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ALAMAT SEKOLAH PPPK PETRA

Senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam 
Gema Petra edisi bulan Agustus 2014. Setelah libur kenaikan 
kelas berakhir, saatnya para siswa beraktivitas kembali dalam 
proses belajar mengajar di sekolah, dan tentunya pada jenjang 
yang lebih tinggi. Begitu juga dengan para siswa kelas I SD, kelas 
VII SMP, dan kelas X SMA, mereka dihadapkan pada lingkungan 
sekolah yang baru. Untuk membantu mereka beradaptasi 
dengan lingkungan sekolah yang baru tersebut, pihak sekolah 
membuat acara penyambutan bagi mereka, salah satunya adalah 
Layanan Orientasi Siswa (LOS). Kami pun mencoba merangkum 
kegiatan-kegiatan penyambutan para siswa baru tersebut bagi 
Anda dalam Gema Petra edisi Agustus 2014 ini. Selain itu, kami 
juga menghadirkan artikel tentang Petra Summer Program 2014 
di Beijing No. 39 Middle School, China, yang berlangsung pada 
tanggal 11–20 Juli 2014, serta raihan prestasi internasional siswa 
PPPK Petra dalam The 9th Standards Olympiad di Korea Selatan.

Terima kasih kepada pihak sekolah yang telah mengirimkan 
materi untuk Gema Petra edisi Agustus 2014 ini. Kirimkan 
masukan dan saran Anda ke alamat redaksi atau melalui e-mail.

Semoga apa yang sajikan bisa bermanfaat.

Selamat membaca....

EDITORIAL contents



CHANGE
a better person
to be

Tahun ajaran 2014/2015 telah dimulai. Demikian pula 
dengan Layanan Orientasi Siswa (LOS) bagi murid-murid 
baru di SMP Kristen Petra 5 yang dilaksanakan pada 

tanggal 14–16 Juli 2014. Dengan tema “Change to be a Better 
Person”, mereka diajak untuk menjadi pribadi yang lebih baik 
serta bisa menuai prestasi.
Sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2014, para murid 
baru ini datang ke sekolah. Mereka memasuki kelas masing-
masing bersama wali kelas dan berkenalan dengan OSIS 
pendamping, serta melakukan persiapan untuk pelaksanaan 
LOS.

Hari Senin, kegiatan LOS dimulai. Para siswa mengikuti 
upacara bendera yang dipimpin oleh Ibu Nyoman selaku Kepala 
SMP Kristen Petra 5. “Travejes, yes we can!!!” itulah slogan yang 
diserukan untuk membangkitkan semangat mereka. Seusai 
upacara, mereka kembali ke kelas untuk kegiatan selanjutnya, 
wawasan wiyata mandala. Kegiatan itu dibagi menjadi dua 
bagian, yaitu presentasi dan keliling sekolah. Setelah itu, ada 
kegiatan ice breaking, dengan permainan yang bernama “Flash 
Bang!”, serta kegiatan kreativitas membuat kartu ucapan 
kepada orang tua dengan berbagai bentuk, motif, dan warna, 
yang nantinya akan diserahkan pada saat kegiatan parenting. 
Mereka juga mengumpulkan sembako untuk diberikan kepada 
para pasukan kuning di sekitar kompleks sekolah. Kegiatan bakti 
sosial ini diadakan sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa 
kepedulian kepada sesama.

Hari masih pagi, namun lapangan sudah dipenuhi oleh 
para peserta LOS dengan mengenakan pakaian olahraga. 
Pada hari kedua ini, ada kegiatan “Surabaya Bersih dan Hijau” 
setelah dilaksanakannya ibadah pagi. Mereka membersihkan 
lingkungan sekolah, menanam tanaman, serta mengecat pagar 
dan batu pembatas di lapangan. Kegiatan tersebut berlangsung 
begitu menyenangkan. Mereka tampak lebih akrab, ada yang 
bercanda, bermain, bahkan berfoto selfie seusai mengerjakan 
tugas-tugasnya. Setelah semua beres, kami semua minum es 

buah dan makan nasi pecel yang telah disediakan oleh para 
guru. Sekitar pukul 10.00, mereka berganti pakaian batik dan 
melanjutkan kegiatan di dalam kelas. Ada ceramah  sosialisasi 
dari para guru BK, yang menjelaskan tentang perbedaan antara 
SD dan SMP, serta bagaimana cara menyikapinya. Setelah itu, 
mereka mengikuti game “Move On” dan kegiatan eye exercises, 
kemudian berlanjut dengan kegiatan ceramah kepemimpinan di 
ruang serbaguna.

