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Keikutsertaanku dalam lomba 
ketangkasan berbahasa Tionghoa, 
the 7th Chinese Brigde, jenjang SMA 

(penyisihan wilayah Jawa Timur) yang 
diselenggarakan di Universitas Kristen 
Petra pada tanggal 25-26 April 2014 lalu, 
memberikan perasaan sukacita tersendiri 
bagiku, karena berhasil meraih prestasi 
sebagai Juara I. Lomba yang merupakan 
penyisihan tingkat provinsi untuk Chinese 
Bridge tingkat nasional pada bulan Mei 
2014 ini, diikuti oleh siswa-siswi dari 
berbagai SMA di Jawa Timur. Lomba 
ini sebenarnya adalah lomba berskala 
internasional yang diadakan oleh 国家
汉办 (The Chinese Language Council 
International) yang bekerja sama dengan 
Lembaga Koordinasi Pendidikan Bahasa 
Tionghoa Jawa Timur, serta Program 
Studi Sastra Tionghoa Universitas Kristen 
Petra.

Lomba ini meliputi tes tulis pada 
tanggal 25 April 2014, yang menguji 
pengetahuan peserta tentang budaya 
China, seperti upacara adat, pakaian 
adat, dan tokoh-tokoh sejarah. Setelah 
itu, dilanjutkan dengan pidato, quiz, 
dan talent show, pada tanggal 26 April 
2014. Dalam sesi pidato dan talent 
show, penilaian diberikan oleh tiga juri 
yang semuanya berasal dari Tiongkok. 
Penilaian untuk pidato meliputi artikulasi, 
penyampaian isi pidato, pembawaan, 
kelancaran, dan ketepatan waktu (durasi 
2–3 menit). “Wo de Zhong Guo Meng” 
adalah judul pidato yang kupakai, sesuai 
dengan tema yang diberikan oleh panitia, 

yaitu My Chinese Dream. Sedangkan 
untuk talent show, yang dinilai adalah 
penguasaan talenta yang ditampilkan 
dengan mengolaborasikan antara 
nyanyian, tarian, dan kaligrafi. Lagu yang 
kunyanyikan saat itu berjudul Da Di Fei 
Ge (大地飞歌) yang berasal dari suku 
Miao (苗族), dan tentu saja tarian yang 
kubawakan adalah tarian khas daerah 
suku tersebut. Kaligrafi yang aku tulis 
pada saat lomba terdiri atas enam huruf, 
yaitu: 友情天长地久 yang mempunyai 
arti persahabatan sejati sampai 
selamanya.

Sebagai peraih gelar juara pertama 
di tingkat provinsi ini, aku pun maju ke 
tingkat nasional yang berlangsung di 
Bandung pada tanggal 9-10 Mei 2014, 
untuk mewakili SMA Kristen Petra 2 dan 
Provinsi Jawa Timur tentunya. Aku sangat 
bangga dengan raihan ini. Namun... hal 
ini juga menjadi beban tersendiri bagiku. 
Aku menyadari bahwa di tingkat nasional, 
para pesertanya adalah juara dari tiap-
tiap provinsi di seluruh Indonesia. Jadi, 
tingkat persaingan pastinya semakin 
berat.

Akhirnya... Chinese Brigde tingkat 
nasional pun dimulai. Hari pertama 
adalah tes tulis, sedangkan hari kedua 
adalah pidato dan talent show. Penilaian 
untuk pidato dan talent show diberikan 
oleh tujuh juri yang semuanya dari 
Tiongkok. Penilaian menggunakan sistem 
terbuka, yaitu setelah tiap peserta selesai 
pidato atau menampilkan talent show, 
ketujuh juri akan langsung memberi 

nilai yang ditampilkan di layar. Dua nilai 
juri, yaitu yang tertinggi dan terendah, 
akan digugurkan atau tidak diikutkan 
dalam perhitungan nilai. Aku tetap 
menggunakan judul pidato “Wo de 
Zhong Guo Meng”. Begitu pula untuk 
talent show, aku kembali menampilkan 
kolaborasi antara menyanyi, menari, dan 
kaligrafi. Bedanya hanya pada tulisan 
kaligrafi, yang sekarang hanya terdiri atas 
dua huruf, yaitu: 梦圆 artinya mimpi yang 
terwujud. Dalam babak  talent show ini, 
puji Tuhan saya berhasil memperoleh 
nilai tertinggi...!

Kompetisi tingkat nasional ini benar-
benar terasa lebih berat. Sebagian besar 
peserta berasal dari sekolah tiga bahasa, 
dengan bahasa Mandarin sebagai bahasa 
pengantar di sekolah. Selain itu, banyak 
peserta dari luar pulau yang memang 
menggunakan bahasa Mandarin sebagai 
bahasa sehari-hari. Tetapi syukurlah... 
aku tidak merasa sendirian, dukungan 
dari orang tua dan guru-guru telah 
memotivasiku untuk memberikan 
yang terbaik. Akhirnya... aku berhasil 
meraih Juara II dalam the 7th Chinese 
Brigde tingkat nasional ini! Aku ingin 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada Tuhan yang telah 
memberikan berkat-Nya, orang tua yang 
telah mendukungku,  dan para guru yang 
telah membimbingku. Thank you all...! 
 

oleh: Evelyn
SMA Kristen Petra 2

The 7th Chinese Bridge



Programme

Kami, Rachel Livia dan 
Sintya Kumala D., ikut 
berpartisipasi dalam 

Tourism Rally Competition 
(TRON) 2014, yang diadakan 
oleh Universitas Kristen 
Petra selama tiga hari, 
yaitu tanggal 8, 10, dan 11 
Mei 2014. Awalnya, rasa 
canggung di antara kami 
sangat terasa, namun seiring 
berjalannya waktu dan 
games yang kami lalui, rasa 
canggung itu pun akhirnya 
pudar juga.

Kegiatan pada tanggal 
8 Mei 2014, diawali 
dengan membuat maskot 
berupa topi serta yel-yel. 
Setelah aktivitas di Kampus 
Universitas Kristen Petra 
terselesaikan, para peserta 
TRON 2014 berkeliling 
ke lima tempat di kota 
Surabaya, yaitu Taman 
Bungkul, Taman Apsari, 
Taman Prestasi, Skate Park, 
dan Taman Bibit, dengan 
menaiki bemo. Dalam 
perjalanan menuju kampus, 
guardian kami sadar bahwa 
scorecard Ventura (tim 
kami) ada yang hilang satu 
lembar. Tetapi Puji Tuhan... 
scorecard kami ditemukan, 
dan akhirnya kami masuk 
ke babak semifinal bersama 
sembilan tim lain.

Hari kedua dan ketiga, 
diadakan di Grand City 
Mall. Babak semifinal yang 
bertajuk Time for Taiwan, 

sesuai dengan pameran yang 
diadakan di Grand City Mall. 
Mulai dari permainan cerdas 
cermat dan tebak gambar 
yang berkaitan dengan 
Taiwan, hingga permainan 
buying di lima tenant di 
dana. Lagi lagi, praise the 
Lord... kami berhasil maju 
ke babak final. Hari ketiga, 
sekaligus hari terakhir TRON 
2014, hanya kami lalui 
dengan satu game, yaitu 
export and import simulation 
selama dua jam. 

Pada puncak acara, MC 
mengumumkan bahwa 
kami memenangkan gelar 
Juara I dengan total skor 
98. Nothing is impossible 
for God! Itu yang ada dalam 
benak kami, karena kami 
melakukan sebuah kesalahan 
dalam game sebelumnya. 
Kami bersyukur dan bangga 
bisa mempersembahkan 
kemenangan ini bagi sekolah 
kami, SMA Kristen Petra 
4. Kami juga berterima 
kasih kepada para guru 
dan orang tua yang sudah 
mendukung kami. Semoga 
dari pengalaman kami, 
teman-teman dapat belajar 
untuk senantiasa optimistis 
serta percaya bahwa Tuhan 
memiliki rancangan terbaik, 
dan Dia akan melakukan hal-
hal yang luar biasa, di luar 
pemikiran kita. Thanks God!

Oleh: Rachel Livia

Tourism Rally
Competition

christian spiritual

Globalisasi sangat 
memengaruhi 
dunia pendidikan. 

Para siswa mempunyai 
sikap individualisme yang 
berlebihan, hedonisme, dan 
arogan. Dunia pendidikan 
harus dapat menjawab 
permasalahan remaja 
tersebut. Oleh karena itu, SMA 
Kristen Petra 5 mempunyai 
wadah bagi para siswa agar 
memiliki sikap positif dalam 
menghadapi permasalahan 
globalisasi tersebut, yaitu 
program unggulan Christian 
Spiritual Programme. Program 
ini beranggotakan lima puluh 
siswa yang terbagi dalam 
sepuluh kelompok, terdiri 
atas siswa kelas X dan XI yang 
dipilih melalui pemantauan 
para guru wali kelas dan guru 
PAK.

Berbagai kegiatan positif 
dalam Christian Spiritual 
Programme ini menjadi 
media bagi para siswa untuk 
menggali bakat mereka serta 
menjalin interaksi sosial 
dengan baik. Beberapa di 

antaranya adalah workshop 
tentang pengembangan 
diri dan membangun tim 
yang solid oleh narasumber 
bidang psikologi, Dra. Iis 
Achsa, S.Th., M.K., doa pagi 
yang dilaksanakan setiap hari 
sebelum bel masuk sekolah, 
kelompok tumbuh bersama 
yang dapat meningkatkan 
rasa solidaritas siswa dan 
saling berbagi pengalaman 
kehidupan pribadi sehari-hari 
ataupun dalam pelayanan, 
paduan suara “Doulos for 
Christ” yang mengisi pujian 
pada ibadah Paskah siswa, 
serta short live in di Panti 
Surya yang meningkatkan 
rasa empati siswa kepada 
para lansia yang ada di panti. 
Dengan adanya program 
ini, para siswa diharapkan 
bisa menjadi teladan serta 
membawa pengaruh positif 
untuk kehidupan spiritual 
dan kepribadian diri sebagai 
remaja dalam menghadapi 
tantangan yang ada di 
masyarakat ataupun lingkup 
global.



Himpunan Mahasiswa 
Teknik Informatika 
(HIMAFORKA) 

Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta (UAJY) bekerja 
sama dengan Program 
Studi Teknik Informatika 
UAJY dalam mengadakan 
Programming Competition 
2014 untuk tingkat 
SMA/SMK/Sederajat 
Se-Jawa-Bali. Kompetisi 
ini bertujuan untuk 
menumbuhkan minat dan 
motivasi para siswa SMA 
dalam bidang teknologi 
informasi, terutama dalam 
bidang pemrograman. 
Untuk itu, saya —Stacia— 
tidak mau ketinggalan. 
Saya pun turut serta 
dalam mewakili SMA 
Kristen Petra 3.

Dalam tahap 
penyisihan yang 
diselenggarakan secara 
online, pada tanggal 17 
Mei 2014, ada sepuluh 
soal yang harus dikerjakan 
dalam waktu tiga jam. 
Puji Tuhan... saya masuk 
peringkat empat, dan 
lolos ke babak final yang 
diadakan pada hari Sabtu, 
tanggal 24 Mei 2014, 
di Kampus III Gedung 

Bonaventura Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. 
Pada hari H, yaitu babak 
final, saya sudah siap di 
lokasi lomba sejak pukul 
08.00. Awalnya, saya 
merasa nervous melihat 
para peserta yang datang 
karena beberapa dari 
mereka merupakan peraih 
medali OSN dan sudah 
mencapai pelatnas IV. 
Dalam babak final, para 
peserta diberi sepuluh 
soal untuk dikerjakan 
dalam waktu empat 
jam. Saya pun berhasil 
menjawab enam soal 
dengan benar.

