teknologi mutakhir. 
Selanjutnya, kami menonton film yang 
menceritakan tentang perjuangan 
tim break dance asal Amerika Serikat 

yang tangguh dan tekun berlatih 
supaya meraih juara. Pelatihnya adalah 
seorang yang dahulu sempat hancur 
kehidupannya, namun karena tim 
inilah dia bangkit menjadi pribadi yang 
tangguh. Meski tidak menang, tetapi 
mereka telah menjadi keluarga yang 
tangguh dan tekun. So interesting!

Pada sesi kedua, kami membuat 
sebuah karya yang harus kami kerjakan 
secara berkelompok. Kami diberi sebuah 
gambar, dan kami harus menghiasnya 
dengan menempelkan manik-manik 
yang berwarna-warni. Kegiatan ini 
sungguh menarik, kami menghias dengan 
semangat dan sungguh-sungguh, karena 
karya yang terbaik akan dipilih untuk 
menjadi bagian dari Student Learning 
Outcomes, hasil dari pendidikan karakter 
kristiani selama ini. It’s exciting!

So, what’s the answer that makes 
those four people success? The answer is 
TOUGH and DILIGENCE! Come on guys, 
let’s become tough and diligent. Bravo, 
CB and Petra 1!

Ya, Kami Bisa...!

Teguh dan Tekun
Bersikap

Pada hari itu... hari Sabtu, 
tanggal 5 April 2014, kami 
mendengar informasi dari sekolah 

mengenai perlombaan modeling yang 
diselenggarakan oleh Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya pada tanggal 
12 April 2014. Dan tanggal 5 April 2014, 
merupakan batas akhir pendaftaran 
lomba. Aku sangat ingin mengikuti lomba 
ini, namun lagi-lagi rasa percaya diriku 
tidak ada. Karena itulah, aku mengajak 
teman-teman untuk mengikuti lomba ini 
(Adelheid, Anastasya, Melinda, Stacia, dan 
Monica).

Ada tiga babak dalam lomba ini, yaitu 
babak pakaian adat, pakaian tahun ‘80-
an, dan gaun batik. Seminggu sebelum 
lomba, kami sempat kebingungan, di mana 
harus mencari ketiga baju-baju tersebut, 
siapa yang akan membantu kami dalam 
make-up, bagaimana cara berjalan, dan 
pose apa saja yang harus kami tampilkan 
nanti. Hingga akhirnya, hari H pun tiba.... 
Kami berkumpul di ruang OSIS untuk 
mempersiapkan penampilan dan make-up 
kami. Kami sangat berterima kasih kepada 
teman kami, Elshania, yang membantu 
kami dalam make-up, dan juga para guru 
yang membantu dalam hal pakaian. 
Akhirnya, kami pun berangkat.... Grogi, 

tangan terasa dingin, kaki bergetar, dan 
perut sakit, hal-hal itulah yang mulai kami 
rasakan saat mulai mengikuti parade 
dimulainya lomba modeling ini. Meski 
begitu, kami berusaha menampilkan yang 
terbaik. Setelah dua jam berlangsungnya 
lomba, kami pun menunggu pengumuman 
pemenang. Kami semua merasa lega 
telah berhasil menyelesaikan lomba 
ini, dan apa pun hasilnya... kami semua 
menyerahkannya kepada Tuhan Yesus.

Tepat pukul 12.00, kami mulai 
memasuki ruang perlombaan. Rasa grogi 
itu pun mulai muncul kembali, namun 
kami berusaha untuk bisa menerima 
segala hasil keputusan juri. Dan Puji Tuhan, 
Stacia Kineta meraih Juara II, dan aku 
meraih Juara III. Kami tidak menyangka 
mampu untuk meraih gelar juara tersebut. 
Kami pun mengucap puji syukur yang 
sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus 
yang telah membantu kami dalam segala 
persiapan dan memberikan hasil yang 
terbaik dalam perlombaan ini. Dan piala 
kami ini, kami persembahkan kepada 
sekolah kami, SMA Kristen Petra 4, yang 
telah memberikan dukungannya kepada 
kami.

oleh: Sagung Putri
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Teknologi Terapan
LOMBA PENELITIAN

Halo teman-teman, kami dari 
kelompok Excellent Point - Sains 
dan Teknologi SMP Kristen Petra 

3 yang punya sebutan “Gen on”, ingin 
berbagi pengalaman kepada teman-
teman semua. Kami terdiri atas para 
siswa kelas VII dan VIII yang mempunyai 
minat yang tinggi untuk ikut dalam 
kelompok penelitian yang dibimbing 
oleh tim guru MIPA, Elka, dan TIK, 
memperoleh pengarahan dan pembinaan 
untuk mengikuti penelitian di bidang 
sains dan teknologi.

Sebagai salah satu target penelitian, 
kami dipersiapkan untuk mengikuti 
seleksi untuk Lomba Penelitian Teknologi 
Terapan yang diadakan oleh RRI (Radio 
Republik Indonesia) Surabaya. Di antara 
kami, terpilih enam kelompok dengan 
enam judul penelitian, yang mewakili 
sekolah untuk mengikuti lomba tersebut. 
Judul-judulnya, yaitu: 1. Pemanfaatan 
susu tempe kedelai sebagai sumber 
isoflavon dalam memerangi kanker; 2. 
Pemanfaatan euphorbia tirucalli sebagai 
pestisida nyamuk; 3. Pemanfaatan limbah 
sayur sebagai pupuk cair; 4. Pemanfaatan 
bonggol pisang sebagai alternatif lain dari 
daging; 5. Cat air dari pigmen tumbuhan; 
6. Smart home with ”Raspberry PI”. 