Tak terasa... dua hari telah berlalu dan mereka akan 
memulai kegiatan belajar mengajarnya. Hari ketiga ini diawali 
dengan pembentukan pengurus kelas dan mencatat jadwal 
pelajaran. Mereka juga mengumpulkan tugas yang telah 
diberikan sebelumnya, yaitu menulis impian yang disertai 
dengan foto dan biografi singkat tokoh yang menginspirasi 
mereka. Setelah kegiatan di kelas, mereka turun ke lapangan 
untuk mengikuti ibadah awal tahun bersama, yang dipimpin 
oleh Pdt. Anil Dawan, M.Th.. Setelah ibadah, acara yang 
ditunggu-tunggu pun dimulai, yaitu talent show. Tiap-tiap kelas 
menunjukkan penampilan terbaiknya. Ada yang bermain drama, 
menyanyi, menari, parade puisi, dan sebagainya. Walaupun 
waktu persiapan relatif singkat, namun penampilan mereka 
sangat bagus dan menghibur. Tak kalah, para pengurus OSIS dan 
guru juga turut tampil dalam talent show.

Akhirnya... tibalah kami pada penghujung acara. Ibu 
Nyoman memberikan sambutan sekaligus menyerahkan 
penghargaan kepada murid terbaik dari setiap kelas. 
Beliau juga memasangkan mahkota dan kain 
selempang kepada King & Queen 
LOS, yaitu Michael Timothy (VII-1) 
dan Angela (VII-2). Menjelang pukul 
dua siang, acara ditutup dengan 
doa. Dengan begitu, usai pula 
seluruh kegiatan LOS tahun 
ajaran 2014/2015 di SMP 
Kristen Petra 5.

oleh: Naomi Natasha
OSIS (Panitia LOS)
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our one step

Happiness

Ahead

Time goes so fast. One year passed so quickly. At 
the end of our teaching and learning activites in 
2013/2014. We had a lot of amazing activities. 

There were sport competitions such as, volleyball, 
basketball, and also fun walk. Wow, They were so 
fantastic. We could join those competitions to challenge 
our physics and make us having healthy body. It is the 
implementation of SLO in physical growth. Not only 
physical growth but also had emotional intelligence, 
showed in rally games and studying outing at eco green 
which need our teamwork, tolerance, and cooperation. 
How about talent development??? No worry about 
it, we also had choir competition. Moreover, we held 
bazaar. Was  it special??? Yes, absolutely. Here, we could 
sell healthy food, promote and serve it attractively. 
We presented them in English.... only in English...! The 
menu, promotion, songs, plays, and MC always spoke 
English in this event. They spoke English all the time. How 
about the teachers? They also performed well in singing 
western songs. Wow, not only the students but also the 
teachers had multi talents.  Religious education??? Yups, 
we won’t forget those who need our help. The advantage 
of our bazaar, we donated it to the dormitorie or 
orphanages. We came and handed  them. We could see 
happy smile on their face. They missed us. How happy 
we were when we could make them happy. Yeah, the 
character building that we got is very useful for us. Our 
thanks to God not only when we got something, but also 
when we had a worship in the church and a harmony day. 
We prayed and shared together. We could ask forgiveness 
to our friends the whole of this year. We could realize the 
important thing in this life. We don’t need to be selfish. 
Always care to others... Academic excellence??? It was 
showed in our performance in bazaar, we could speak 
English well, sing a song and perform the plays well. It is 
very special. Do you know why we have to use English? 
It is our excellent point in our lovely school, Petra 1 
Christian Junior High School.

Itulah tema acara pelepasan siswa kelas IX SMP Kristen Petra 2 yang 
diadakan di aula sekolah pada tanggal 21 Juni 2014 lalu. Acara 
dimulai dengan menyanyikan lagu-lagu pujian terlebih dahulu 

untuk menyatakan syukur kami kepada Tuhan, lalu dilanjutkan 
dengan pembacaan firman yang diambil dari Filipi 3. Dalam 
khotbahnya, Pdt. Deviyanti M. Uktolseja berpesan, bahwa pada saat 
di SMA nanti... kami harus semakin giat belajar dan berusaha seperti 
Paulus, yang berusaha untuk meninggalkan hidup lamanya dan 
berusaha menjadi lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan.

Selesai kebaktian, acara diteruskan dengan penampilan Tari Remo 
oleh Divenna (VIII-1) yang dilanjutkan dengan prosesi penyambutan 
kepala sekolah dan wali kelas untuk menempati tempat yang telah 
disediakan. Setelah itu, pemberian penghargaan untuk siswa yang 
berprestasi, baik di bidang akademik maupun nonakademik, serta 
penghargaan untuk siswa teladan, mulai dari kelas VII, VIII, hingga 
IX. Tak ketinggalan, beberapa orang tua siswa juga mendapat 
kesempatan untuk memberikan sambutan. “Saya sangat bangga 
sekali menyekolahkan anak saya di sekolah ini, terutama sewaktu kaki 
anak saya cedera. Sekolah begitu perhatian sehingga kelas anak saya 
dipindahkan ke lantai I. Di sini, anak saya mendapat perhatian dan 
bimbingan yang sangat dibutuhkannya,” demikian apresiasi orang 
tua dari Stefanny Angela (IX-3). Hal senada juga disampaikan oleh 
beberapa orang tua yang hadir dalam acara pelepasan tersebut.