Beberapa saat setelah 
lomba, akhirnya saat yang 
dinantikan pun tiba, yaitu 
pengumuman pemenang. 
Thanks God... oleh karena 
kemurahan Tuhan, saya 
berhasil menjadi Juara 
I. Semoga dengan ini 
saya dapat menginspirasi 
teman-teman di sekolah 
untuk turut aktif mengikuti 
berbagai kompetisi dan 
mengharumkan nama 
SMA Kristen Petra 3.

oleh: Stacia E.J.

Programming
Competition 2014

Pada tanggal 15–16 
Mei 2014, Institut 
Teknologi Adhi Tama 

Surabaya (ITATS) Language 
Centre mengadakan acara 
yang bernama ITATS 
English Competition (IEC), 
bagi siswa SMA/SMK 
sederajat se-Jatim. Dalam 
IEC 2014 ini, kategori 
yang diperlombakan 
adalah News Reading 
dan Story Telling. Untuk 
turut berpartisipasi dalam 
kompetisi ini, SMA Kristen 
Petra 3 mengirimkan 
delegasinya, yaitu saya 
(Nindy Elise) dan Vivi 
Darmalim.

Saya mengikuti lomba 
Story Telling, dan Vivi 
mengikuti lomba News 
Reading. Namun sayangnya 
pada hari H, Vivi sakit 
sehingga dia pun tidak bisa 
mengikuti lomba. Tanggal 
15 Mei 2014 adalah tahap 
penyisihan. Pada saat itu, 
saya mendapat nomor urut 
sepuluh untuk tampil. Saya 
pun mencoba tampil sebaik 
mungkin. Dan setelah 
semua tampil, kami diberi 
waktu satu jam untuk 
istirahat sambil menunggu 
pengumuman. Puji Tuhan, 

saya mampu lolos ke babak 
grand final yang diadakan 
pada keesokan harinya, 
yaitu tanggal 16 Mei 2014. 
Pada malam harinya, 
saya diberi informasi oleh 
panitia tentang tema cerita 
untuk grand final, yaitu: 
Disagree or Agree Held 
National Examination atau 
Positive Impact Joined 
OSIS. Keesokan harinya, 
saya mengambil undian 
untuk pemilihan tema. 
Ternyata saya mendapat 
tema Disagree or Agree 
Held National Examination, 
dan nomor urut enam 
untuk tampil. Sekali lagi, 
saya mencoba tampil 
semaksimal mungkin yang 
saya bisa.

Saat menunggu hasil 
lomba, saya merasa 
sangat deg-degan karena 
semua peserta tampil 
baik. Akhirnya, saat yang 
ditunggu-tunggu pun tiba... 
pengumuman pemenang. 
Surprise!!! Puji Tuhan 
banget... saya berhasil 
meraih Juara I dalam lomba 
story telling ini. Thanks 
God!

oleh: Nindy Elise

English Competition
ITATS
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of Young Scientists 2014

Ketika bendera Indonesia dan namaku muncul di layar 
pada waktu pengumuman peraih medali dalam bidang 
ekologi, saat itulah hasil kerja keras selama hampir dua 

tahun terbayar dengan perolehan medali perak. Bermula 
dari seleksi regional di Bandung dan dilanjutkan dengan 
seleksi nasional di Yogyakarta, aku dengan penelitianku 
yang berjudul “Scylla Serrata as Bioplastic”, akhirnya 
berhasil menjadi salah satu wakil Indonesia dalam ajang 
International Conference of Young Scientists (ICYS) yang ke-
21 yang berlangsung di Belgrade, Serbia, pada tanggal 17–24 
April 2014. Setelah melalui kerja keras dalam melakukan 
penelitian yang cukup menyita waktu dan menguras tenaga, 
serta tiga kali pembinaan intensif oleh para pakar yang 
disediakan oleh Center for Young Scientists (CYS), aku dan 
tujuh siswa lainnya beserta seorang pembina tim berangkat 
ke Belgrade.

Saat tiba di sana, hal pertama yang kami rasakan 
adalah hawa dingin! Padahal menurut prediksi, suhu di 
sana seharusnya berkisar di 20 °C karena sudah memasuki 
musim semi, namun ternyata hari itu sedang hujan sehingga 
suhunya sekitar 7 °C. Setelah dijemput oleh panitia, kami 
langsung menuju ke asrama tempat kami tinggal, menikmati 
makan siang, kemudian mendapat free time untuk 
beristirahat karena banyak dari kami yang mengalami jet lag.

Hari kedua merupakan hari pembukaan ICYS secara 
resmi. Setelah menyaksikan beberapa pertunjukan 
kebudayaan setempat, seperti musik dan tarian tradisional di 
Dom omladine Beograda (Belgrade Youth Center), akhirnya 
ICYS yang ke-21 resmi dibuka dengan sambutan dari presiden 
ICYS, yaitu Zsuzsanna Rajkovits. Kegiatan lalu dilanjutkan 
dengan pameran poster berisi penjelasan singkat mengenai 
proyek masing-masing, yang berlangsung sampai malam 
hari.

Esok paginya, seluruh peserta berangkat ke Universitas 
Singidunum menggunakan bus. Di tempat inilah para peserta 
melakukan presentasi proyek masing-masing di depan para 
juri. Mulai pagi hingga sore hari... satu per satu peserta 
mempresentasikan proyek mereka dan berusaha menjawab 
setiap pertanyaan yang diajukan oleh para juri. Ini adalah 
momen yang paling menentukan bagaimana seluruh hasil 
kerja keras selama ini akan dinilai. Sepuluh menit yang 

bermakna dan sungguh menegangkan bagi setiap 
peserta! Usai presentasi, kami pun merasa lega. Beban 
yang selama ini dipikul, terlepas sudah! Kini tinggal 
menunggu hasil dari penilaian para juri.

Hari keempat dan kelima, diisi dengan jalan-jalan 
mengunjungi berbagai objek wisata di Belgrade. 
Tempat-tempat yang kami kunjungi di antaranya adalah 
gereja-gereja ortodoks yang kuno dan megah, museum 
perang, monumen-monumen perang, Museum Nikola 
Tesla, benteng, kebung binatang, istana presiden, 
tebing dan gunung yang indah, serta tempat-tempat 
lainnya. Sungguh menyenangkan dapat melihat sejarah 
dan budaya negeri orang lain. Selain itu, juga dapat 
berteman dengan orang-orang dari belahan dunia yang 
berbeda.

Keesokan harinya adalah hari yang ditunggu-
tunggu, yaitu pengumuman hasil dari ICYS. Setelah 
penantian panjang yang menegangkan, akhirnya 
hasil pun diumumkan. Aku, Jeff Bastian W., berhasil 
meraih medali perak! Sungguh... ini adalah hasil yang 
membanggakan. Usai pengumuman, seluruh peserta 
bersama-sama berangkat ke dermaga untuk menikmati 
makan siang di atas kapal yang melintasi Sungai 
Danube. Sore harinya, kami dijemput oleh utusan 
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan dibawa 
berkeliling Kota Belgrade sambil membeli suvenir. 
Kemudian pada malam harinya, kami dijamu oleh Duta 
Besar RI, Bapak Semuel Samson.

Waktu begitu cepat berlalu. Tak terasa telah 
seminggu kami berada di Serbia. Kami pun harus 
berkemas dan berpamitan dengan teman-teman dari 
seluruh penjuru dunia. Sebelum menuju ke bandara, 
ternyata kami diajak untuk mengunjungi Gedung KBRI 
dan berbincang-bincang dengan beberapa staf yang 
bekerja di KBRI. Akhirnya, kami pun harus segera 
menuju ke bandara dan pulang ke Indonesia. Sungguh 
pengalaman hidup yang tak ternilai...!

oleh: Jeff Bastian W.
SMA Kristen Petra 1

International Conference



Hai, saya, Gracesilia dari SMP Kristen Petra 3, pada 
kesempatan ini akan menceritakan pengalaman saya 
saat mengikuti International Conference of Young 

Scientist 2014 di Belgrade, Serbia, pada tanggal 17–23 
April 2014. Dalam mengikuti lomba ini, perjalananku 
berawal dari Lomba Peneliti Belia Surabaya dengan 
raihan medali emas, dan Lomba Peneliti Belia Nasional  di 
Yogyakarta dengan raihan medali perak, yang keduanya 
saya ikuti pada tahun lalu. Sebelum berangkat ke Serbia, 
saya harus mengikuti pembinaan di Jakarta, yaitu di Surya 
University, untuk mematangkan persiapan, sekaligus 
mempresentasikan riset kami di Seminar Penelitian.

Tim Indonesia yang berjumlah delapan orang, 
didampingi oleh satu team leader dari Surya University, 
Bapak Syailendra Harahap, S.Si.. Kami berangkat ke 
Serbia  pada tanggal 16 April 2014, pukul 17.00. Setelah 
menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya 
kami sampai di Bandara Nikola Tesla Belgrade, Serbia, 
pada pukul 06.00 waktu setempat. Kami disambut oleh 
perwakilan ICYS yang akan menjadi guide kami selama di 
Serbia. Karena tidak ada kegiatan resmi pada hari itu, kami 
pun langsung menuju penginapan untuk beristirahat.

Keesokan harinya, kami mengikuti opening ceremony 
yang juga dihadiri oleh Duta Besar RI di Serbia yang turut 
mendukung tim Indonesia. Setelah itu, kami kembali 
ke penginapan untuk makan siang dan mempersiapkan 
perlengkapan yang harus dibawa dalam acara poster 
exhibition. Dalam kegiatan pameran poster, kami diberi 
kesempatan untuk menjelaskan penelitian kami secara 
singkat kepada pengunjung dan berkenalan dengan teman-
teman dari negara lain, sekaligus saling bertanya tentang 
penelitian masing-masing. 

Hari berikutnya, kami berangkat menuju Singidunum 
University untuk mempresentasikan penelitian kami di 
hadapan para juri. Saya mendapatkan urutan presentasi 

ke-3. Saya berdoa agar presentasi saya dapat berjalan 
dengan lancar dan bisa berusaha semaksimal mungkin. 
Judul riset saya adalah “Simulating Saron by Motion 
Gesture Technology”.  Melalui riset ini, saya membuat 
simulasi saron gamelan [alat musik gamelan yg berupa 
bilah-bilah logam yg diletakkan di atas wadah kayu 
berongga] dengan teknologi motion gesture. Saya cukup 
tegang. Setelah presentasi, juri hanya memberi saya saran 
dan tidak memberi pertanyaan, karena menurut mereka, 
presentasi saya sudah jelas dan informatif. Saya sangat 
bersyukur karena sudah memberikan yang terbaik untuk 
Indonesia, dan menyerahkan seluruh hasilnya kepada 
Tuhan.

Dua hari berikutnya, kami diajak berjalan-jalan 
menikmati Kota Belgrade. Di ICYS ini, kami mendapatkan 
banyak teman baru dari berbagai negara. Kami bertukar 
pendapat, bergurau, bahkan kami juga bertukar cerita 
tentang kehidupan di Eropa ataupun di Asia. Lalu, tiba 
saatnya closing ceremony sekaligus awarding ceremony. 
Saat pengumuman di kategori Computer Science, ternyata 
saya memperoleh Special Diploma as the Youngest 
Competitor in a field of Computer Science.

Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan serta 
orang tua. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih 
kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya beserta 
staf, Ibu Santawati, S.Th.,M.M., selaku Kepala SMP Kristen 
Petra 3, dan pembimbing saya, Ir. Gunawan Siswoyo, M.Si., 
M.M., Bapak Jerry Handoyo, S.T., para guru Bahasa Inggris, 
dan para pembina dari Center for Young Scientist, serta 
semua orang dan teman-teman yang telah mendukung 
saya. Inilah pengalaman saya, semoga pengalaman ini bisa 
bermanfaat bagi teman-teman...!

oleh: Gracesilia
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Cerita ini dimulai sejak awal 
tahun ajaran 2013/2014, saat 
kami diterima menjadi anggota 

club debat bernama MDC (Maprada 
Debate Club). Sejak awal tahun ajaran, 
kami (Erick, Hanna, Felicia, Elisabeth, 
Gabriela, Leoni) cukup aktif mengikuti 
lomba-lomba debat bahasa Inggris yang 
diadakan oleh berbagai universitas, 
tetapi kami belum berhasil membawa 
satu pun piala. Sampai akhirnya pada 
tanggal 9-10 Juni 2014, ketika mengikuti 
lomba debat di Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya, kami berhasil 
menorehkan prestasi. 

Hari pertama, kedua tim debat 
SMA Kristen Petra 2 mengikuti tiga 
babak penyisihan dengan tema debat 
yaitu kehidupan pernikahan. Di situ, 
kami dituntut untuk mendukung atau 
menentang lifestyle yang kontroversial 
dalam pernikahan, sampai kehidupan 
politik bernegara. Puji Tuhan, kedua tim 
Petra 2 pun lolos dengan menempati 
peringkat I dan II. Setelah merasa lega 
tidak tersisih pada babak awal, kami pun 
bersiap menghadapi quarter final; tim 
Petra 2A melawan SMA Citra Berkat, 

dan Petra 2B melawan SMA YPPI. Tema 
debat mulai bertambah sulit, kedua tim 
sama-sama dituntut untuk mendukung 
sebuah gerakan: apakah seorang 
penjahat dapat memilih hukuman mati 
atau penjara seumur hidup? Sekali lagi, 
kedua tim Petra 2 berhasil lolos untuk 
maju ke babak semifinal. Pada babak ini, 
empat tim tersisa akan memperebutkan 
posisi untuk lanjut ke babak grand final. 
Tim Petra 2A melawan SMA Gloria, 
sedangkan tim Petra 2B melawan SMAN 
1 Surabaya. Tema debat menyangkut 
kehidupan remaja masa kini, dan kami 
berada dalam posisi mendukung hook-up 
culture atau yang lebih dikenal dengan 
one-night stand relationship. Setelah 
melalui perjuangan keras dan sulit, 
akhirnya kedua tim Petra 2 berhasil 
mengalahkan lawan-lawannya dan 
melangkah ke grand final. 

Oh my God... kedua tim Petra 2 
harus saling berhadapan satu sama lain! 
Tema debat mengenai politik: apakah 
sesuai dengan nilai-nilai demokrasi jika 
membiarkan rakyat memilih pemimpin 
fundamentalis yang kuat daripada 
pemimpin demokrasi yang lemah? Tim 

Petra 2A mendapat opsi mendukung, 
sedangkan tim Petra 2B menolak. Dari 
seluruh tema, tema inilah yang paling 
sulit. Kedua tim bertarung cukup sengit 
pada babak puncak ini, kami berusaha 
semaksimal mungkin. Meski sudah 
berjuang habis-habisan... namun kami 
harus tetap bersabar untuk menunggu 
keputusan juri yang baru diumumkan 
pada hari Sabtu.

Pada tanggal 14 Juni 2014, panitia 
lomba dari Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya melangsungkan 
acara pengumuman di food festival. Saat 
pengumuman, kami semua nervous dan 
tidak sabar mendengarkan hasilnya. Dan 
akhirnya... MC acara mengumumkan 
bahwa tim Petra 2A meraih Juara II dan 
tim Petra 2B meraih Juara I. Kami semua 
merasa senang karena telah berhasil 
meraih gelar juara di perlombaan kali ini. 
Terima kasih buat bapak dan ibu guru 
yang telah mendukung, dan terima kasih 
Tuhan untuk prestasi ini...! 

oleh: Elisabeth Glory V.
Hanna Juliana

finally we won
the Champion Trophy!



My experience...
@ OSN 2014

Pada awalnya, saya mengikuti pelatihan di Puslitbang 
Pendidikan PPPK Petra bersama teman-teman. 
Pelatihan dimulai sejak bulan September hingga 

Desember 2013. Dari pelatihan itu, saya terpilih mewakili 
SMP Kristen Petra 5 untuk mengikuti OSN tingkat kota, 
atau yang biasa disebut OSK, pada bulan Maret 2014. 
Ternyata, saya masuk passing grade dan lanjut ke OSN 
tingkat provinsi (OSP) pada bulan April 2014. Puji Tuhan... 
dari OSP ini, saya juga berhasil lolos dan lanjut ke tingkat 
nasional di Padang, Sumatera Barat, pada tanggal 15–20 
Mei 2014.

Sebelum bertolak ke Padang, saya bersama kontingen 
lainnya dari Jawa Timur harus menjalani masa karantina 
beberapa hari. Selama masa tersebut, kami diberi 
pelatihan-pelatihan serta motivasi sebagai bekal di Padang 
nanti. Di samping belajar untuk persiapan OSN, saya juga 
semakin akrab dengan teman-teman dari berbagai kota 
dan kabupaten lainnya. Dan tak terasa, tanggal 15 Mei 
2014 pun tiba, saatnya terbang menuju Padang. Jawa 
Timur mengirim 49 peserta, terdiri atas 14 peserta bidang 
Fisika, 14 peserta bidang Biologi, 17 peserta bidang 
Matematika, dan 4 peserta bidang IPS. Pukul 06.00, 
pesawat kami take off dari Bandara Juanda menuju ke 
Padang. Setibanya di sana, kami disambut oleh panitia, 
dan berfoto bersama sebelum melanjutkan perjalanan ke 
Hotel Grand Inna Muara, tempat seluruh peserta OSN se-
Indonesia dikarantina.

Keesokan harinya, kami menghadiri acara pembukaan 
di Universitas Putera Indonesia, lalu mengikuti sesi 
motivasi oleh Kak Agung pada malam harinya. Tanggal 
16 Mei 2014, diadakan technical meeting mengenai OSN, 
setelah itu kami mempersiapkan diri untuk tes pada 
keesokan harinya. Tes praktik dilaksanakan pada tanggal 
17 Mei 2014, dan tes teori dilaksanakan pada tanggal 
18 April 2014. Tes untuk bidang Fisika dan Matematika 
dilaksanakan di SMPN 1 Padang, sedangkan untuk bidang 
Biologi dan IPS dilaksanakan di SMPN 8 Padang. Hari 
pelaksanaan tes praktik pun tiba. Pukul 06.30 pagi peserta 
sudah siap dan berangkat ke tempat pelaksanaan tes 
masing-masing. Saya dan peserta OSN biologi dan IPS 
berangkat ke SMPN 8 Padang. Pukul 08.00, tes dimulai. 
Waktunya empat jam, kecuali Biologi, yaitu lima jam. 
Bidang Biologi ada empat macam praktikum, terdiri atas: 
Kunci Determinasi, Genetika, Fisiologi, serta Struktur dan 
Fungsi. Satu per satu tes selesai dilaksanakan, ada yang 
bisa diselesaikan dengan mudah, ada pula yang sulit. 
Malam harinya, kami menghadiri sesi motivasi. Peserta 
difoto satu per satu sebagai tanda resmi telah menjadi 
peserta OSN.

Hari kedua, pukul 08.15–10.45, dilangsungkan tes 
teori untuk bidang Biologi. Kami mengerjakan 110 soal 
yang terdiri atas 100 pilihan ganda dan 10 isian singkat. 
Tes teori ini juga bisa diselesaikan dengan baik. Malam 
harinya, kami menghadiri technical meeting untuk 
pelaksanaan outing besok, dan dilanjutkan dengan acara 
motivasi dan refreshing.

Hari ketiga, saatnya outing! Kami berwisata ke Lubang 
Jepang dan Jam Gadang. Pemandangan di sekitar Lubang 

Jepang sangat indah, di sana kita bisa melihat Ngarai Sianok. 
Selain pemandangannya yang indah, udaranya juga sejuk. 
Uniknya, banyak monyet yang berkeliaran di sana. Setelah itu, 
kami berjalan menuju Jam Gadang. Di seberang Jam Gadang, 
ada pula Istana Bung Hatta. Kami berfoto ria dan membeli oleh-
oleh di sana. Sekitar pukul 13.00, kami kembali hotel.

Tak terasa, keesokan harinya kami semua akan pulang. 
Seminggu di Padang terasa sangat cepat berlalu. Hari ini 
diawali dengan upacara Harkitnas di halaman Kantor Gubernur 
Sumatera Barat. Setelah itu, kami jalan-jalan di sekitar kota 
Padang untuk mengisi waktu luang. Ada yang ke museum, 
pantai, pusat oleh-oleh, dan lainnya. Pukul 20.00, saatnya 
acara penutupan dan pengumuman pemenang. Hall tempat 
berlangsungnya acara dipenuhi oleh peserta, panitia, orang tua, 
serta guru pendamping. Kami disuguhi dengan tarian, nyanyian, 
dan paduan suara. Ada pula sambutan dari panitia dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI. Video flashback kegiatan 
OSN 2014 juga diputarkan. Peserta sangat menikmati acara 
penutupan tersebut. Akhirnya... pengumuman pemenang pun 
tiba. Peraih medali dibacakan satu per satu. Suasana menjadi 
semakin tegang. Ada yang bergembira karena mendapat medali, 
ada yang menunggu dengan cemas karena namanya tak kunjung 
disebutkan. Setiap kali nama peraih medali disebut, selalu 
disambut dengan sorakan dan tepuk tangan peserta lainnya. 
Serta ucapan selamat dari teman-teman, orang tua, dan guru. 
Selagi menunggu dengan berharap cemas, tiba-tiba nama saya 
disebut. Puji Tuhan, saya meraih medali perak I! Saya pun segera 
naik ke atas panggung, disusul oleh peraih medali perak lainnya. 
Setelah pengumuman pemenang selesai, kami berfoto dan 
saling mengucapkan selamat. 

Keesokan harinya, pukul 06.00, tim dari Jawa Timur 
berangkat menuju bandara. Pukul 10.25 pesawat take off, 
untuk terbang menuju Surabaya. Sangat banyak pengalaman 
dan pelajaran berharga yang saya terima. Saya juga mendapat 
banyak teman-teman baru, mulai dari pelatihan di Puslitbang 
Pendidikan PPPK Petra hingga OSN di Padang. Walaupun 
harus berusaha dan belajar dengan giat, tetapi semuanya 
terasa sangat menyenangkan. Terima kasih kepada guru-guru 
pembimbing, teman-teman, terlebih orang tua yang selalu 
memberikan semangat. JBU! 

oleh: Naomi Natasha

09



Pada mulanya Tuhan Allah menciptakan bumi dengan amat 
baik; ada keteraturan dan keseimbangan di dalamnya. Manusia 
yang diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Allah, 

diberikan tanggung jawab untuk berkuasa penuh atas apa yang ada 
di bumi. Kuasa yang diberikan kepada manusia inilah yang membuat 
kita kemudian menjadi merasa berhak untuk melakukan apa pun 
terhadap alam pemberian Tuhan ini. Pembalakan hutan, kebakaran 
hutan yang disengaja, perusakan ekosistem laut, pendangkalan 
sungai akibat sampah, dan pelbagai kerusakan alam lainnya, 
menjadi hal yang kita anggap biasa terjadi di sekitar kita, bahkan 
tidak jarang kita pun turut melakukan hal tersebut. Tidak lagi kita 
memikirkan akibat jangka panjang yang ditimbulkan dari tindakan-
tindakan tersebut. Perlakuan yang tidak bertanggung jawab itu telah 
mengoyakkan rahim bumi yang melindungi kita dan merupakan 
sumber kehidupan kita. Kita yang hidup dalam lindungan rahim 
bumi, dengan sadar menyakiti tempat perlindungan kita. Bumi 
terlukai dan tersakiti. Bumi pun menangis.... Lalu, apa yang dapat 
kita lakukan untuk menyembuhkan luka-luka yang kita torehkan 
pada rahim bumi ini?