Kami dibimbing mulai dari pembuatan 
makalah hingga presentasi. Kami harus 

benar-benar menguasai materi, memiliki 
rasa percaya diri, dan dapat menjawab 
pertanyaan juri dengan baik pada saat 
mempresentasikan penelitian kami. 
Tidak mudah untuk melakukan  semua 
itu, namun berkat bimbingan para guru 
dan tekad, kami dapat menyelesaikan 
penelitian dengan baik.

Tanggal 12 April 2014 adalah hari 
yang ditunggu-tunggu. Pukul 06.45, 
kami bersiap dan berdoa bersama, 
memohon pertolongan Tuhan agar 
semua dapat berjalan dengan lancar. 
Dengan pendampingan Ir. Gunawan 
Siswoyo, Ibu Lina Retnowati, S.Pd., 
dan Ibu Tiurma Parantika, S.Pd., kami 
segera menuju ke tempat lomba di RRI 
Surabaya. Dalam pelaksanaannya, tiap 
kelompok mempresentasikan penelitian 
selama sepuluh menit, dan dilanjutkan 
dengan pertanyaan dari para juri. 
Meski cukup tegang, kami bersyukur 
dapat melewatinya dengan baik. Detik-
detik menjelang pengumuman, kami 
menunggu dengan harap-harap cemas. 
Pada pukul 16.30, hasil penilaian 
dibacakan. Beberapa dari kami berhasil 
masuk sepuluh besar, namun hanya lima 
besar yang akan melanjutkan ke babak 
final. Dan satu teman kami, Edward 
Jeremy, berhasil masuk ke babak final. 
Kami memberi selamat kepada Edward. 

Perolehan nilai yang diperoleh memang 
hanya berbeda tipis antarkelompok yang 
satu dengan yang lain.

Pada hari Minggu, tanggal 13 
April 2014, Edward harus kembali 
mempresentasikan hasil penelitiannya, 
”Pemanfaatan Susu Tempe Kedelai 
sebagai Sumber Isoflavon dalam 
Memerangi Kanker”, di depan para 
juri. Puji Tuhan, akhirnya ia meraih 
Juara Harapan I. Keberhasilan ini tentu 
tak luput dari campur tangan Tuhan, 
dukungan teman-teman, serta semangat 
bapak dan ibu guru pembimbing. Kami 
semua memperoleh pengalaman baru 
yang sangat berguna dari lomba ini, 
yang tentunya akan membantu kami 
pada masa yang akan datang. Thank God 
above all, all the support from our friends 
and our beloved teachers. We’re all the 
winner!

oleh: Jennifer Stefanny W. 
David Nugraha



Hidup Sehat
Janji untuk

Day
KARTINI’S

Pada tanggal 21 April 2014 lalu, 
sekolah kami memperingati Hari 
Kartini dengan melaksanakan 

upacara bendera. Tetapi, upacara 
kali ini berbeda, lho…! Kali ini, yang 
menjadi petugas upacara semuanya 
perempuan. Selain itu, kami —para 
petugas upacara— menggunakan 
kebaya seperti layaknya Ibu Kartini. 
Rasanya senang sekali, karena bisa 
terpilih menjadi petugas upacara di 
Hari Kartini ini. Kami serasa menjadi 
Kartini modern. Saat upacara itu, 
pembinanya adalah Ibu Paloepi, guru 
Bahasa Indonesia kami. Ibu Paloepi 
juga menggunakan kebaya sama 
seperti kami.

Ibu Paloepi mengingatkan kami 
tentang perjuangan Kartini pada 
masa lampau. Surat-surat Kartini 
yang dikirimkan untuk sahabatnya 
di Belanda, yang berisi pemikiran-
pemikiran kritis dan berani tentang 
emansipasi, ternyata mampu 
mengubah nasib serta memberi 
pencerahan tidak hanya untuk para 
wanita di Indonesia, tetapi juga 
untuk para wanita di Eropa. Kartini 
juga berusaha membangun sekolah 
untuk perempuan yang awalnya 
ditentang oleh seluruh pihak, karena 
mereka merasa kaum wanita tidak 

membutuhkan pendidikan. Nah, berkat 
semangat dan perjuangan Kartini, 
para wanita Indonesia kini mampu 
membuktikan bahwa wanita sederajat 
dengan laki-laki. Menurut Ibu Paloepi, 
ternyata makna peringatan Kartini tidak 
hanya bagi kaum wanita saja, tetapi 
juga bermakna bagi kaum laki-laki. 
Kartini memberi teladan kepada kita 
untuk mampu terus berjuang menjalani 
hidup ini dengan penuh semangat, dan 
kehidupan kita seharusnya mampu 
menjadi berkat bagi sesama. Ibu 
Paloepi juga mengingatkan siswa kelas 
IX untuk terus belajar dengan penuh 
semangat, meneladani semangat 
Kartini. Dengan semangat belajar 
tinggi, pasti lulus UN! Yeyy...!!!