Prosesi dilanjutkan dengan pemberian bouquet bunga untuk 
kepala sekolah sebagai tanda cinta kasih kami, karena selama 
tiga tahun dididik di sekolah ini dengan penuh kasih. Ibu Theresia 
berpesan agar kami tetap berjuang dan belajar karena perjalanan 
kami masih panjang, dan berharap kami bisa menjaga almamater 
SMP Kristen Petra 2 di mana pun kami berada. Kemudian, acara 
diteruskan dengan penampilan tim paduan suara serta modern dance 
dari para siswa kelas VII. Akhirnya... saat yang ditunggu-tunggu pun 
tiba, yaitu acara prosesi wisuda yang dipimpin oleh Ibu Theresia. Pada 
penghujung acara pelepasan, diadakan pelepasan burung sebagai 
simbol bahwa kami harus terbang tinggi untuk mencapai masa depan 
yang penuh harapan.

Acara pelepasan ini ditutup dengan doa, dan kami pun saling 
berjabat tangan dengan para guru. Acara pelepasan telah berakhir, 
kami pun kembali ke kelas untuk menerima map berisi rapor, buku 
kenangan, Tabloid Gema Petra, majalah sekolah, dan lain-lain. 
Kami berpisah satu dengan yang lain... namun ini bukan akhir dari 
segalanya, karena seberapa lama pun kami berpisah, kami akan 
tetap berteman dan saling mengingat kenangan yang telah kami lalui 
bersama.

oleh: Tim Jurnalistik
SMP Kristen Petra 2
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to be honest, creative,

wisuda purnawidya

and Innovative Students

Siswa SMK Kristen Petra

Bertempat di auditorium sekolah, SMK Kristen Petra telah 
menyelengarakan wisuda purnawidya bagi para siswa 
kelas XII pada tanggal 17 Juni 3014. Kegiatan ini dihadiri 

oleh seluruh siswa kelas XII semua program keahlian (Teknik 
Pemesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Elektronika 
Industri, dan Teknik Komputer dan Jaringan) yang telah 
menyelesaikan pendidikannya di SMK Kristen Petra. Selain para 
siswa yang diwisuda, hadir pula adik kelas yang tergabung dalam 
OSIS SMK Kristen Petra, para guru kelas XII, dan para orang tua 
yang putra-putrinya mendapatkan predikat terbaik. Kegiatan ini 
dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan sekolah 
kepada para siswa yang telah menyelesaikan pendidikannya 
selama tiga tahun di SMK Kristen Petra.

Tidak terasa... libur kenaikan kelas sudah berakhir dan 
saatnya kembali menjalani aktivitas sekolah. Nah, 
ingatkah kalian hal apa yang melengkapi awal tahun 

ajaran? Tentunya adalah siswa-siswi yang baru saja masuk ke 
SMA! Jika ada siswa-siswi baru, tidak lengkap kalau tidak ada 
LOS (Layanan Orientasi Sekolah). Tema kegiatan LOS di SMA 
Kristen Petra 5 adalah “To be honest, creative, and innovative 

students“. Penasaran 
apa aja kegiatan LOS di 
Smatrama untuk tahun 
ini? Check it out, guys!

Hari pertama, 
seluruh siswa 
berkumpul di depan 
sekolah sebelum 
memasuki gedung 
dengan disambut oleh 
para guru, dengan 
senyuman serta 

jabat tangan. Dengan 
bimbingan kakak OSIS, para siswa mulai masuk ke kelas masing-
masing dan berkoordinasi dengan wali kelas. Setelah itu, acara 
berlanjut di aula. Mereka latihan PBB kemudian disusul dengan 
upacara penyambutan siswa-siswi tahun ajaran baru. Tak lupa, 
ada sambutan dari kepala sekolah serta perkenalan dengan 
para guru, staf, dan kakak OSIS yang akan membimbing mereka 
selama tiga hari menjalani LOS. 

Pada hari kedua, mereka mendapatkan penjelasan tentang 
ELS (Excellent Life Skills) dan ekstrakurikuler dari para guru. 
Kurang lebih satu jam telah berlalu, kegiatan selanjutnya 
sudah menanti. Kira-kira apa, ya? Yup, benar sekali, kegiatan 
selanjutnya adalah PMS (Pendidikan Mental Spiritual) yang 
dijalankan oleh anggota PD Team. Mereka menjelaskan tentang 

kegiatan apa saja yang ada dalam PD Team. Selain itu, mereka 
diberi sedikit game sebagai bentuk pendekatan diri. Nah, tidak 
ketinggalan, satu kegiatan unggulan dari SMA Kristen Petra 5 
yaitu Excellent Point. Banyak kegiatan yang dilakukan, mulai dari 
kelompok bersama untuk saling sharing, short live in ke panti 
jompo, sampai tergabung dalam paduan suara doulos. Kegiatan 
selanjutnya adalah cerdas cermat yang dilaksanakan di aula dan 
olahraga bersama, yaitu senam poco-poco. 