Berangkat dari keprihatinan ini, kami, para siswa SMP 
Kristen Petra 2, berkomitmen untuk mengambil bagian dalam 
mengembalikan kembali senyum bumi yang telah kita rampas. Pada 
tanggal 16 Juni 2014, kami mengawalinya dengan sebuah langkah 
kecil, yaitu penanaman tanaman obat di lingkungan sekolah. 
Mungkin kegiatan ini tampak biasa saja, namun kami berharap 
tindakan kecil ini mampu mengasah rasa kepedulian kami terhadap 
alam. Kegiatan ini diawali dengan ibadah dan mendengarkan 
firman Tuhan, tentang bagaimana Dia menciptakan bumi dan 
bagaimana seharusnya sikap kami atas alam ini. Setelah ibadah 
selesai, dilanjutkan dengan pemberian kata sambutan oleh Ibu 
Theresia selaku kepala sekolah, dan penanaman tanaman obat, 
yaitu temulawak, oleh Ibu Theresia. Dengan ditanamnya tanaman 
tersebut, kami pun secara serempak memulai kegiatan kami. 

Setiap kelas diberi delapan tanaman obat untuk ditanam di 
dalam pot-pot yang telah disediakan. Kegiatan ini sangat menarik 
bagi kami, karena selain diberi kesempatan untuk menanam, kami 
juga diberikan hak untuk memberikan nama untuk tanaman yang 
kami tanam. Dengan pemberian nama pada tanaman tersebut, 
bisa mengingatkan kami akan tanggung jawab untuk merawat 
setiap tanaman yang kami tanam. Semoga langkah kecil kami 
dapat membawa kami menuju langkah besar untuk pelestarian 
alam pemberian Tuhan ini, agar bumi mendapatkan senyumannya 
kembali. 

oleh: tim jurnalistik
SMP Kristen Petra 2

Tidak seperti biasanya, hari Senin, tanggal 9 Juni 
2014, tercium aroma harum masakan. Ada apa, 
ya? Yup. Hari itu adalah hari diadakannya lomba 

cooking di SMP Kristen Petra 4. Lomba yang diikuti oleh 
para pecinta kuliner ini berlangsung pukul 08.50–
09.50. Dalam lomba ini, semua peserta menguncir 
rambutnya agar rapi dan tidak mengotori masakan. 
Mereka juga menyingkirkan koran dan plastik dari atas 
meja mereka. Masakan yang dilombakan adalah nasi 
goreng dan puding. Tiap menu dimasak oleh dua orang 
perwakilan dari tiap kelas.

Para peserta pun segera menyiapkan bahan 
masakan untuk dilihat oleh juri. Selang beberapa 
waktu, lomba dimulai. Hasil masakan akan dinilai oleh 
tiga orang juri, yaitu Ibu Sri Rahayu, Ibu Lidya, dan 
Ibu Widya. Harum masakan pun memenuhi ruangan. 
Wangi cokelat yang dilelehkan untuk membuat puding, 
berpadu dengan aroma susu dan aroma masakan nasi 
goreng, sehingga membangkitkan selera makan siapa 
pun yang menciumnya. Para peserta terlihat sangat 
konsentrasi untuk menyelesaikan masakan mereka. 
Tentu, mereka berharap agar masakannya bisa selesai 
tepat waktu dan berhasil meraih juara. Tiga hingga 
sepuluh menit terakhir, kebanyakan kelompok sudah 
selesai dengan masakan mereka. Mereka pun bergegas 
menyajikan masakan dan membersihkan peralatan 
masaknya. Akhirnya, waktu pun usai. Para peserta 
bergegas kembali ke kelas dan membagi-bagikan 
sebagian hasil masakan kepada teman-teman.

Menjelang jam pulang sekolah, pengumuman 
pun dibacakan. Hasilnya, untuk lomba memasak nasi 
goreng, Juara I diraih oleh kelas VIII-2, Juara II diraih 
oleh kelas VIII-4, dan Juara III diraih oleh kelas VIII-3. 
Untuk lomba memasak puding, Juara II diraih oleh 
kelas VIII-4, Juara II diraih oleh kelas VIII-1, dan Juara III 
diraih oleh kelas VIII-3. Selamat untuk para pemenang. 
Asah terus bakat kalian, ya..! Dan yang pasti, bagi-bagi 
dong kalau masak masakan yang maknyus...! 
       

oleh: Pearl Abigail

mendengar
Competition Tangisan BumiCulinary



TO BE A BLESSING
in Your Family

Pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014, kami, siswa-siswi 
SMP Kristen Petra 5, mengikuti kegiatan PKK dengan 
tema “To Be A Blessing in Your Family”. Kegiatan diawali 

dengan jalan sehat, lalu makan bersama dan minum es buah 
yang telah disediakan oleh para guru. Sekitar pukul 08.00, 
kami melanjutkan kegiatan PKK di kelas.

Di kelas, kami mempresentasikan scrapbook yang 
telah kami buat sebelumnya. Ada yang membuat dengan 
tema keluarga, sahabat, arti kehidupan, dan ada pula yang 
membuat scrapbook bertema korupsi. Sesuai dengan tema, 
kami juga menyebutkan berkat apa yang telah kami berikan 
bagi keluarga. Saat mempresentasikan scrapbook, beberapa 
teman kami ada yang menangis. Ada yang terharu, merasa 
kurang menjadi berkat, ataupun karena orang tuanya 
bekerja di luar kota. Wali kelas kami berpesan, tidak ada 
anak yang tidak menjadi berkat bagi keluarganya. Dengan 
melakukan hal-hal sederhana seperti membantu orang tua 
dan membawa keceriaan di rumah, kita telah menjadi berkat 
bagi keluarga kita. Hari itu orang tua murid juga hadir. Salah 
satu orang tua berkata, “Hidup ini adalah pilihan. Kalian ingin 
membahagiakan orang tua atau tidak, menjadi anak baik 
atau buruk, itu merupakan pilihan. Yang tidak bisa kalian 
pilih adalah di keluarga mana kalian tinggal, dan seperti apa 
kondisi orang tua kalian. Namun, yang orang tua lakukan 
untuk kalian semuanya adalah untuk kebaikan dan masa 
depan kalian.” 

Setelah presentasi. kami bernyanyi dan makan cokelat 
bersama orang tua. Banyak pelajaran yang kami peroleh pada 
hari itu, seperti mendorong kita agar lebih membawa berkat 
bagi keluarga, memahami bahwa setiap anak merupakan 
berkat, dan betapa berartinya peran sebuah keluarga dalam 
hidup kita.

oleh: Naomi Natasha

Character Building spesial dengan  tema “To be a 
Blessing in My Family” hadir di tengah-tengah kami, 
tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014. Tema 

ini sungguh menyentuh hati kami dan setiap sesi begitu 
berkesan. Kegiatan ini diawali dengan menyanyikan lagu 
“Keluarga Cemara”, lagu yang menggambarkan sebuah 
keluarga yang harmonis dan bahagia, sebuah hal yang kami 
dambakan. Kemudian, kami melanjutkan dengan  membuat 
scrapbook yang berisikan gambar perumpamaan diri kami 
dalam keluarga. Misalnya, jika kami adalah orang yang suka 
memberi, dapat diumpamakan dengan gambar sinterklas. 
Jika kami adalah orang yang lucu, dapat digambarkan dengan 
Mr. Bean. Menarik bukan???

Sesi kedua yang dimulai setelah jam istirahat, 
berlangsung lebih seru. Saat kami sudah berkumpul di dalam 
kelas, tiba-tiba saja ada beberapa orang tua yang hadir. 
Surprise...!!! Ternyata orang tua kami diundang khusus untuk 
kami. Keharmonisan kami lebih sempurna saat menyanyikan 
kembali lagu “Keluarga Cemara”. Lalu, beberapa dari 
kami maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil 
scrapbook. Tak mau kalah, para orang tua juga maju satu 
per satu untuk berbagi cerita. Ada yang menceritakan 
tentang anak mereka, ada juga yang menceritakan tentang 
perasaan ataupun harapan untuk anak-anaknya. Kami juga 
berfoto untuk mengabadikan suasana yang indah ini.  Ada 
kebahagiaan dan tangis haru yang menetes di pipi kami saat 
papa atau mama memeluk kami.

Tak terasa, waktu berjalan begitu cepat dan saatnya 
kami mengakhiri kegiatan ini dengan dibagikannya bingkisan 
makanan. Sebagai ucapan terima kasih, kami menyanyikan 
lagu “Terima Kasih untuk Cinta Papa Mama”. Sebelum 
pulang, kami berdoa agar bisa menjadi berkat, baik untuk 
keluarga maupun sesama kami, dan bersyukur atas keluarga 
yang telah Tuhan berikan. Terima kasih, Tuhan... terima 
kasih, Mama... terima kasih, Papa... terima kasih, Petra 1, 
atas kesempatan untuk sharing dengan orang tua kami.
   

oleh: Catherine L. & Shannen V.T.
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Motivasi belajar dari seorang siswa sangatlah 
berperan penting dalam menunjang 
semangat belajar agar tujuan yang 

diinginkannya bisa tercapai, sesuai dengan tujuan 
pendidikan. Oleh karena itu, SMK Kristen Petra 
menyelenggarakan ceramah bagi para siswanya, 
yang berisi motivasi menyongsong masa depan 
setelah lulus sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan 
pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2014,  bertempat di 
ruang perpustakaan dan ruang serbaguna sekolah. 
Dua orang motivator, yang merupakan alumni STM 
Kristen Petra tahun 1986 ini, mengajak para siswa 
kelas X dan XI untuk mau berpikir dan bertindak lebih 
lanjut dalam mengupayakan kehidupan masa depan 
setelah lulus sekolah. Kedua orang alumnus yang 
pada saat belajar di STM Kristen Petra mengambil 
jurusan Teknik Elektronika ini, sekarang telah berhasil 
dalam usahanya dan menjadi salah satu pengusaha 
muda yang berhasil di Kota Surabaya ini. Keduanya 
membagi pengalamannya tersebut kepada adik-adik 
kelasnya, sehingga mereka bisa lebih bersemangat 
dalam belajar untuk mencapai tujuan hidup menjadi 
orang yang berhasil.

Setelah melewati tahapan seleksi OSK dan OSP, tibalah 
saatnya kami berjuang di Olimpiade Sains Nasional 
2014 jenjang SMP, yang diselenggarakan di Padang, 

Sumatera Barat. Saya, William Wahyudi dari SMP Kristen 
Petra 1, mengikuti OSN bidang Matematika, dan Naomi 
Natasha dari SMP Kristen Petra 5, mengikuti OSN bidang 
Biologi. Tak terasa, hari yang dinanti pun tiba. Tanggal 15 Mei 
2014, seluruh peserta OSN kontingen Jawa Timur bertolak 
menuju ke Padang. Setelah beberapa jam penerbangan, 
sampailah kami di sana dan langsung menuju ke Hotel 
Grand Inna Muara Padang, tempat menginap kami selama 
seminggu ke depan. 