Dalam upacara tersebut, kami juga 
menyanyikan lagu “Ibu Kita Kartini”, 
serta ada solo vocal oleh Michael 
Angelo yang menyanyikan lagu 
“Simfoni Raya Indonesia”. Nyanyian 
yang merdu, membuat kami makin 
menghayati peringatan hari nasional 
ini. Upacara berjalan dengan sangat 
tertib dan lancar, dan meninggalkan 
kesan yang mendalam bagi kami 
semua.

oleh: Abigail & Evangelina

Tepatnya tanggal 18 
Maret 2014, SMP Kristen 
Petra 4 melaksanakan 

kegiatan persekutuan doa 
dan kreativitas sekolah. Pada 
sesi pertama, seluruh siswa 
berkumpul di aula untuk 
mengikuti persekutuan doa 
dengan pelayan firman Pdt. 
Nathaniel, dengan tema 
“Menepati Janji“. Dalam 
khotbahnya yang terambil dari 
1 Samuel 9: 11, 20, dan 26, 
dikatakan bahwa setiap orang 
pernah berjanji, baik terhadap 
diri sendiri, orang lain, maupun 
terhadap Tuhan. Begitu 
juga kita, pernah dijanjikan 
oleh orang lain. Dan berapa 
persenkah janji telah ditepati? 
Dalam kenyataan hidup, janji 
mudah untuk dikatakan namun 
sulit untuk ditepati. Karena itu 
pada akhir khotbahnya, siswa 
diajak untuk merefeksikan 
diri.... Pertama, jangan mudah 
berjanji. Kedua, berjanjilah 
kalau memang diperlukan. 
Ketiga, timbang masak-masak 

sebelum berjanji.
Setelah persekutuan doa, 

siswa beristirahat sambil 
menikmati makan dengan 
menu sehat, yakni makanan 
yang diolah dengan cara 
direbus. Tampak para siswa 
sangat menikmati makanan 
yang mereka bawa dari rumah. 
Ada yang membawa makanan 
yang berbahan dasar jagung, 
pisang, ketela pohon, dan 
lain-lain. Kemudian setelah 
istirahat, sesi kedua dimulai, 
siswa berganti pakaian olahraga 
untuk melakukan senam 
poco-poco yang langsung 
dipimpin oleh Bapak Stevie. 
Hari itu sangat melelahkan, 
tetapi tampaknya mereka 
sangat menikmati dan sadar 
akan betapa pentingnya hidup 
sehat. Mengatur pola makan 
dan olahraga yang teratur akan 
membuat badan tetap sehat. 
Seperti semboyan yang kita 
kenal, mens sana in corpore 
sano. Di dalam tubuh yang 
sehat, terdapat jiwa yang kuat!08



Tanggal 22 April 2014 yang lalu, sekolah 
kami, SD Kristen Petra 1, tampak 
berbeda dari biasanya, lorong dan 

lapangan tengah dihias dengan balon serta bunga 
dari kertas krep seperti suasana perayaan ulang 
tahun, siswa dan guru pun memakai busana 
batik. Di salah satu sudut lapangan, terbentang 
banner yang bertuliskan Happy Anniversary Petra 
Christian School Board. Teman-teman, tanggal  22 
April merupakan hari jadi atau ulang tahun PPPK 
Petra yang didirikan pada tahun 1951. Pada tahun 
2014 ini, PPPK Petra genap berusia 63 tahun. 
Seluruh sekolah dan kantor di lingkungan PPPK 
Petra merayakan ulang tahun PPPK Petra. 

Di TK-SD Kristen Petra 1, perayaan ulang tahun 
berlangsung dengan meriah, yang diikuti oleh 
seluruh siswa, kepala sekolah, guru, karyawan, 
perwakilan orang tua siswa, serta perwakilan 
dari Dewan Pengurus PPPK Petra. Adapun acara 
HUT PPPK Petra adalah sambutan dari dewan 
pengurus (dalam hal ini diwakili oleh Ir. Ninik 
Liani), pelepasan burung merpati, menyanyikan 
lagu Mars Petra dan Happy Birthday, gerak dan 
lagu, hip hop, tari-tarian dari siswa SD, serta 
permainan angklung dari siswa dan guru TK.  

Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, 
karena oleh campur tangan-Nya, PPPK Petra bisa 
menapak hingga usia 63 tahun dan tetap menjadi 
salah satu sekolah swasta kebanggaan masyarakat 
Surabaya. Semoga PPPK Petra tetap jaya, menjadi 
harapan setiap insan. Petra tempat mencapai 
cita-cita kita. God bless PPPK Petra!

Itulah lantunan merdu lagu “Seperti yang Kau Ingini” yang 
dinyanyikan oleh beberapa siswa dan guru saat mengiringi 
prosesi acara Paskah di SD Kristen Petra 9, pada hari Kamis, 

tanggal 17 April 2014. Saat itu, kami menuliskan dosa-dosa yang 
pernah kami lakukan di selembar kertas kecil, yang nantinya 
ditancapkan pada sebuah salib besar yang ada di sekolah.

Ketika kertas tersebut ditancapkan pada salib, secara simbolis 
kami hendak menjelaskan betapa kami semua yang seharusnya 
terpaku di salib itu, telah memperoleh kemenangan dan 
pengampunan melalui pengorbanan Kristus. Rasa malu dan tahu 
diri, itulah yang hendak kami tegaskan lewat prosesi ini. 
Haru dan sendu, perasaan kami bercampur pada saat itu. Kami 
senantiasa ingat... bahwa dosa-dosa yang kami perbuat, ikut 
melukai hati-Nya. Ada anugerah begitu besar yang harus membuat 
kami tergerak mengucapkan terima kasih melalui pikiran, kata, dan 
tindakan nyata....

Ku telah mati dan tinggalkan, cara hidupku yang lama
Semuanya sia-sia, dan tak berarti lagi 
Hidup ini kuletakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan
Jadilah padaku seperti yang Kau ingini

Happy 63rd

Anniversary

Betapa Besar

Petra Christian School Board

Kasih Kristus...