Hari ketiga, diadakan kegiatan KKR di aula sekolah. Melalui 
KKR ini, mereka diajar untuk menjadi generasi muda yang bisa 
memberi dampak positif bagi sekitar. Seusai ibadah, para siswa 
menyanyikan yel-yel mereka sambil mengelilingi sekolah, dan 
puncak acaranya adalah talent show dari semua kelas. Eitss, tahu 
gak, para pemenang talent show juga mendapatkan hadiah, 
lho... sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras mereka. 
Pada penghujung acara, para siswa serta pengurus OSIS menuju 
ke depan sekolah sambil membawa balon berisikan harapan 
mereka. Balon ini dilepaskan bersama-sama dan membiarkannya 
terbang setinggi mungkin. Ini sebagai simbol agar harapan 

mereka dapat terwujud suatu saat nanti. Kegiatan 
LOS pun berakhir dan para siswa 
harus mempersiapkan diri untuk 
proses pembelajaran keesokan 
harinya. Kita tunggu saja kegiatan 
seru lainnya dari LOS Smatrama 
pada tahun depan! Petra 5... 
hebat!!!

     
oleh: Clarita Ivone
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Selamat datang

Layanan
Orientasi

Siswa

di SMP Kristen Petra 3

2014/2015

Kami, para anggota OSIS SMP Kristen Petra 3, bertugas mendampingi 
para siswa kelas VII untuk mengikuti kegiatan Layanan Orientasi 
Siswa (LOS) selama tiga hari, pada tanggal 14–16 Juli 2014. Pada hari 

pertama, diawali dengan upacara pembukaan yang dipimpin oleh Ibu 
Santawati, S.Th., M.M., lalu dilanjutkan dengan kegiatan ceramah tentang 
sosialisasi peraturan dan tata tertib sekolah, pengenalan program Student 
Learning Outcomes (SLO), pengenalan program Excellent Point – sains 
dan teknologi. Para siswa dengan antusias melakukan uji coba roket air 
di lapangan tengah, serta mencoba resonansi dari pipa dan bambu di 
Laboratorium Alam.

Pada hari kedua, mereka mengikuti kegiatan senam bersama di 
lapangan sekolah, kemudian pengenalan program PKK dan kreativitas 
sekolah. Selepas itu, mereka melanjutkan dengan menyiapkan yel-yel dan 
penampilan berbagai talenta untuk kegiatan LOS pada hari ketiga.

Pada hari terakhir, OSIS mendampingi para siswa baru ini untuk 
mengenal lingkungan sekolah. Kemudian, acara dilanjutkan dengan 
kebaktian awal tahun ajaran yang dipimpin oleh Pdt. Kristian Feri A. ,S.Th.. 
Kami salut dengan petugas kebaktian dan pemusik yang semuanya dilayani 
oleh siswa kelas VII. Usai kebaktian, kami makan menu sehat, yaitu nasi 
jagung dengan lauknya, serta puding. Acara penutup dalam kegiatan LOS 
ini adalah pentas bakat dan seni, yang dimeriahkan oleh penampilan 
yel-yel, bakat, dan seni, dari tiap-tiap kelas. Beberapa di antaranya adalah 
vocal group dan pembacaan puisi, ditambah dengan penampilan dari OSIS 
berupa pujian solo Mandarin oleh Merelyn, serta penampilan stand up 
comedy dari Stevano.

Menandai dimulainya tahun ajaran baru 2014/2015, SMA Kristen 
Petra 3 mengadakan kegiatan LOS yang dilaksanakan serentak 
mulai tanggal 14–16 Juli 2014. Kegiatan ini bertujuan untuk 

mengenalkan siswa baru kepada lingkungan sekolah yang baru. Selama 
mengikuti LOS, para siswa diberikan berbagai kegiatan yang menarik, 
antara lain: bangga kepada sekolah, internet sehat, cara belajar yang 
benar, permainan, olahraga gembira, dan KKR. 
Selain itu, untuk meningkatkan rasa sosial siswa, selama LOS mereka 
mengumpulkan bingkisan bakti sosial yang disalurkan kepada para petugas 
kebersihan, tukang becak, petugas keamanan sekolah, dan petugas palang 
pintu kereta api. Dalam kegiatan LOS kali ini, sekolah mengundang alumni 
yang telah berhasil dalam dunia bisnis guna memberikan motivasi kepada 
para peserta LOS. Pada sesi terakhir, peserta mengikuti KKR dengan 
pembicara Pdt. Dedy Gunawan Satyaputra, S.Th. dari GKI Emaus Surabaya. 
Peserta LOS diajak untuk menyadari fungsinya sebagai anak dan sebagai 
siswa agar mampu membawa terang bagi sesamanya. Kegiatan LOS pun 
diakhiri dengan dilaksanakannya upacara penutupan di aula sekolah.



The 9th standards
Olympiad

The translator smiled on us; in no a minute, with a great 
spirit she translated the names that were given the 
honour of silver medal in English. We realized that 

we just won a silver medal for Indonesia, a present for the 
upcoming Independence Day, and for Petra 1 Christian Senior 
High School. In an immediate moment, the whole auditorium 
shouted for joy as Sang Saka Merah Putih was placed in the 
right side of the South Korean Flag. It was truly an honour!