Keesokan harinya, kami berangkat menuju ke Universitas 
Putra Indonesia untuk menjalani acara pembukaan, yang 
juga diisi dengan suguhan tari-tarian tradisional Sumatera 
yang unik. Kemudian pada sore harinya, kami mengikuti 
technical meeting yang mengulas tentang peraturan-
peraturan selama mengikuti OSN. Tanggal 17-18 Mei 2014 
adalah saat-saat yang paling menegangkan. Seluruh peserta 
OSN mengerjakan serangkaian tes menurut bidangnya 
masing-masing. Untuk Matematika, hari kedua tersebut 
hanya diisi dengan tes teori. Soal-soalnya sangat sulit, tetapi 
kami harus tetap mengerjakan sebaik mungkin dan berdoa 
kepada-Nya. Besoknya, kami semua melupakan ketegangan 
sejenak dengan berekreasi ke Kota Bukittinggi yang 
berjarak dua setengah jam perjalanan dari Kota Padang. 
Kami mengunjungi objek-objek wisata terkenal seperti 
Jam Gadang dan Ngarai Sianok. Lalu pada malam harinya, 
ada jamuan makan malam dari Gubernur Sumatera Barat, 
sekaligus menyaksikan hiburan dari siswa-siswa pemenang 
FL2SN. Tanggal 20 Mei 2014, seluruh peserta OSN mengikuti 
upacara Hari Kebangkitan Nasional di lapangan Kantor 
Gubernur Sumatera Barat. Untuk mengurangi ketegangan 
dalam menunggu pengumuman pemenang pada malam 
harinya, kami pun bersantai sejenak di hotel seusainya 
upacara. 

Dan akhirnya, digelarlah upacara penutupan sekaligus 
pengumuman pemenang. Puji Tuhan, saya berhasil meraih 
medali perunggu dan Naomi juga berhasil meraih medali 
perak. Kami sangat bersyukur dengan hasil ini. Jawa Timur 
pun menduduki peringkat ke-6 dalam OSN tahun ini. Terima 
kasih kepada Tuhan atas berkat-Nya yang luar biasa, PPPK 
Petra, orang tua, dan teman-teman. Semoga apa pun hasil 
yang dicapai kelak dapat memuliakan nama Tuhan.

2014

Untuk Berkembang
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Indonesia adalah negara kepulauan 
yang terdiri atas berbagai suku bangsa, 
bahasa, dan budaya yang unik serta 

indah. Sebagai warga negara yang 
menghargai budaya bangsa, tentunya 
kita harus mempunyai kesadaran 
akan keanekaragaman budaya untuk 
menjaga serta melestarikannya. Untuk 
menumbuhkan rasa cinta terhadap 
budaya bangsa, kami, siswa-siswi SD 
Kristen Petra 12, menyelenggarakan 
acara pentas seni pada tanggal 20 
Juni 2014, dengan tema “I Love 
Indonesia”. Dalam pentas seni ini, 
kami menyuguhkan berbagai macam 
permainan alat musik tradisional 
Indonesia, taria-tarian, serta lagu daerah 
yang dikemas begitu indah dalam 
rangkaian drama, yang diperankan oleh 
siswa-siswi kelas VI.

Drama tersebut menceritakan 
tentang seorang siswi baru asli Indonesia 
bernama Michelle, yang baru saja 
pindah dari Australia ke Indonesia, 
karena ayahnya dipindahtugaskan 
untuk kembali bekerja di Indonesia. 
Dalam drama tersebut, diceritakan 
bahwa para siswa sedang sibuk latihan 
mempersiapkan pentas seni yang akan 
segera mereka tampilkan. Walaupun 
Michelle asli Indonesia, namun dia 
belum mengenal kebudayaan Indonesia, 

karena dia dilahirkan dan dibesarkan 
di Australia. Hal tersebut membuat 
Michelle kurang bisa menerima 
kebudayaan asli Indonesia. Pada sela-
sela latihan, Michelle mengamati teman-
temannya, ada yang menari tarian 
tradisional, dan ada juga yang menyanyi 
lagu daerah. Dia tidak terlalu tertarik, 
bahkan cenderung merendahkannya. 
Namun, berkat ketekunan dari teman-
temannya yang tak pernah lelah 
memperkenalkan kebudayaan Indonesia 
kepadanya, akhirnya dia pun tersadar 
bahwa kebudayaan Indonesia begitu 
indah dan kaya, sehingga dia jatuh cinta 
terhadap kebudayaan Indonesia.

Pentas seni dibuka dengan tari asli 
Sidoarjo, tari Banjarsari, yang dibawakan 
oleh siswi kelas IV. Selanjutnya, siswa-
siswi kelas I-III menampilkan fashion 
show pakaian adat dari Sabang sampai 
Merauke. Kemudian, disusul oleh 
penampilan siswa-siswi kelas I yang 
membawakan kesenian dolanan dari 
Jawa Tengah berupa “Cublak-cublak 
Suweng” serta tarian Gundul-gundul 
Pacul dan Padang Bulan. Siswa-siswi 
kelas II juga tak mau kalah, mereka 
menampilkan tari Blackditdot yang 
sangat lucu, tari kolosal Sajojo, dan gerak 
lagu “Yamko Rambe Yamko”. Penonton 
juga dimanjakan dengan penampilan 

kesenian khas Sulawesi, yaitu tari Poco-
poco, tari Maengket, serta gerak lagu 
“Ayo Mama” dari siswa-siswi kelas III. 
Tidak kalah serunya, siswa-siswi kelas 
IV menampilkan kebudayaan Sumatera 
berupa tari Piring dan tari Tor-tor. Selain 
itu, mereka juga menampilkan tari khas 
dari Jawa Timur, yaitu tari Jaranan. 
Selanjutnya, ada juga siswa kelas V yang 
menampilkan tari Degung, yaitu tari 
tradisional suku Dayak, Kalimantan.

Sebagai penutup pentas seni, 
kami juga menampilkan persembahan 
angklung, ansambel musik, tari 
balet, hip hop, juga standent. Acara 
berlangsung dengan meriah. Seluruh 
siswa dan penonton terihat antusias 
dan menikmati setiap kesenian yang 
ditampilkan. Kami mengucap syukur 
kepada Tuhan karena sudah memberikan 
anugerah-Nya sehingga acara dapat 
berlangsung dengan baik. Kami juga 
mengucap syukur atas setiap talenta 
yang Tuhan berikan, sehingga kami 
mampu menampilkannya dengan baik. 
Inilah wujud apresiasi kami terhadap 
seni dan budaya Indonesia. Kami 
berharap bisa menjadi duta kebudayaan 
dan mengharumkan nama Indonesia 
di mana pun kami berada. We love 
Indonesia...!

We love Indonesia
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Bersyukur
atas Kasih-Nya

Riding bike is fun. Oleh karena itu, pada hari Sabtu, 
tanggal 14 Juni 2014, sekolah kami, SD Kristen Petra 
10, mengadakan acara fun bike dan fun walk. Kegiatan 

ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan serta 
menurunkan tingkat obesitas, khususnya untuk siswa-siswi 
yang mempunyai kelebihan berat badan. Kami —para siswa 
kelas I sampai VI— beserta para guru, bersepeda bersama di 
sekitar kompleks sekolah dengan menempuh jarak 5 km. Kami 
sangat senang dan bersemangat mengikuti kegiatan ini. Untuk 
kegiatan fun walk ,ada dua kelompok besar berdasarkan rute 
yang kami tempuh. 

Selama perjalanan, kami bercanda dan bercerita tentang 
berbagai hal sambil menikmati dan menghirup segarnya udara 
pagi. Keringat pun membasahi pakaian kami. Tidak terasa... 
kami sudah tiba di garis finis. Fun bike dan fun walk kali ini 
merupakan pengalaman yang sangat berkesan. We think that 
this activity is very useful and fun because it makes our body 
and soul healthy. Let’s live healthily by exercising.

Satu tahun ajaran sudah terlewatkan. Banyak sekali suka 
dan duka yang telah dilalui. Akan tetapi, semuanya tidak 
lepas dari berkat, anugerah, dan campur tangan Tuhan 

Yesus Kristus yang senantiasa mengiringi perjalanan siswa dan 
guru SD Kristen Petra 11. Karena itu, rasa syukur kepada Tuhan 
adalah hal utama yang wajib kita panjatkan. Adapun sebagai 
perwujudannya, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2014, 
para siswa dan guru SD kristen Petra 11 mengikuti ibadah 
penutupan akhir tahun ajaran 2013/2014.

Ibadah ini mengangkat tema “Kepada Para Merpati”. 
Firman Tuhan yang disampaikan oleh Pdt. Adi S., mengajak 
para siswa untuk mengerti bahwa mereka adalah para 
merpati kecil yang dipakai oleh Tuhan dengan penuh tanggung 
jawab dalam mencapai cita-cita dan masa depan dengan baik. 
Tuhan yang sudah menguatkan semua siswa dan guru untuk 
melewati masa satu tahun ajaran. Segala keberhasilan yang 
sudah diraih adalah karunia yang sangat besar yang Tuhan 
berikan. Untuk itu, diharapkan para siswa untuk senantiasa 
rendah hati dan selalu melibatkan Tuhan dalam setiap langkah 
hidup mereka. Biarlah tahun ajaran yang akan datang akan 
menjadi lebih baik lagi dalam kasih-Nya.

Setiap orang pasti memiliki sebuah mimpi. Dari sebuah mimpi 
itulah kemudian ia mempunyai sebuah harapan bahwa 
mimpi itu akan menjadi kenyataan. Impian siswa kelas VI SD 

Kristen Petra 5 adalah dapat menyelesaikan studi di jenjang SD 
dan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMP. 

Hari Jumat, tanggal 20 Juni 2014, impian itu menjadi 
kenyataan. Dengan senang hati, semua siswa kelas VI diantar oleh 
seluruh guru ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pesan dan 
kesan yang disampaikan oleh salah satu siswa kelas VI adalah 
seluruh siswa mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan 
para guru, dan meminta maaf jika selama menempuh pendidikan, 
mereka membuat para guru marah. Demikian juga Ibu 
Silvianawati, M.Psi. selaku kepala sekolah, memberi pesan kepada 
anak-anak supaya bisa membawa sekaligus menjaga nama baik SD 
Kristen Petra 5 ketika memasuki jenjang yang lebih tinggi (SMP), 
dengan cara berperilaku yang baik dan berprestasi yang baik 
pula. Jika mimpi anak-anak sudah menjadi kenyataan, janganlah 
sombong, tetapi teruslah bermimpi yang indah dan berusahalah 
untuk meraih mimpi itu.

Let’s live
Healthily

Dreams
Come True



Judul di atas adalah tema dari pentas seni dari SD 
Kristen Petra 7 yang diadakan pada hari Jumat, tanggal 
6 Juni 2014, di ruang serbaguna sekolah. Kegiatan ini 

diisi oleh para siswa dengan atraksi menari, menyanyi, 
drama, memasak, biola, dan fashion.

Kegiatan ini diawali dengan menjelaskan program 
SLO PPPK Petra yang salah satu aspeknya adalah Talent 
Development, dilanjutkan dengan menyanyikan Mars 
Petra oleh semua hadirin. Kemudian, sambutan dari Ibu 
Lilyani Puspita sebagai perwakilan dari Dewan Pengurus 
PPPK Petra, serta sambutan dari Ibu Ratna Indrawati 
G., S.Pd., M.M. selaku Kepala SD Kristen Petra 7. Acara 
selanjutnya, yaitu vocal group siswa yang menyanyikan 
“I Have a Dream” dan “Aku Bisa”. Acara puncaknya, yaitu 
drama yang menceritakan tentang seorang anak bernama 
Putri, berbakat dalam memasak, tetapi pendidikan dan 
kehidupan ekonomi keluarganya lemah. Putri mempunyai 
teman-teman dengan berbagai talenta, salah satunya 
adalah menari dan fashion. Pada akhirnya... Putri 
mengikuti lomba memasak dan meraih juara pertama.