Hari Sabtu, tanggal 12 April 2014, langit 
tampak cerah... secerah wajah-wajah 
keluarga besar SD Kristen Petra 5 yang akan 

melaksanakan kegiatan Fun Walk and Run. Kegiatan 
ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup 
sehat. Seluruh peserta, baik siswa maupun guru, 
bersemangat melakukan kegiatan berjalan kemudian 
berlari dan berjalan lagi dan seterusnya, mulai 
dari garis start sampai garis finis dengan jarak 2,3 
km. Selain melatih diri untuk bergaya hidup sehat, 
kegiatan ini juga melatih peserta untuk tangguh 
dan tekun. Panasnya matahari, rasa haus, rasa 
lelah, tidak mengalahkan semangat dan langkah 
mereka dalam mengikuti kegiatan ini hingga tiba 
di garis finis. Kegiatan tersebut menjadi semakin 
semarak dan penuh semangat dengan kehadiran 
mickey mouse and minnie mouse yang ikut berjalan 
bersama peserta. Hingga akhirnya, kegiatan pun 
ditutup dengan foto bersama.

Dalam rangka memperingati Paskah, SD Kristen Petra 
10 mengadakan kebaktian dengan tema “Jalan Cinta 
Itu”. Kebaktian Paskah ini dibagi menjadi tiga sesi. 

Sesi pertama dilayani oleh Pdt. Yetty Anggraeni, S.Th., 
sedangkan sesi kedua dan ketiga dilayani oleh Pdt. Andri 
Purnawan, S.Si.. Firman yang menjadi bahan renungan 
bagi kami adalah sebuah ayat yang diambil dari Yohanes 
20:21, yang berbunyi: Maka kata Yesus sekali lagi, “Damai 
sejahtera bagi kamu! Sama seperti Bapa mengutus Aku, 
demikian juga sekarang Aku mengutus kamu.” Melalui 
firman tersebut, kami diingatkan untuk berani menghadapi 
tantangan yang ada, karena Yesus selalu menyertai semua 
anak-anak-Nya. Dalam kebaktian Paskah ini, beberapa 
perwakilan siswa kelas III mempersembahkan puji-
pujian yang diiringi oleh pianika dan recorder. Mereka 
mempersembahkan dua buah lagu, yaitu “Kasih Setia 
Tuhan” dan “Monggo Sami Nderek Gusti”. Pujian yang 
begitu indah... dan siswa yang menyanyi dengan penuh rasa 
syukur. Thank you Jesus for Your unconditional love....

“Ayo semangat... ikuti gerakan ibu, ya…! Satu.. dua.. tiga..!” 
seru instruktur ketika memberi semangat pada kami, siswa-
siswi SD Kristen Petra 7. Itulah salah satu momen ketika 

kami mengikuti senam bersama pada hari Kamis, tanggal 10 April 2014 
yang lalu. Sebelum senam dimulai, guru PAK memimpin doa terlebih 
dahulu agar kami dapat mengikuti kegiatan senam dengan semangat 
dan bisa menjadi berkat untuk kesehatan kami. Senam ini dibagi dalam 
dua sesi. Kelas I–III mendapat giliran pertama, yang berlangsung mulai 
pukul 07.00 sampai 07.30. Sedangkan kelas IV–VI, mendapat giliran 
kedua yang berlangsung mulai pukul 07.45 sampai 08.15. Meskipun 
gerakannya agak rumit, terutama untuk kelas I, tetapi kami tetap 
bersemangat untuk mengikutinya karena kegiatan senam ini sangat 
kami nantikan sebagai refreshing setelah sehari-hari belajar dengan 
buku. Teman-teman, kalau gerakan senam dilakukan dengan baik dan 
benar, niscaya kita bisa sehat dan kuat, juga tidak malas belajar. Karena 
itu, setiap senam, ikutilah dengan sungguh-sungguh. Hehehe... tetap 
semangat, ya...!

Jaga Kebugaran,

Jalan Cinta Itu

Fun Walk

Run

Pikiran Pun Segar

and

10



Dalam rangka memperingati Hari Anak 
Nasional, Dinas Pendidikan Kecamatan Waru 
mengadakan Lomba Bina Kretivitas Siswa 

SD yang bertempat di SD Kristen Petra 13 pada 
tanggal 24 April 2014. Berbagai lomba dilaksanakan, 
seperti lomba menyanyi, lomba pidato, lomba kriya 
anyam, lomba pantomim, dan lomba menggambar. 
Perwakilan dari berbagai sekolah, baik sekolah 
negeri maupun sekolah swasta di Kecamatan Waru, 
datang untuk berkompetisi dan menunjukkan 
kemampuan.

Dalam hal ini, SD Kristen Petra 13 telah 
menyediakan tempat dan fasilitas, sehingga kegiatan 
lomba berlangsung dengan baik. Semua peserta 
berlomba-lomba untuk menunjukkan keahliannya, 
bukan hanya untuk bersaing namun juga untuk 
mengembangkan bakat yang dimiliki, sehingga 
karakter mereka terbentuk dengan keterampilan 
yang baik. Para siswa yang mewakili SD Kristen 
Petra 13 mampu menorehkan beberapa prestasi, 
yaitu: Willy Cahyadi meraih Juara II untuk lomba 
pantomim, Brigitta Olivis Cahyadi meraih Juara 
Harapan I untuk lomba pidato, dan Josephine Rapha 
meraih Juara Harapan III untuk lomba menyanyi.

Puji Tuhan... di sela-sela padatnya kegiatan 
pembelajaran di SD Kristen Petra 13, mereka mampu 
menorehkan banyak prestasi. Semoga keterampilan 
dan prestasi yang diraih, mampu mengantarkan 
mereka menuju kesuksesan!