All of this story began as we (Raymond Christopher 
Setiawan, Andree Sulistio Chandra, Matthew Gunawan, 
guiding teacher: Charles Felix Widjajakoesoema) was 
recommended by UBAYA to BSN (Badan Standardisasi 
Nasional) to compete in the 9th Standards Olympiad in South 
Korea, that was held by KATS (Korean Agency for Technology 
and Standards), sponsored by KSA and the KoFTES (they 
are governmental organization interested in Standards 
development). At the first time when we were assigned for 
such task, we even did not have an inkling idea about the 
standards. According to BSN, this is not a fault, because many 
part of societies do not know about standards at all. This is a 
contrast then in the South Korea.

The standards educations there begin at kindergarten 
level. As of the high and middle school level, the education is 
made in a different instrument, which is Standards Olympiad 
that held each year. This is the first time Indonesia attended 
such olympiad. To be brief, Petra 1 team after a tiring 
rehearsal with eleven lecturer and two head of subjects 
from UBAYA and UKP, traveled to South Korea on 9th August, 
from Soekarno-Hatta International Airport. On arrival, our 
tour guide, Miss Jessica, took us to visit Namsan Village 
and Hill, Myeong-dong, Insa-dong. Many shopping centers 
there because Myeong-dong is the biggest shopping area 
in Seoul. At 5:00 p.m., we were taken to KSA HRD Center in 
326-1 Seongju-ri, Wongokmyeon, Anseong City, Province of 
Gyeonggi. It is a mountainous region. KSA HRD Center is a 
collection of buildings, and it is very huge. We are warmly 
greeted with Chief Executive Officer of KSA. We were taken 
to tour the building, and given the competition explanation 
together with another participants from another countries. 
After the traditional Korean dinner, we were discharged, 
knowing that we were very tired due to long travel.

The next day, on 11th August morning, the 
competition started late in the morning at around 
10:00 p.m.. After the KSA President opened the 
competition, we entered our working place and 
started working on our device. This competition 

required us to make a standardized device to measure water 
volume intensity, or in another case, required us to make a 
controlled water tap. The competition asked for a portfolio, 
therefore we could make a groundless device. Our theory and 
standard competency ware tested. Our difficulty was that 
we found difficulties to communicate with Korean students. 
Because many Korean did not understand English at all, even 
the commitee. So we often waited for the translator to come.

The next morning was a six minutes presentation for each 
team. We had to present our details. The judges praised our 
contents and standard knowledge. Our presentation was 
done in English, and a translator translated it to Korean. After 
lunch, it was the most decisive time. The award ceremony 
had waited. Before that, we were required to present our 
culture. We did a Sajojo Dance. The Koreans followed after 
us. Praise the Lord, we got the silver medal, and together 
with Indonesian banner we moved to the podium. It was a 
great honour to serve the country with the achievements. I, 
Raymond Christopher Setiawan, was asked to do a speech on 
behalf of Indonesia. It was an unforgettable moment.

The next activities were a trip around Seoul. We moved 
to Seoul and visit many places during our last three days. 
Namsan Tower, Gyeongbokgung, the Blue House, Nanta 
Performance in Myeong-dong, SK Tower, United States 
Army Base Camp, General Lie and King Sejong the Great 
Monuments, Lotte World, and many more. The 14th August 
was the day we left for Indonesia. We were greeted by the 
Head of BSN, Prof. Dr. Bambang Prasetya. He appreciated 
our hard work, and invited us to the National Quality Month 
to give a testimony. It was truly an unforgettable moment, a 
once in a life time. We are so thankful to Lord Jesus, for His 
guidance and blessing.

by: Raymond Christopher

South Korea, 11-12 August, 2014
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Beautiful

bee
Saling

Mendoakan

Menguatkan
Saling & Hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014, aku dan teman-

teman TK Kristen Petra 12 bersama-sama 
membuat beautiful bee. Hemmmm... kami 

gembira sekali rasanya membuat lebah yang lucu dan 
cantik. Awalnya kami bertanya-tanya “Wah, apa ya kira-
kira yang dibawa oleh ibu guru?“ Tidak lama kemudian, 
ibu guru akhirnya menjelaskan benda yang dibawa. 
Pertanyaan kami pun terjawab sudah, ternyata benda 
yang dibawa ibu guru adalah lebah yang lucu.

Kami pun antusias untuk siap menghias lebah yang 
lucu yang sudah dibawa oleh ibu guru. Tugas kami 
adalah memberikan tanda senyum di wajah lebah yang 
lucu tersebut, agar lebahnya terlihat semakin cantik. 
Setelah memberi tanda senyum selesai, ibu guru 
menyuruh kami untuk  menempelnya di badan lebah 
tersebut. Akhirnya beautiful bee kami pun jadi. Kami 
sangat senang sekali karena beautiful bee yang kami 
buat terlihat indah dan cantik, serta mempunyai fungsi, 
lho! Sebagai tempat permen, hehehe...!