Pentas seni ini ditutup dengan doa dan menyanyikan 
lagu “Aku Bisa” bersama-sama para pengisi acara, lalu 
ditutup dengan kembang api. Tujuan dari pentas seni ini 
adalah untuk mengajak siswa agar tidak takut bermimpi 
dan percaya bahwa mimpinya akan menjadi kenyataan, 
karena Tuhan sudah memperlengkapi tiap-tiap individu 
dengan talenta yang harus digali dan dikembangkan, 
asalkan dilakukan dengan berdoa dan memanfaatkan 
bakatnya dengan maksimal. Jadi jangan takut ya, untuk 
meraih mimpi agar kita bisa menjadi orang yang sukses!

Kata “perpisahan” merupakan kata yang 
sering disambut dengan kesedihan bagi 
sebagian orang. Namun, tidak demikian 

bagi guru dan siswa kelas VI. Perpisahan 
siswa kelas VI menjadi sebuah acara yang 
dipersiapkan dan dilakukan dengan sukacita. 
Mengapa demikian? Karena acara perpisahan 
merupakan ungkapan syukur. Bagi siswa kelas 
VI, acara perpisahan merupakan ungkapan 
syukur karena telah menyelesaikan pendidikan 
di sekolah dasar. Bagi guru, terutama guru 
kelas VI, perpisahan juga merupakan ungkapan 
syukur karena telah berhasil mendidik 
dan mendampingi siswa menyelesaikan 
pendidikannya di SD.

Acara perpisahan siswa kelas VI SD Kristen 
Petra 1 dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2014, 
dihadiri oleh seluruh siswa kelas VI, beserta 
bapak dan ibu guru. Agar acara perpisahan 
menjadi kenangan yang indah, mereka 
mempersiapkannya dengan baik. Acara diawali 
dengan menyanyikan lagu “Hymne Guru” dan 
“Terima Kasihku” yang dinyanyikan oleh semua 
siswa dan guru. Berbagai atraksi, di antaranya 
hip hop, modern dance, sulap, dan pembacaan 
puisi, memeriahkan acara perpisahan ini. Pada 
akhir acara, mereka saling bersalaman, dengan 
teman-teman ataupun dengan bapak dan ibu 
guru. “Selamat berkarya di jenjang pendidikan 
yang lebih tinggi. Raihlah cita-citamu,” demikian 
pesan guru kepada para siswa kelas VI SD Kristen 
Petra 1.

Let’s make

Perpisahan yang menjadi

Our Dreams Come True

Ungkapan Syukur
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Beberapa waktu yang lalu, 
tepatnya pada tanggal 4–14 Juni 
2014, PPPK Petra mengadakan 

Math and Science Competition untuk 
siswa-siswinya yang berada di jenjang 
SD-SMP-SMA. Kompetisi tahunan 
yang kini memasuki tahun kedua ini 
diselenggarakan di Kantor Sekretariat 
Direktorat Pendidikan PPPK Petra, Jalan 
H.R. Muhammad Kav. 808, Surabaya. 
Tujuan dari kompetisi ini adalah sebagai 
wadah dan sarana bagi para siswa untuk 
berkompetisi di bidang Matematika, 
IPA, dan IPS demi kemajuan prestasi. 
Selain itu, event ini juga berfungsi 
untuk mengevaluasi hasil dari proses 
pembelajaran di sekolah. Untuk 
jenjang SD, memperlombakan bidang 
Matematika dan IPA. Untuk jenjang 
SMP, memperlombakan bidang IPA, 
IPS, dan Matematika. Sedangkan untuk 
jenjang SMA, memperlombakan bidang 
Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, dan 
Ekonomi. Tiap sekolah pun mengirimkan 
beberapa perwakilan untuk setiap 
bidang yang diperlombakan. Para 
peserta adalah siswa-siswi jenjang 
SD, SMP, dan SMA, yang tidak pernah 
mengikuti OSP dan OSN, karena 
Petra memang bermaksud untuk 
memunculkan bibit-bibit baru siswa 
berprestasi.

Pada babak penyisihan, seluruh 
peserta mengikuti tes tulis, yaitu 
menyelesaikan lima puluh soal pilihan 
ganda dalam waktu dua jam. Sepuluh 

siswa dengan nilai terbaik dari tiap-tiap 
kategori lomba, berhak maju ke babak 
semifinal, yang jadwal pelaksanaannya 
telah ditentukan oleh panitia. Dalam 
babak ini, para semifinalis tiap-tiap 
bidang studi kembali dihadapkan pada 
tes tulis, yaitu mengerjakan sepuluh 
soal uraian singkat. Lima peserta dengan 
nilai teratas berhak maju ke babak final. 
Dalam babak puncak ini, para finalis 
harus mengerjakan lima soal uraian 
dalam watu satu jam, lalu memilih dua 
di antaranya untuk dipresentasikan di 
depan juri. Semua finalis pun berusaha 
menampilkan yang terbaik. Tak hanya 
pemahaman soal, mereka juga harus 
bisa mempresentasikan jawaban dengan 
tepat dan jelas hanya dalam waktu 
sepuluh menit. Penilaian para pemenang 
berdasarkan pada tiga nilai terbaik yang 
merupakan akumulasi nilai gabungan 
soal uraian (babak final) dan presentasi.

Hasilnya... untuk bidang Matematika 
SD, Juara I dan II diraih oleh James Pillar 
L. dan Jason Christofel dari SD Kristen 
Petra 9, sedangkan Juara III diraih oleh 
Nicholas Wijaya dari SD Kristen Petra 
10. Bidang IPA SD, Juara I diraih oleh 
Otniel Liandoro (SD Kristen Petra 1), 
Juara II diraih oleh Nathasya Manuel 
(SD Kristen Petra 9), dan Juara III diraih 
oleh Kristofer Steven (SD Kristen Petra 
7). Bidang IPA SMP, Juara I diraih oleh 
Tasya Fabiola A. (SMP Kristen Petra 5), 
Juara II dan III diraih oleh Thomas Sadli 
dan Henry Wicaksono (SMP Kristen 

Petra 1). Bidang IPS SMP, Juara I diraih 
oleh Lois Melody (SMP Kristen Petra 3), 
Juara II diraih oleh Marcelyn W. (SMP 
Kristen Petra 1), dan Juara III diraih oleh 
Meity (SMP Kristen Petra 2). Bidang 
Matematika SMP, Juara I dan II diraih 
oleh Kelvin Tenata dan Valentino Dante 
(SMP Kristen Petra 3), Juara III diraih oleh 
Tiffany Irene P. (SMP Kristen Petra 1). 
Bidang Matematika SMA, Juara I diraih 
oleh Abraham Nathanael, Juara II diraih 
oleh Andree Sulistio, Juara III diraih oleh 
Gabriella Varitie S.R., ketiganya dari SMA 
Kristen Petra 1. Bidang Biologi SMA, 
Juara I diraih oleh Adriel Hernando (SMA 
Kristen Petra 2), Juara II dan III diraih 
oleh Yusak N.R. dan Gracia Imanuela 
(SMA Kristen Petra 5). Bidang Fisika 
SMA, Juara I diraih oleh Ivan Reynaldo 
(SMA Kristen Petra 2), Juara II diraih oleh 
Yahuda Dipo (SMA Kristen Petra 5), Juara 
III diraih oleh Franklin T.S. (SMA Kristen 
Petra 1). Bidang Kimia SMA, Juara I diraih 
oleh Andro Pramana W., Juara II diraih 
oleh Marco Alexander L., Juara III diraih 
oleh Shirley Priscilla, ketiganya dari SMA 
Kristen Petra 2. Bidang Ekonomi SMA, 
Juara I diraih oleh Joshua Kevin L. (SMA 
Kristen Petra 2), Juara II diraih oleh 
Daniel Wiranata (SMA Kristen Petra 5), 
Juara III diraih oleh Steffany Christina 
(SMA Kristen Petra2). Itulah semua 
daftar para pemenang Lomba MIPA PPPK 
Petra tahun 2014. Selamat buat semua 
pemenang...!

Math and Science Competition

2014
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Tidak terasa... tahun ajaran 2013/2014 telah 
terlewati. Beberapa waktu yang lalu, setelah siswa 
mengikuti Ulangan Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian 

Nasional (UN), khususnya untuk kelas VI, SD Kristen Petra 
13 mengadakan pagelaran pentas seni dengan tema 
“My Gift to You”pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014, 
dengan mempersembahkan talenta yang dimiliki kepada 
sesama dan Tuhan. Talenta seluruh siswa diolah dan 
ditampilkan di atas panggung dalam kegiatan kali ini, baik 
tarian tradisional maupun modern, seperti permainan 
musik angklung, kolintang, vocal group, biola, pantomim, 
fashion show, dan seni drama, yang merupakan ikon dari 
SD Kristen Petra 13. Tidak ketinggalan, para guru juga 
ikut mempersembahkan pujian yang diiringi karawitan. 
Semoga acara pentas seni ini bisa menjadi kenangan 
yang indah bagi siswa-siswi kelas VI selama menempuh 
pendidikan di SD Kristen Petra 13, karena mereka akan 
berpisah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 
lebih tinggi lagi....

Berkat Tuhan memang luar biasa! 
Saya, Aaron Alvarado Kristanto 
J., siswa kelas V-B SD Kristen 

Petra 9, diberi kesempatan untuk 
mengikuti OSN bidang Matematika 
yang berlangsung pada tanggal 4–9 Mei 
2014, di Denpasar. Tanggal 4 Mei 2014, 
rombongan kontingen Jatim yang terdiri 
atas tiga siswa bidang Matematika dan 
tiga siswa bidang IPA, berangkat ke 
Denpasar. Setiba di sana, kami segera 
menuju Hotel Sanur Paradise, tempat 
penyelenggaraan OSN SD 2014.

Pada hari Senin, tanggal 5 Mei 
2014, ada acara pembukaan OSN yang 
diisi bermacam hiburan bertemakan 
kebudayaan Indonesia. Setelah itu, kami 
mengikuti games untuk saling mengenal 
satu dengan yang lain. Pada hari Selasa, 
dilangsungkan tes tulis I dan II. Tes I 
berisi 25 isian singkat, sementara tes II 
berisi tiga belas uraian. Saya berusaha 
mengerjakan dengan maksimal dan 

tidak lupa berdoa kepada Tuhan. Saya 
teringat pesan Ibu Desy (Kepala SD 
Kristen Petra 9), Daud yang kecil saja 
bisa dipakai Tuhan untuk mengalahkan 
Goliat. Ketika kita mengandalkan Tuhan, 
tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari 
Rabu, ada tes eksplorasi yang sangat 
sulit, karena membutuhkan waktu dan 
konsentrasi yang tinggi, serta ide yang 
cemerlang untuk mendapatkan solusi. 
Keesokan harinya, saya bersama teman-
teman diajak refreshing dengan wisata 
edukasi ke Tanah Lot dan Monumen 
Bajra Sandhi, serta mampir ke toko oleh-
oleh. Seusai wisata edukasi, kami segera 
bersiap karena pukul 15.00 ada acara 
penutupan OSN sekaligus pengumuman 
pemenang. Saya sempat tegang karena 
merasa kurang maksimal di bagian 
ekplorasi. Meski begitu, menang atau 
kalah, saya harus tetap bersyukur, 
karena dengan mengikuti OSN ini saja 
sudah berkat Tuhan yang luar biasa.