Perjalanan menuju ke Panti Wreda Usia Anugerah, 
Surabaya, pada tanggal 24 April 2014, merupakan 
perjalanan yang menyenangkan sekaligus agak 

mengharukan bagi kami, perwakilan siswa-siswi SD 
Kristen Petra 12. Ya, sepanjang perjalanan kami teringat 
akan kakek dan nenek kami, apalagi kami saling berbagi 
cerita tentang pengalaman masing-masing ketika 
mengunjungi dan tinggal bersama mereka. “Bagaimana 
ya, keadaan oma-oma di sana?” tanya Johan dengan 
antusias.

Teman-teman, dalam sukacita Paskah, sekolah kami 
berbagi kasih kepada para oma yang tinggal di panti 
wreda tersebut. Kami menyanyikan lagu-lagu pujian dan 
mendengarkan firman Tuhan bersama. Setelah ibadah, 
kami punya waktu untuk membangun keakraban 
dengan mereka. Kami saling memperkenalkan diri dan 
menanyakan kabar mereka. Semangat dan sukacita kami 
semakin bertambah besar ketika mereka menyanyikan 
sebuah lagu pujian yang menjadi kenangan dan 
kesukaaan mereka. Tak mau ketinggalan, kami pun 
menyanyikan sebuah lagu pujian yang berjudul “Tak 
Terukur Kasih-Mu”. Sebelum kami pulang, kami 
menyampaikan cinta kasih kami dalam bentuk sembako 
dan kebutuhan panti lainnya kepada pengasuh panti. 
Setelah doa penutup, kami menemui beberapa oma 
yang terbaring di tempat tidur karena keterbatasan fisik 
mereka. Kami sempat terharu ketika mereka menciumi 
pipi dan memeluk kami, bahkan memberikan nasihat 
yang luar biasa untuk kami. Sorot mata kebahagiaan 
terpancar di mata mereka. 

Sungguh luar biasa kasih Tuhan Yesus bagi 
kehidupan kita. Sejak kita masih kecil hingga rambut kita 
memutih pun, Tuhan Yesus terus menyertai kehidupan 
kita. Terima kasih Tuhan, untuk sebuah pengalaman 
berbagi kasih pada masa Paskah ini bersama dengan 
para oma di Panti Wreda Anugerah.

Berbagi Sukacita Paskah

MENGASAH BAKAT,

dengan Semua Orang

Meraih Prestasi

Jalan Cinta Itu



Lagu ini dinyanyikan dengan riang oleh seluruh 
siswa TK dan SD Kristen Petra 11, pada hari Selasa, 
tanggal 22 April 2014, untuk memperingati HUT ke-
63 PPPK Petra. Selain itu, kami juga memperingati 
Hari Kartini, sehingga dalam acara ini seluruh siswa, 
guru, ataupun karyawan, mengenakan pakaian 
nasional.  Senyum, sapa, dan salam yang ramah, 
terlintas di bibir semua warga sekolah. Semuanya 
berkumpul di halaman sekolah untuk memulai acara 
perayaan. Perayaan ini ditandai dengan pelepasan 
beberapa ekor burung merpati dan pemotongan 
tumpeng oleh Ibu F.M. Regina, S.Psi., selaku Kepala 
Sekolah SD Kristen Petra 11, untuk diserahkan 
kepada Ibu Erna Setiawati selaku perwakilan Dewan 
Pengurus PPPK Petra. Sungguh momen yang sangat 
menggembirakan. Dengan tema “Bangkit dan 
Kepakkan Sayap”, kami berharap Petra semakin 
terbang lebih tinggi untuk kemuliaan nama Tuhan.

Setelah kegiatan selesai, para siswa menuju 
aula sekolah untuk mengikuti lomba fashion. 
Lomba ini juga diikuti oleh seluruh siswa TK dan SD 
Kristen Petra 11. Dengan gaya dan langkah yang 
lucu, para siswa satu per satu menuju panggung 
untuk bergaya. Mereka terlihat percaya diri 
dengan pakaian nasional yang beraneka ragam 
dan berlenggak-lenggok di atas panggung. Semua  
peserta terlihat tampan dan cantik. 

Setelah lomba telah selesai, para peserta pun 
dengan sabar menunggu untuk pengumuman para 
pemenang. Akhirnya tak lama kemudian, panitia 
mengumumkan para pemenangnya. Demikianlah... 
rangkaian kegiatan pada momen spesial ini berjalan 
dengan baik dan lancar, dan ditutup dengan rasa 
syukur dan sukacita dari seluruh keluarga besar TK 
dan SD Kristen Petra 11.

Happy birthday Petra
Happy birthday Petra

Happy birthday, happy birthday
Happy birthday Petra

PERNAK-PERNIK
Perayaan Paskah

Memasuki bulan April, 
nuansa perayaan 
Paskah mulai terasa 

di KB-TK Kristen Petra 9. 
Hiasan-hiasan seperti salib 
ataupun aneka telur hias, 
terpasang di tiap sudut 
sekolah, dan lomba-lomba 
pun dimulai. Lomba Mencari 
Telur untuk siswa KB dan TK, 
berlangsung pada tanggal 
10 April 2014. Teman-teman 
begitu gembira, berlarian 
ke sana-sini mencari telur-
telur yang disembunyikan di 
sudut-sudut taman. Ada yang 
dapat banyak, tetapi ada 
juga yang tidak dapat satu 
pun. Meski begitu, semua 
tetap bersukacita merayakan 
Paskah. Pemenang untuk 
kategori KB, adalah: Darlene 
(Juara I), Michelle (Juara II), 
dan Noah (Juara III). Untuk 
TK A, adalah: Andrea (Juara 
I), Kevin (Juara II), dan Calista 
(Juara III). Sedangkan untuk 
TK B, adalah: Jordan (Juara 
I), Kayleen (Juara II), dan 
Christiano (Juara III).