“Anak-anak, siapa yang selalu setia mendampingi kita 
selama setahun kita belajar?” tanya Ibu Hana Yulianik 
kepada kami —siswa-siswi SD Kristen Petra 7— 

ketika mengadakan kebaktian akhir tahun ajaran 2013/2014, 
pada tanggal 21 Juni 2014 yang lalu. Dengan serempak, kami 
menjawab, “Tuhan, Bu…!” Ya, benar sekali... Tuhanlah yang setia 
menyertai kita saat belajar, ulangan, UTS, UAS, UKK, dan bahkan 
saat bermain pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, anak-
anak-Nya. 

Pada penghujung tahun ajaran 2013/2014, muncul perasaan 
senang sekaligus terharu dalam setiap diri kami, karena kami 
akan berpisah dengan teman-teman terkasih. Siswa kelas VI 
akan segera meninggalkan seragam merah putih setelah enam 
tahun lamanya belajar dan bermain bersama, serta berbagi suka 
dan duka dengan bapak dan ibu guru. Tetapi itu semua pasti 
akan menjadi kenangan yang manis saat kami dewasa kelak. 
Pada kesempatan inilah kami saling mendoakan teman-teman, 
agar pada tahun ajaran yang akan datang kami dapat melakukan 
yang lebih baik dari yang sudah kami lakukan. Dan tak lupa, kami 
juga mendoakan bapak dan ibu guru agar tetap diberi hikmat 
dan kebijaksanaan untuk membimbing para siswa pada tahun 
ajaran baru yang telah menanti.
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Suasana pagi itu di SD Kristen Petra 9 terasa berbeda dari biasanya, semua 
siswa sangat bersemangat dan bersukacita. Benar saja, karena pada tanggal 
17 Juni 2014 tersebut, sekolah mengadakan acara pentas seni dengan 

mengangkat tema “Rainbow Can Never be Just One Colour”. Acara ini merupakan 
apresiasi dari siswa, yang melibatkan banyak siswa serta kerja sama kepala 
sekolah, guru, dan karyawan, untuk menyalurkan bakat dan talenta mereka.

Suasana sekolah begitu ramai, acara yang berlangsung dengan durasi dua 
jam tersebut menampilkan beberapa tari tradisional, tari modern, balet, serta 
ansambel musik. Beberapa tari tradisional tersebut di antaranya adalah Tari 
Kecak (tari daerah dari Bali), Tari Lenggang Surabaya (tari daerah dari Surabaya), 
Tari Saman (tari daerah dari Aceh), Tari Perang (tari daerah dari Kalimantan 
Timur), dan ansambel musik yang mengalunkan lagu “Yamko Rambe Yamko” 
(lagu daerah dari Papua). Dalam pagelaran pentas seni tersebut, para hadirin 
begitu menikmati kolaborasi tari dan musik yang apik dari para siswa, guru, dan 
karyawan SD Kristen Petra 9.

Puji Tuhan... acara berjalan dengan sukses. Dengan adanya pagelaran pentas 
seni yang diselenggarakan seperti ini, tentunya akan memacu motivasi dan 
mengasah talenta yang dimiliki oleh para siswa.

Pendidikan karakter kristiani dengan tema “Menghormati 
Norma” yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2014, 
menjadi kegiatan yang menarik buat kami di SD Kristen Petra 

12. Semua siswa berdiskusi sambil mengingat-ingat kembali akan 
aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan keluarga, sekolah, 
ataupun masyarakat.
Kami jadi ingat, bagaimana kami mengalami masalah atau kesulitan 
ketika kami tidak menghormati dan menaati aturan di dalam 
keluarga dan sekolah.

Di antara kami, ada yang pernah dimarahi oleh orang tua, lho... 
karena tidak menaati aturan yang diberikan oleh ayah atau ibu. Ada 
juga yang pernah ditegur oleh guru karena ribut di dalam kelas. 
Teman-teman, rasanya kami malu jika mengingat pengalaman-
pengalaman tidak baik tersebut. Namun... memang itulah akibatnya 
jika kita tidak menaati aturan.

Selain mengingat-ingat pengalaman, di kelas IV-VI, kami juga 
belajar membuat aturan-aturan jika kami menjadi orang tua, guru, 
atau tokoh masyarakat. Ternyata, membuat aturan juga tidak 
mudah lho, teman-teman... karena semua aturan bertujuan untuk 
menciptakan kenyamanan dan ketertiban bagi banyak orang. Yuk, 
kita belajar menghormati dan menaati setiap aturan yang ada di 
sekitar kita! 