Semua peraih medali perunggu 
dan perak sudah dibacakan, namun 
nama saya belum disebut. Saya sempat 
khawatir, antara mendapat medali 
emas ataukah tidak dapat medali apa 
pun. Namun akhirnya... puji Tuhan, 
nama saya dibacakan sebagai peraih 
medali emas sekaligus mendapatkan 
penghargaan The Best Theory. Ini semua 
hanya karena anugerah Tuhan dan 
dukungan dari para guru, karyawan, 
dan teman-teman SD Kristen Petra 9. 
Semoga pengalaman saya bisa berguna 
bagi teman-teman semua, untuk selalu 
berprestasi di bidang masing-masing. 
Selalu mengandalkan Tuhan dan tetap 
rendah hati, karena semua yang kita 
raih asalnya dari Tuhan. Yeremia 17:7, 
“Diberkatilah orang yang mengandalkan 
Tuhan, yang menaruh harapannya 
kepada Tuhan!”  

My GIFT
to You

tak ada yang mustahil

bagi Tuhan



Contest
English Singing

Oh iya, teman-teman... namaku Rafael, siswa TK A 
dari TK Kristen Petra 1. Aku punya cerita yang seru, 
lho! Mau tahu??? Hari itu, hari Jumat, tanggal 2 Mei 

2014, TK A dan B mengikuti kegiatan outbound di sekolah. 
Kegiatannya bermacam-macam, di pos I, kami berjalan 

dengan bola yang dijepit di kedua paha. Lanjut ke pos II, 
kami melompat di atas trampoline. Sebenarnya takuuuut... 
tetapi seru juga untuk dicoba, hehehe! Kemudian pada 
pos III, kami merayap di atas matras dengan rintangan tali 
yang diikat di kursi, dan kepala kita tidak boleh menyentuh 
tali tersebut. Selanjutnya di pos IV, kami harus berjalan 
memakai batok kelapa yang diikat dengan seutas tali, 
dan tali tersebut ditaruh di sela-sela jari kaki, sedangkan 
tangan memegang ujung tali. Sedangkan di pos V, kami 
mandi bola. Hehehe... sungguh sangat menyenangkan. Di 
pos terakhir, yaitu pos VI, kami memancing ikan mainan 
dengan kail bermagnet. Setelah kami kembali ke kelas, 
ternyata ibu guru sudah menyiapkan jus buah melon yang 
segaaarrrr...! 

Hehe... seru sekali kegiatanku. Ingin rasanya kami 
bermain... bermain... dan bermain terus! Oke, sekian 
dahulu ceritaku. Sampai ketemu lagi, teman-teman...! Hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, seluruh siswa KB B 

di KB Kristen Petra 12 datang ke sekolah dengan 
memakai baju bebas, untuk mengikuti lomba 

menyanyi dalam bahasa Inggris. Wah, mereka terlihat 
berbeda sekali ketika tidak mengenakan seragam. Ada 
dua pilihan lagu yang dapat mereka nyanyikan, yaitu 
“Hello Song” dan “1..2..3.. Jump”.

Setelah berdoa, mereka berbaris menuju kelas 
B4 untuk lomba. Mereka mendapatkan nomor dada, 
dan lomba pun dimulai. Satu per satu, siswa maju 
untuk menyanyi sesuai dengan pilihannya. Hehehe… 
lucunya melihat gaya dan ekspresi mereka. Ada yang 
suaranya keras, ada yang suaranya pelan, dan ada 
juga siswa yang minta menyanyi lebih dari sekali. 
Setelah mengikuti lomba, mereka pun kembali ke 
kelasnya untuk makan bekal sambil menunggu hasil 
pengumuman para pemenang dari juri.

Akhirnya saat yang dinanti pun tiba, juri 
mengumumkan pemenang lomba, yaitu: Juara I diraih 
oleh Valerie Natan, Juara II diraih oleh Ben Christian, 
dan Juara III diraih oleh Stephen Sebastien. Selamat ya, 
teman-teman! Dan untuk yang belum berhasil, jangan 
putus asa ... terus berlatih, karena kalian semua nanti 
pasti bisa meraih prestasi. Semangat, yaaa...!

Activities
outbound
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Yeee.... Segar sekali lho, jalan 
sehat pada pagi hari!
Seperti pada tanggal 2 Mei 

2014 lalu. Dalam memperingati 
hari pendidikan nasional, aku 
dan teman-teman TK Kristen 
Petra 10 berjalan santai di 
sekitar lingkungan sekolah. 
Oh, iya… Tahu tidak? Ternyata 
sinar matahari pagi itu baik 
untuk tubuh kita, lho...! 
Paparan sinar matahari yang 
cukup, membantu tubuh 
untuk memperoleh asupan 

vitamin D yang berguna untuk 
membentuk tulang yang sehat. 
Sambil berjalan mengibarkan 
bendera warna-warni, kami 
terus menyanyikan lagu-
lagu nasional dengan penuh 
semangat. Kami senang bisa 
berkeringat, karena dengan 
berkeringat, tubuh kami bisa 
jadi lebih sehat. Apalagi sudah 
ada kue dan susu yang sudah 
menanti kami di kelas. Hmm…. 
Pagi yang mengasyikkan! 
Hehehe....

Perayaan Paskah 
adalah peristiwa 
yang penuh 

dengan pesan kasih dan 
kepedulian terhadap 
sesama. Karena itu 
dalam rangka merayakan 
Paskah, TK Kristen Petra 
9 mengadakan kunjungan 
ke Panti Surya yang 
terletak di depan TK 
Kristen Petra 9. Kegiatan  
ini berlangsung pada 
hari Senin, tanggal 28 
April 2014, dan diikuti 
oleh teman-teman dari 
TK B beserta beberapa 
guru. Dengan gembira, 
mereka berangkat menuju 
ke Panti Surya dengan 
berjalan kaki, sambil 
membawa bingkisan 
berupa roti dan minuman 
untuk para oma dan opa 

yang ada di Panti Surya. 
Acara diawali dengan 
doa, puji-pujian, dan 
persembahan atraksi dari 
teman-teman. Kemudian, 
acara dilanjutkan dengan 
kegiatan pembagian 
roti, dan berkeliling ke 
kamar-kamar untuk 
menjenguk oma dan opa 
yang terbaring sakit dan 
tidak bisa mengikuti acara. 
Dengan penuh perhatian, 
mereka menyalami dan 
berbincang dengan para 
oma dan opa. Puji Tuhan, 
hari ini bertambah satu 
pengalaman bagi teman-
teman TK Kristen Petra 
9 untuk mempraktikkan 
kasih Tuhan terhadap 
sesama. Tuhan 
memberkati kita semua....

Pada tanggal 19 Mei 
2014, kami, siswa-
siswi KB  Kristen Petra 

9, berkunjung ke Kebun 
Bibit Surabaya. Tujuan 
dari kegiatan ini adalah 
untuk mengenalkan kami 
dengan aneka tanaman 
dan satwa yang ada di 
sana. Sampainya di sana, 
acara diawali dengan 
games di pendopo, yaitu 
lomba memindahkan bola 
ke dalam keranjang dan 
lomba memasukkan gelang 
ke belalai gajah. Seru lho, 

teman-teman...! Kemudian, 
acara dilanjutkan dengan 
berkeliling melihat 
tanaman-tanaman dan 
satwa yang ada di Kebun 
Bibit. Saat melihat rusa 
yang ada di sana, kami juga 
mendapat kesempatan 
untuk memberi makanan 
kepada rusa secara 
langsung, yaitu dengan 
kacang panjang yang 
sudah disiapkan. Wah, 
senangnya...! Hehehe... 
kami senang sekali dengan 
pengalaman hari ini.

Kasih

Mengenal aneka

tetap sehat
dan Bugar

itu Baik

Tanaman & Satwa



Hari Senin, tanggal 9 Juni 2014, adalah 
pelaksanaan pelepasan siswa TK B dan KB 
B. Tiap siswa menampilkan berbagai macam 

kegiatan yang sudah diajarkan oleh ibu guru selama 
ini. Ada yang menyanyi, baca puisi, bermain angklung, 
balet, drama, gerak dan lagu, modern dance, tari 
tradisional, dan masih banyak lagi. Saya dan teman-
teman terlihat berbeda karena memakai kostum untuk 
pentas, dan di-make-up supaya cantik.  Ahhh... tak 
sabar rasanya menunggu acara dimulai. Pasti seru 
sekali!

Seluruh penampilan kali ini kami persembahkan 
untuk mama dan papa yang sangat menyayangi kami, 
dan untuk ibu guru yang ada di KB-TK Kristen Petra 12, 
atas pendidikan dan pengajaran yang sudah diberikan 
selama ini sehingga kami menjadi anak yang pandai. 
Sesuai dengan tema kali ini “Reach Your Dream”, kami 
diingatkan untuk tetap berjuang tanpa putus asa agar 
dapat meraih cita-cita pada masa yang akan datang, 
karena sudah banyak bekal yang diberikan melalui 
berbagai macam kegiatan di sekolah.

Waktu terus berlalu... tanpa terasa, tibalah 
waktunya kami mengakhiri acara dengan menyanyi 
bersama lagu “We are the World”. Kami semua 
termasuk ibu guru, larut dalam nyanyian sambil 
bergandengan tangan. Terima kasih ibu guru... jasamu 
tidak akan terlupakan sampai kapan pun.... Pada tanggal 6 Juni 2014, ada acara spesial di 

sekolahku, TK Kristen Petra 7. Tahu tidak acaranya 
apa? Hehehe.... Acaranya adalah proyek PKK  

dengan tema “Thank’s for Being My Parents”. Aku 
dan teman-teman sangat bersemangat mengikuti dan 
menampilkan yang terbaik pada acara ini, karena papa 
dan mama juga diundang hadir. Di antara kami ada yang 
menyanyi, bermain drama, bermain kolintang, serta 
berpuisi dalam bahasa Mandarin.

Aku dan teman-teman memulai acara dengan 
berkumpul di ruang media. Wah… ruangannya ramai 
sekali, dan ada mama dan papa di sana. Aku senang 
sekali karena mereka datang ke acara ini. Lalu, aku 
membacakan puisi untuk papa dan mama, juga 
memberikan kejutan berupa bunga kepada mereka. 
Aku dan teman-teman melihat papa dan mama terharu 
dengan kejutan kami. Selain memberikan penampilan 
terbaik kami, aku dan teman-teman juga menghias foto 
dengan pigura bersama mama dan papa. Asyik… jarang-
jarang lhoo, papa dan mama bisa bersama-sama di 
sekolah! Eh, masih ada kejutan lagi mereka, yaitu jagung-
keju-susu buatanku dan teman-teman. “Silakan dimakan, 
mama dan papa. Terima kasih sudah menjadi orang tua 
yang baik buatku, ” kataku sambil memberikan jagung-
susu-keju kepada mereka.

Acara ini diadakan untuk mengungkapkan rasa terima 
kasihku dan teman-teman kepada papa dan mama, yang 
telah merawat dan mendidik kami dari kami lahir sampai 
sekarang. Dan yang saat ini bisa kami berikan kepada 
mereka adalah aku dan teman-teman harus belajar 
dengan baik supaya papa dan mama senang. 

reach
Your Dream thank’s

for Being My Parents
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Halo teman-teman… Nama kami Regina dan 
Richard, kami adalah saudara kembar dari 
TK Kristen Petra 1. Kami sangat senang 

karena ibu guru memberi kami berdua tugas 
memandu acara pentas akhir tahun ajaran untuk 
para mama, papa, dan teman-teman semua. Hari 
Sabtu, tanggal 14 Juni 2014, kami harus bangun 
pagi-pagi karena tidak ingin terlambat sampai di 
sekolah. Hari itu adalah hari yang sibuk bagi para 
guru karena harus mendampingi kami, siswa-siswi 
kelompok B, dalam menampilkan kemampuan dan 
talenta kami, seperti: balet, tari Aborigin, drama, 
laga busana daerah, angklung, menyanyi, pianika, 
kungfu kids, band bocah, dan lain-lain, di hadapan 
papa dan mama. Tahukah kalian ... kami masing-
masing harus menampilkan dua macam penampilan. 
Wwoooouuu...!!!