Lomba Menyanyi Tunggal 
untuk TK A dan TK B, 
diselenggarakan pada tanggal 
10 dan 17 April 2014. Lomba 
ini bertujuan memupuk 
keberanian para siswa untuk 
tampil, mengasah bakat 
menyanyi, serta mengenal 
kasih Tuhan lewat pujian. 

Untuk TK A, lagu yang 
dinyanyikan adalah “Yesus 
Hidup”. Sedangkan untuk TK 
B, adalah lagu “Bila Kulihat 
Bintang Gemerlapan”.Kedua 
lagu itu harus dinyanyikan 
dalam bahasa Indonesia dan 
bahasa Inggris. Wah, mereka 
tampil baik dan percaya diri! 
Walaupun… ada juga yang 
grogi dan lupa lirik lagu, 
hehehe…! Tetapi tidak apa-
apa, namanya juga proses 
belajar. Tetap semangat 
dan jangan berputus asa. 
Pemenang lomba untuk TK A, 
adalah: Axel (Juara I), Voice 
(Juara II), dan Andrea (Juara 
III). Sedangkan TK B, adalah: 
Clara (Juara I), Kayleen (Juara 
II), dan Sesilia (Juara III).

Sebagai penutup 
rangkaian kegiatan, ada 
ibadah dan perayaan Paskah 
pada tanggal 21 April 2014, 
dengan pembicara Pdt. 
Yolanda Likumahua. Ibadah 
diawali dengan puji-pujian, 
kemudian penyampaian 
firman Tuhan, dan  
dilanjutkan dengan aneka 
atraksi dari teman-teman. 
Ada yang menyanyi, menari 
balet, bermain biola, bersyair, 
dan lain-lain. Kemudian, 
acara ini pun diakhiri dengan 
pembagian telur dan suvenir 
Paskah untuk seluruh siswa.

BANGKIT
dan Kepakkan Sayap
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Happy Birthday

PPPK Petra

Pilus Buatanku

Enak, Lho...!

Aku Ingin
Menjadi Profesor

Hari ini... tepatnya hari Kamis, tanggal 24 April 2014, 
adalah hari yang sangat menyenangkan bagi kami, 
siswa-siswi TK B di TK Kristen Petra 12. Itu karena kami 

akan diajak oleh ibu guru untuk membuat kue tradisional 
yang bernama pilus. Pilus imut kami ini dibuat dari ubi 
kukus. Pertama-tama, ubi kukus dihaluskan dan dicampur 
dengan tepung tapioka serta gula. Kemudian, adonan 
tersebut dibentuk bulat-bulat dan digoreng. Nah... setelah 
matang, jangan lupa untuk ditaburi dengan gula halus di 
atasnya.

Hahaha... lucu ya, ubinya dibentuk bulat-bulat. Hmmm... 
baunya harum sekali, membuat kami semakin tidak sabar 
untuk segera menyantapnya. Waaah... ternyata betul 
teman-teman, rasanya enak sekali! Apalagi dengan taburan 
gula di atasnya, tidak kalah dengan kue-kue modern yang 
kita beli bersama mama dan papa di toko-toko atau mal.

Wah, tidak terasa sudah bulan April 2014. Pada bulan 
ini, KB-TK Kristen Petra 5 mempunyai banyak acara di 
sekolah, mulai dari HUT ke-63 PPPK Petra yang jatuh 

pada tanggal 22 April 2014, sampai kebaktian dan perayaan 
Paskah 2014. Acara HUT PPPK Petra ini diawali dengan doa, dan 
dilanjutkan dengan nyanyian ”Mars Petra” oleh para siswa TK 
dan SD Kristen Petra 5. Setelah itu, ada kata sambutan dari Ir. 
Widodo Adipranoto sebagai perwakilan dari Dewan Pengurus 
PPPK Petra. Kemudian, ada pelepasan lima burung merpati oleh 
perwakilan dewan pengurus, kepala sekolah, guru, orang tua, 
siswa. Oh, iya.. perayaan ulang tahun pasti ada acara potong 
kue, kan..! Hehehe... begitu juga dengan acara di sekolah kami 
ini, ada acara potong kue yang diwakili oleh Ibu Kim dan Ibu 
Silvi selaku Kepala Sekolah TK dan SD Kristen Petra 5. Suasana 
pun semakin semarak dengan lagu ”Happy Birthday Petra” yang 
dinyanyikan oleh para siswa. Tak ketinggalan, perayaan HUT 
PPPK Petra ini juga dimeriahkan dengan beberapa penampilan 
dari para siswa. Bersama kakak-kakak SD Kristen Petra 5, siswa-
siswi TK Kristen Petra 5 kelompok A terlibat dalam ansambel 
musik, dengan memainkan alat musik angklung. Kami merasa 
bersukacita karena Tuhan sudah tambahkan satu tahun lagi 
untuk PPPK Petra. Happy Birthday PPPK Petra...!

Pada pagi yang cerah, siswa-siswi TK B dari TK Kristen Petra 11 
berkumpul di aula dengan memakai pakaian profesi, sesuai dengan 
cita-cita mereka kelak. Mereka terlihat tampan dan cantik. Dan 

mereka juga tampil di atas panggung dengan memperkenalkan diri serta 
menyebutkan cita-citanya. Kegiatan yang diadakan pada tanggal 25 April 
2014 ini, adalah salah satu program pengembangan kepribadian yang 
berupa lomba fashion show dengan pakaian profesi. Tujuannya melatih 
siswa agar lebih berani dan percaya diri tampil di atas panggung dengan 
disaksikan oleh penonton dan juri.