Belajar untuk
MenghoRmati norma

Rainbow
Just One Colour
Can never be

11



Takut akan Tuhan

Memasuki Awal yang Baru

adalah awal pengetahuan

Tak terasa... libur kenaikan kelas telah selesai, dan tiba 
saatnya kami melanjutkan studi kami pada tahun ajaran 
yang baru. Kami, seluruh siswa SD Kristen Petra 10, 

mengikuti ibadah pembukaan tahun ajaran 2014/2015 yang 
dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014. Ibadah 
dengan tema “Holy Ground”, dilayani oleh Pdt. Yetti Anggraeni 
dan Pdt. Andri Purnawan, S.Si.. Firman yang menjadi renungan 
kami diambil dari Kitab Keluaran 3:1-5, yang mengajarkan kami 
bahwa sekolah kami, SD Kristen Petra 10, merupakan tanah 
suci, tempat kami menempatkan kasih di dalam hati dan pikiran 
kami, sehingga kami bisa selalu berbagi kepada sesama dengan 
tulus dan juga saling mendukung di dalam doa. Dalam ibadah 
ini, kami juga menyanyikan beberapa lagu rohani dengan penuh 
rasa syukur. Kami juga berdoa untuk memohon penyertaan 
Tuhan, agar kami bisa menjalani tahun ajaran baru ini dengan 
penuh semangat dan membuahkan hasil yang terbaik, sehingga 
kami semua bisa membanggakan orang tua dan Tuhan Yesus 
sebagai juru selamat kami yang hidup. Thank you, Jesus... for 
Your great and everlasting love.

Sebelum kami melaksanakan seluruh kegiatan yang 
ada pada sepanjang tahun ajaran 2014/2015, kami 
—siswa-siswi SD Kristen Petra 11— mengawalinya 

dengan melaksanakan ibadah awal tahun ajaran.Ibadah 
ini kami laksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014, 
di aula sekolah dan diikuti oleh seluruh siswa kelas I–VI. 
Kami mengikuti ibadah yang dipimpin oleh Pdt. Charles 
Sihombing ini dengan khidmat. Melalui firman Tuhan yang 
beliau sampaikan, kami dipersiapkan untuk menjalani 
seluruh kegiatan belajar pada tahun ajaran 2014/2015 ini 
dengan senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa 
Ia akan menyertai kita selama kita juga tetap bersandar 
dan taat kepada-Nya.  Dengan demikian, kami memiliki 
semangat untuk lebih giat dan rajin belajar.

Lalu ia berfirman : “Janganlah datang 
dekat-dekat: tanggalkanlah kasutmu 
dari kakimu, sebab 

tempat, di mana engkau 
berdiri itu, adalah tanah 
yang kudus.” (Keluaran 
3:5). Demikianlah firman 
Tuhan yang dikabarkan 
oleh Pdt. Yolanda dalam 
acara ibadah pembukaan 
tahun ajaran 2014/2015 
di SD Kristen Petra 13, 
yang dilaksanakan pada 
hari Rabu, tanggal 16 
Juli 2014, di Gedung GKI Pondok Tjandra 
Indah, Sidoarjo. Meneladani apa yang 

dilakukan oleh Nabi Musa terhadap 
panggilan Tuhan, seperti itulah para siswa 

diajak untuk mengerti 
kehendak Tuhan 
dan melakukannya 
dengan segenap hati, 
agar setiap kegiatan 
pembelajaran di 
sekolah, didasari 
dengan rasa patuh 
dan takut akan Tuhan. 
Semoga pada tahun 
ajaran baru ini, para 
siswa dapat menjadi 

siswa yang terbaik, terlebih menjadi serupa 
dan segambar dengan Tuhan.

dengan penyertaan tuhan
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Liburan sekolah telah berakhir. Kini, tahun ajaran baru 
telah dimulai. Saatnya semua siswa masuk sekolah dan 
menuntut ilmu. Segala persiapan telah dilakukan, seperti 

mempersiapkan perlengkapan sekolah dan juga mental untuk 
memasuki tingkat kelas yang baru.

Hore... sekarang aku bukan anak Taman Kanak-Kanak (TK) lagi, 
aku sudah menjadi siswa Sekolah Dasar (SD), kelas I SD Kristen 
Petra 1. Hari pertama di sekolah, guru kelasku tidak langsung 
menuntut aku dan teman-teman untuk duduk dan belajar di 
dalam kelas, tetapi mengajak kami berjalan-jalan untuk mengenal 
lingkungan sekolah. Jadi, kegiatan hari pertama adalah perkenalan 
yang disebut dengan kegiatan Layanan Orientasi Siswa (LOS). 
Dalam kegiatan LOS, kami mengenal peraturan dan tata tertib 
sekolah, budaya sekolah, cara belajar di sekolah dasar yang 
berbeda dengan di taman kanak-kanak.

Setelah jam istirahat pertama usai, guru kelas I, Ibu Cecilia (IA) 
dan Ibu Yayuk (IB), dengan sabar mengajak kami berjalan-jalan 
di dalam lingkungan sekolah untuk berkenalan dengan kepala 
sekolah, guru, karyawan, dan satpam, serta mengenal berbagai 
sarana dan prasarana sekolah. Kami berjalan mulai dari kelas 1 di 
lantai I. Ada ruang Bimbingan dan Konseling (BK), kantin, lapangan 
olahraga, tempat bermain, ruang UKS, ruang guru, ruang kepala 
sekolah, ruang tata usaha (TU), dan lain-lain. Di lantai II, ada ruang 
belajar untuk siswa kelas II-VI, ruang ibadah, English room, dan art 
room. Di lantai III, ada ruang media, ruang kolintang, ruang piano, 
aula, ruang terbuka yang berfungsi sebagai tempat olehraga dan 
bermain, ruang laboratorium, cooking room, dan perpustakaan. 