Ini adalah penampilan terakhir kami dalam 
sekolah di jenjang TK. Hari itu, kami semua 
puuuaaassss karena seluruh penampilan kami 
berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih 
Tuhan Yesus, untuk talenta yang Kau beri.... Terima 
kasih ibu guru, atas jasamu dalam mendidik dan 
membimbing kami…. Tuhan memberkati kita semua. 
Sayonara….

Farewell Party
@ Kindergarten

Tidak terasa, kita sudah berada di pertengahan bulan 
Juni 2014. Itu artinya setiap siswa akan bersiap-siap 
untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi, seperti 

halnya dengan adik-adik KB–TK Kristen Petra 5. Bukan hanya 
sekadar kesiapan hati, namun mereka pun harus menyiapkan 
diri serta mengoptimalkan talenta yang Tuhan sudah berikan 
untuk tampil di acara pelepasan siswa KB B dan TK B. 
Melalui nyanyian, musik, tarian, senam, fashion show, puisi, 
modern dance, dan juga sosiodrama, setiap siswa berusaha 
memberikan yang terbaik dalam acara tersebut. Hal ini dapat 
terlihat saat mereka melakukan latihan. Meski terkadang 
mengalami kesulitan saat belajar setiap gerakan baru, namun 
pada akhirnya mereka pun mampu melakukannya. Hebatkan?!

Acara yang diadakan pada tanggal 11 Juni 2014 ini, 
dibuat semenarik mungkin untuk para siswa dan juga orang 
tua, yaitu dengan cara kemasan yang berbeda. Tidak hanya 
itu, adanya sosiodrama yang dimainkan para siswa TK B 
menggambarkan kejadian yang sering terjadi sekarang ini, 
yakni tentang kebersamaan dalam keluarga akan sangat 
membantu anak untuk berkembang maksimal di tengah 
segala kesibukan orang tua. Acara dengan judul “Absolutely 
Happen” ini bertujuan agar tiap keluarga dapat menjadi 
keluarga yang bahagia. Dengan penampilan dan kostum yang 
menarik, mereka memeriahkan acara yang berlangsung di 
aula tersebut. Selain itu, sambutan dari Ibu Kim selaku kepala 
sekolah dan sambutan dari orang tua siswa juga melengkapi 
acara ini. Adanya photobooth begitu menarik perhatian 
para orang tua dan siswa untuk foto bersama. Tidak hanya 
itu, proses penyerahan portofolio kepada orang tua sebagai 
ungkapan terima kasih setiap siswa ini menciptakan suasana 
kekeluargaan yang begitu terasa.

Sukses ya, buat teman-teman dalam melanjutkan sekolah 
ke jenjang berikutnya! Tetap semangat dan terus maju, oke! 
Mari kita muliakan Tuhan lewat hidup kita, baik lewat prestasi 
sekolah maupun lewat talenta yang telah Tuhan berikan!



in

Hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2014, KB-TK Kristen 
Petra 11 melaksanakan kegiatan pentas akhir 
tahun ajaran. Kegiatan ini dilaksanakan di aula 

sekolah, mulai dari pukul 08.00 hingga selesai. Acara 
ini dibuka oleh Kepala Sekolah KB-TK Kristen Petra 
11, yaitu Ibu Regina, dengan ditandai pelepasan 
beberapa ekor burung. Tujuan dari acara ini adalah 
meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri dari 
siswa KB-B, TK-A, dan TK-B, untuk tampil di depan 
banyak penonton. Tema pentas seni kali ini adalah 
“Up-Up and Away”, yang mempunyai makna meraih 
cita-cita yang lebih tinggi.

Dalam acara ini, siswa-siswi KB-B menampilkan 
tarian dolanan yang berjudul “Ular Naga Panjangnya”. 
Mereka tampak gembira dan lucu sekali. Dengan 
kepolosannya, mereka membawakan tarian tersebut 
di atas panggung dengan sangat baik. Tidak hanya 
siswa KB-B saja yang tampil, tetapi juga siswa TK-A 
dan TK-B juga berani tampil. Misalnya, gerak dan 
lagu ditampilkan oleh siswa TK-A, tari dolanan “Rek 
Ayo Rek” ditampilkan oleh siswa TK-B. Ada tari balet, 
bercerita dalam bahasa Inggris, membaca puisi, 
bahkan lomba fashion show bersama orang tua, yang 
diikuti oleh seluruh siswa KB-TK Kristen Petra 11.

Semua siswa tampil dengan baik dan penuh 
keceriaan. Semoga kemeriahan acara ini bisa menjadi 
kenangan yang indah bagi para siswa, dan sebagai 
pendorong untuk melanjutkan pendidikan di jenjang 
selanjutnya dengan lebih baik lagi guna meraih cita-
cita. Tetap semangat, ya...!

Pagi yang cerah menambah rasa gembira di hati semua 
anggota keluarga KB-TK Kristen Petra 13, karena 
hari ini, hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2014, sekolah ini 

sedang mengadakan perhelatan besar, yaitu pentas seni 
akhir tahun ajaran 2013/2014. Semua orang tampak sibuk 
berlalu-lalang di sekitar koridor kelas hingga aula sekolah 
di lantai dua. Benar saja, tampak di setiap ruangan kelas... 
para siswa KB B pagi dan KB B siang, serta seluruh siswa 
TK B, telah bersiap-siap dengan kostum mereka yang unik 
dan lucu. Ada yang memakai pakaian profesi, pakaian adat, 
kostum dance, balet, dan berbagai kostum drama lainnya. 
Dan yang paling menarik adalah... seorang anak yang 
berkostum rompi biru dan celana pendek, serta berhidung 
panjang. Ya, benar...! Itu adalah Si Pinokio! Hehehe....

Tahun ini, TK Kristen Petra 13 mengangkat cerita 
Pinokio dengan mengambil tema “Be an Obedient Child”. 
Dengan mengambil tema ini, semua siswa-siswi KB-TK 
Kristen Petra 13 diharapkan bisa bertumbuh menjadi anak 
yang taat kepada orang tua, taat kepada guru di sekolah, 
dan terlebih taat kepada Tuhan, sehingga memiliki karakter 
yang baik dan membanggakan. Acara disusun dalam satu 
rangkaian cerita, mulai dari penampilan gerak dan lagu dari 
siswa KB, tari pita, tari boneka, balet, menyanyi bersama, 
drama Pinokio, serta modern dance yang dibawakan 
oleh sekelompok siswa yang begitu lincah, mantap, dan 
tentunya ... wow, keren!

Para undangan dan orang tua siswa yang hadir 
pun dibuat berdecak kagum. Mereka menilai acara ini 
berjalan sukses dan sangat menghibur. Dan yang paling 
membanggakan adalah semua siswa KB B dan TK B tampil 
dengan prima dan penuh percaya diri.  Terima kasih untuk 
kerja sama tim yang hebat! Bravo, KB-TK Kristen 13!
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PPPK Petra menyadari akan semakin banyaknya bakat siswa-
siswi Petra yang patut untuk dikembangkan, karena itulah 
PPPK Petra mencoba mewadahi bakat-bakat tersebut melalui 

kegiatan Excellent Life Skills (ELS). Salah satu jenis kegiatan ELS 
yang diadakan adalah ELS Modelling bagi siswa-siswi SD Kristen 
Petra. Materi yang diajarkan beragam, selain cara berjalan dan 
berpose yang baik, juga menyangkut pengajaran mengenai etika 
dan pembangunan karakter. Sebab tidak hanya kecantikan luar saja 
yang penting, tetapi sikap dan perilaku juga harus mencerminkan 
pribadi yang baik. Pada setiap awal dan akhir pelajaran, pengajar 
selalu membimbing siswa untuk berdoa di depan kelas, yang 
bertujuan untuk melatih rasa percaya diri siswa. Dan selama satu 
tahun ajaran ini, pengajar sudah mengadakan beberapa penilaian 
performance. Hal ini membuat para siswa-siswi tampil semakin 
percaya diri, dan hasil dari kegiatan pembelajaran ELS selama ini 
bisa semakin banyak ditampilkan.

Para siswa tampak sangat antusias selama kegiatan ELS Modelling 
berlangsung. “Saya senang ketika terpilih mengikuti ELS Modelling. 
Di rumah, saya sering mengulangi lagi materi yang telah diberikan,” 
kata Nerissa Aurea, salah satu peserta ELS Modelling. Kegiatan 
ELS ini juga disambut baik oleh para orang tua siswa, seperti 
kata Ibu Novita Sianggono, orang tua dari Nerissa Aurea, “Kami 
sebagai orang tua mendukung kegiatan ELS Modelling. Anak saya 
sering berlatih sendiri dan tidak mengalami banyak kesulitan.” 
Harapan dari kegiatan ELS Modelling ini adalah setiap anak dapat 
mengembangkan talenta mereka di bidang modelling serta 
mengembangkan rasa percaya diri mereka.

Visi PPPK Petra adalah 
berusaha mewujudkan 
sekolah-sekolahnya 

menjadi sekolah terbaik di 
Indonesia, sebagai bagian dari 
sistem pendidikan nasional. 
Seiring dengan visi tersebut, PPPK 
Petra terus berkembang dan 
menjadi sekolah terdepan dengan 
program-program pendidikan 
yang terbaik bagi para siswanya, 
yang tentunya ditunjang pula 
dengan penyediaan fasilitas sarana 
dan prasarana yang baik. Dan 
kini, setelah menunggu proses 
pembangunan selama satu tahun, 
PPPK Petra membuka gedung 
baru bagi KB-TK-SD Kristen Petra 
12, yang terletak di Jalan Untung 
Suropati No. 27A Sidoarjo.

Dengan disaksikan oleh 
sekitar seratus orang undangan, 
peresmian gedung baru KB-TK-
SD Kristen Petra 12 ini ditandai 
dengan penguntingan ronce bunga 
melati oleh dr. Liliek Gondomono 
(Ketua I PPPK Petra), Ir. Jimmy 
Priatman, M.Arch., (Ketua II 
PPPK Petra) dan Ir. Leliana Dewi 
(Ketua III PPPK Petra), pada hari 
Senin, tanggal 7 Juli 2014. Dengan 
prosesi ini, kini gedung sekolah 
tersebut telah resmi beroperasi 
untuk kegiatan pembelajaran 

KB-TK-SD Kristen Petra 12 mulai 
tahun ajaran 2014/2015. Seusai 
pengguntingan ronce bunga, 
acara pun dilanjutkan dengan 
kebaktian syukur yang dipimpin 
oleh Pdt. Andri Purnawan di aula 
sekolah yang terletak di lantai 
III. Kebaktian dibuka dengan 
penampilan ansambel oleh guru 
KB-TK-SD Kristen Petra 12, serta 
tari-tarian oleh siswa TK-SD Kristen 
Petra 12. Setelah itu, dilanjutkan 
dengan beberapa kata sambutan 
dari dr. Liliek Gondomono. 
Dalam sambutannya, dr. Liliek 
Gondomono menyampaikan 
bahwa konsep sekolah sekarang 
tidak sama dengan sepuluh 
atau dua puluh tahun yang lalu. 
Kini, sekolah merupakan second 
home bagi murid. Untuk itu, 
gedung baru KB-TK-SD Kristen 
Petra 12 ini didesain agar murid 
merasa nyaman untuk berada 
di lingkungan sekolah. Dengan 
keberadaan gedung sekolah 
yang memiliki sarana dan 
prasarana lebih memadai ini, 
siswa diharapkan dapat belajar 
lebih semangat lagi sehingga 
kelak dapat meraih prestasi, 
baik di tingkat nasional maupun 
internasional.

Be the Next
Models...!

Peresmian Gedung Baru
KB-TK-SD Kristen Petra 12