Setelah lomba selesai, juri mulai membacakan para pemenangnya. 
Juara I diraih oleh Maximus dengan memakai baju profesi profesor, Juara 
II diraih oleh Darryll dengan baju profesi pesulap, dan Juara III diraih oleh 
Jeremy Christopher dengan baju profesi guru. Good job! Selamat untuk 
para pemenang, semoga tercapai apa yang kalian cita-citakan.



Kami Cinta
Indonesia
Hai teman ... tahukah kamu kalau hari ini di 

sekolahku, TK Kristen Petra 10, ada acara 
Harmony Day? Hehehe... kalian mau tahu 

bagaimana ceritanya, kan?
Indonesia adalah negara yang penuh dengan 

keanekaragaman budaya, mulai dari suku, bahasa, 
pakaian adat, makanan, dan masih banyak lagi. 
Dalam acara Harmony Day hari ini, tanggal 23 April 
2014, aku dan teman-teman memakai pakaian 
khas Indonesia. Kami memakai pakaian adat dan 
pakaian dari kain batik Indonesia. Yeeee...! Kami 
sangat senang sekali. Selain memakai pakaian khas 
Indonesia, kami juga mencoba untuk membuat 
makanan khas Indonesia, yaitu nagasari. Kalian tahu 
nggak, kami membuat nagasari yang spesial dengan 
kreasi kami, lho..! Kami memberinya nama nagasari 
pelangi. Hmm... enak sekali! Apa kalian juga mau 
mencobanya? Hehehe....

Harmony Day
at School
Halo teman-teman, di TK Kristen Petra 7 ada acara 

menarik, lho! Namanya adalah Harmony Day. 
Acara ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 

22 April 2014, bersamaan dengan peringatan Hari 
Kartini. Aku dan teman-teman wajib memakai pakaian 
tradisional. Wah, aku senang sekali karena aku belum 
pernah memakai pakaian tradisional.

Di sekolah, ternyata sudah banyak teman yang 
datang. Mereka memakai pakaian tradisional dari Bali, 
Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Acara dimulai oleh 
Bu Histury yang mengajak kami menyanyikan lagu “Anak 
Indonesia”. Teman dari A1 lalu mempersembahkan 
lagu “Happy Ya..Ya..Ya.. Happy Ye..Ye..Ye..” dengan 
permainan alat musik kolintang. Teman-teman A2 
juga tak ketinggalan, mereka menyanyikan lagu “Anak 
Indonesia”. Setelah itu, dilanjutkan oleh teman-teman 
A3 dengan fashion show. Mereka berlenggak-lenggok di 
atas panggung dengan bagus sekali.

Wah, kami semua sudah selesai tampil di atas 
panggung. Terus sekarang ngapain lagi, ya? ”Anak-
anak, kalian semua senang hari ini?” tanya Bu Histury. 
“Senaaaanggg…!” jawab kami serentak. “Nah, hari ini 
anak-anak memakai pakaian tradisional supaya anak-
anak tahu kalau banyak sekali pakaian tradisional yang 
ada di Indonesia. Anak-anak harus bangga menjadi anak 
Indonesia. Nah, sekarang bu guru membawa makanan, 
nih.... Siapa yang tahu?” “Nggak tahu, Bu. Makanan apa 
itu, kok nggak pernah lihat makanan seperti itu, ya..?” 
tanya temanku. “Nah, ini namanya makanan tradisional. 
Yang hijau bulat ini namanya klepon, isinya gula merah. 
Jadi rasanya manis. Kalau yang irisan putih ini terbuat 
dari ketan, namanya lupis. Dan kalau yang hitam ini 
kalau dimakan rasanya kenyal, namanya jongkong. Anak-
anak harus mau mencoba, yaaa…!” kata bu guru. “Enak 
nggak, Bu?” tanya seorang temanku. “Tentu enak dan 
nggak kalah sama makanan yang biasanya kalian beli,” 
kata bu guru. Kami pun mencoba makan makanan itu. 
Pertama mencoba memang rasanya agak aneh di lidah, 
tetapi ternyata enak juga makanan tradisional ini..! Wah, 
ternyata ibu guru benar, kalau makanan tradisional itu 
enak dan perlu dicoba lho, teman-teman! Hehehe... aku 
bangga menjadi anak Indonesia!
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Horeee...
Aku Juara...!

Aku&

Halo teman-teman... namaku Rafael. Aku sudah TK 
B, lho..! Aku punya cerita seru saat memperingati 
Paskah di sekolahku, TK Kristen Petra 1. Mau 

tahu...? Oke, begini ceritanya....
Menjelang Paskah, ibu guru mengumumkan akan 

diadakan lomba menghias telur Paskah di sekolah. Aku 
senang sekali, apalagi saat menghias telur, kami boleh 
didampingi oleh orang tua masing-masing. Sampai di 
rumah, aku lalu cerita kepada mama. Mama pun siap 
membantuku membuat telur Paskah terindah nanti, 
hehehe....

Hari perlombaan pun tiba. Di sekolah ramai sekali. 
Aku melihat teman-temanku datang dengan mama 
ataupun papanya. Kami segera mengambil nomor 
peserta, sekaligus nomor tempat duduk. Aku mendapat 
nomor undian 8. Aku dan mama sudah membawa 
peralatan dari rumah, yaitu gunting dan lem. Bahannya 
sudah disediakan oleh sekolah, yakni kain flanel, kertas 
asturo, kertas lipat, benang, sepasang mata mainan, 
dan tentunya sebutir telur plastik. Kami diberi waktu 45 
menit untuk menghias telur tersebut. Aku dan mama 
menjadi tim yang kompak. Mama membuat pola dan 
menggunting, aku yang mengelem. Tak terasa waktunya 
habis. Puji Tuhan, telur Paskahku sudah selesai. Aku dan 
mama sangat lega.

Akhirnya saat pengumuman pun tiba. Aku merasa 
deg-degan saat dewan juri membacakan para juaranya. 
Juara Harapan III diraih oleh Claire dari kelas B-1, Juara 
Harapan II oleh Deven dari B-2, dan Juara Harapan I oleh 
Daniel B-2. Aku semakin deg-degan, namaku kok belum 
disebut, ya...!? Jangan-jangan aku tidak jadi juara. Dewan 
juri pun melanjutkan lagi, Juara III diraih oleh Michael 
dari B-2, Juara II oleh Catherine dari B-1, dan Juara I oleh 
Rafael dari B-1. Horeeeeeee...!!! Aku gembira sekali, 
ternyata aku juara. Aku pun memeluk mamaku tercinta, 
kerja keras kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima 
kasih mama. Hehehe... sekian ceritaku teman-teman. 
Selamat Paskah...!  

Suasana di KB Kristen Petra 13 terasa berbeda 
dari biasanya, semua siswa sangat bersemangat. 
Hehehe... benar saja, karena pada hari Rabu itu, 

tanggal 16 April 2014, sekolah mengadakan lomba 
menghias telur bersama orang tua. Wajah-wajah mungil 
siswa KB B tampak gembira, yang datang bersama mama 
atau papa mereka. Mereka bergandengan tangan dan 
masuk ke kelas, sambil menyapa ibu guru yang sudah 
siap menyambut mereka.

Setelah mengucapkan salam, mereka mencari tempat 
duduk dan segera mengeluarkan alat serta bahan yang 
telah disiapkan dari rumah masing-masing. Lomba 
pun dimulai, dan semua pasangan tampak sibuk untuk 
menghias telur. Ada yang menggambar, menggunting, 
ataupun menempelkan hiasan. Wah... tak disangka, para 
peserta begitu kompak dalam bekerja sama, hehehe...! 
Dalam lomba ini, nilai yang paling tinggi adalah kerja 
sama antara orang tua dan anak. Hasil karya juga harus 
sesuai dengan tema yang dipilih. Satu per satu... karya 
telah selesai, dan mereka langsung menunjukkan kepada 
ibu guru. “Punyaku sudah selesai, Miss!!!” seru mereka. 
“Wah, bagus sekali! Kalian hebat sekali, ya...!” sahut ibu 
guru.

Satu jam telah berlalu, dan tiba saatnya pengumuman 
pemenang. Ada tiga pemenang yang mendapatkan 
nilai tertinggi dalam kerja sama, kreativitas, kesesuaian 
bentuk dengan tema, serta kebersihan dan kerapian. 
Juara I diraih oleh Natan dan mama, Juara II diraih oleh 
Samuel dan papa, lalu Juara III diraih oleh Kimiko dan 
mama. Selamat buat para pemenang...! Dan untuk yang 
belum menang, tidak boleh menangis ya, karena yang 
paling penting bukanlah hadiahnya, melainkan partisipasi 
kalian untuk ikut ambil bagian dalam memeriahkan 
perayaan Paskah ini. 

Mama

Kami Cinta



Sebuah malam konser musik orkestra multinegara tersaji pada 
hari Rabu, tanggal 23 April 2014 yang lalu, di Auditorium PPPK 
Petra, Jalan Lingkar Dalam Barat Perumahan Graha Famili, 

Surabaya. Pada malam itu, PPPK Petra menyelenggarakan The Fifth 
Petra Youth Orchestra Concert dengan mengangkat tema “Crossing 
Over”. Hal yang membedakan konser kali ini dengan konser-konser 
sebelumnya adalah Petra Youth Orchestra tidak hanya perform 
sendiri, tetapi juga ada performance dari Petra Children Choir, 
The Valley Christian High School Conservatory Orchestra dari San 
Jose, California, mahasiswa Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA), 

Singapura, serta beberapa alumnus PPPK Petra. Konser 
yang berlangsung dengan durasi sekitar dua setengah 
jam tersebut menampilkan beberapa komposisi musik 
modern, klasik, serta tradisional, dengan diiringi oleh 

performance yang menawan dari Petra Children 
Dancers. Beberapa komposisi musik tersebut 
di antaranya adalah “He is a Pirate” karya 
Klaus Badelt, “Indonesia Pusaka” karya Ismail 

Marzuki, “Why are the Flowers So Red” (lagu 
daerah dari Tadzikistan), “Be Thou My Vision” 

(lagu kristiani dari Irlandia), “Precious Lord” karya 
Thomas A. Dorsey, “Bengawan Solo” karya Gesang 

Martohartono, “He is Exalted” karya Twila Paris, “En 
Piere” dan “Sicilienne Op. 78” karya Gabriele Faure, “The 

Prayer” karya David Foster, “Six Metamorphoses after 
Ovid Op. 49” karya Benjamin Britten, “Piano Trio No. 1 Op. 

49” karya Felix Mendelssohn, “Der Holle Rache” karya W.A. 
Mozart, “Yamko Rambe Yamko” (lagu daerah dari Papua), dan 

komposisi-komposisi musik lainnya. Dalam pagelaran konser 
yang sempat diliput oleh Jawa Pos ini, para hadirin begitu 
menikmati kolaborasi musik orkestra yang apik dari para 
musisi lintas negara tersebut. Dengan adanya konser yang 
diselenggarakan secara rutin seperti ini, tentunya akan 

memacu motivasi dan mengasah talenta musik yang dimiliki 
oleh para anggota Petra Youth Orchestra.

The 5
th

 Petra Youth Orchestra  Concert

“Crossing Over”