Ternyata, kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah ramah-
ramah dan fasilitas sekolah kami cukup lengkap. Itulah ceritaku di 
SD Kristen Petra 1. Semoga dengan adanya kegiatan LOS ini, kami 
bisa segera beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru 
sehingga bisa belajar dan menuntut ilmu dengan baik. Sampai 
jumpa... Tuhan Yesus memberkati kita semua!

Hari Senin, tanggal 14 Juli 2014, langit tampak cerah ... 
secerah senyum siswa-siswi SD Kristen Petra 5 yang 
sudah mulai melaksanakan kegiatan belajarnya. Dengan 

celotehan beberapa siswa sambil melihat papan pengumuman, 
“Kelasku di mana, ya?” Setelah mengetahui kelasnya yang 
baru, mereka pun bergegas masuk ke kelas. Khusus anak-anak 
kelas I, mereka masih mencari kelas dengan diantar oleh orang 
tua. Sukacita tampak di wajah mereka saat pelajaran dimulai 
dengan menyanyi lagu “5 Kata Ampuh” (menggunakan melodi 
lagu “Menanam Jagung”).

Ayo kawan kita belajar
Bicara sopan bersikap ramah
Kepada guru dan orang tua
Juga kepada kawan semua
Ayo katakan selamat pagi, 
Maaf, permisi, tolong, terima kasih.

Lagu ini akan dinyanyikan setiap pagi sebelum kegiatan 
belajar mengajar dimulai, dengan tujuan agar keluarga SD 
Kristen Petra 5 dapat memiliki pribadi yang sopan dan ramah.
Kemudian keesokan harinya, guru kelas I mengajak siswanya 
untuk berkeliling melihat lingkungan sekolah, seperti ruang 
kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, ruang BK, ruang 
komputer, aula, dan lain-lain. Dengan begitu, mereka pun bisa 
segera beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru.

Hari Pertamaku
di Sekolah
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Perasaaan gembira dan sukacita terlihat di setiap wajah 
siswa-siswi KB-TK Kristen Petra 11 pada hari Rabu, 
tanggal 16 Juli 2014. Hari itu merupakan hari pertama 

masuk sekolah setelah libur kenaikan jenjang. “Selamat 
pagi, Sayang...!” salam penuh keceriaan dari ibu guru yang 
menyambut kehadiran siswa-siswi baru. Dengan sikap 
ramah dan malu-malu, seorang anak menjawab, ”Selamat 
pagi juga, Bu Guru....” Dengan langkah penuh semangat dan 
gayanya yang lucu, mereka mulai memasuki kelas masing-
masing. Mereka pun berkenalan satu sama lain, kemudian 
bermain bersama. Sungguh suasana yang menggembirakan. 
Kegiatan ini bertujuan agar para siswa baru dapat mengenal 
lingkungan sekolah, guru, serta teman-teman baru dengan 
baik.

Selain permainan yang disediakan di sekolah, hal 
yang membuat mereka senang dan bangga melewati hari 
pertama sekolah adalah saat mereka pulang, karena setiap 
guru kelas sudah mempersiapkan hadiah yang bisa dibawa 
pulang. Biarlah keceriaan, kebanggaan, dan sukacita pada 
hari pertama mereka sekolah, bisa membuat mereka selalu 
mempunyai semangat dan kemauan yang tinggi untuk 
senantiasa belajar dan bermain bersama di KB-TK Kristen 
Petra 11.

Asyiknya

di Sekolah!
Bermain

Tahun ajaran 2013/2014 sudah berlalu. Nah, kali ini 
KB-TK Kristen Petra 5 memasuki tahun ajaran baru, 
yakni 2014/2015. Berbagai macam hiasan gantung 

dan hiasan tempel ada di sekolah, dapat membuat suasana 
sekolah menjadi lebih menarik dan menyenangkan untuk 
anak-anak. Tidak hanya itu, para guru juga mengadakan 
kegiatan yang mengasyikkan buat para siswa. Penasaran, 
kan?! Ayuukkk, kita lihat kegiatan masa pengenalan yang 
sudah kami lakukan di bulan Juli lalu.

Meski ada beberapa dari temanku yang masih menangis, 
namun akhirnya kami dapat beradaptasi dengan baik 
di sekolah. Ternyata, sekolah itu menyenangkan. Selain 
mendapatkan banyak teman baru, kami membuat beberapa 
prakarya, misalnya, membuat ulat, katak, dan sebagainya. 
Wah, ternyata kami juga bisa kreatif dalam membuat 
berbagai binatang dari kertas lipat, hehehe...! Ayo, sama-
sama kita terus belajar dan biarlah Tuhan memberkati 
kita agar kelak kita dapat membuat karya yang luar biasa, 
sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita.

Tidak hanya itu, kami pun juga mengikuti aktivitas 
outbound di luar kelas, baik untuk TK A maupun TK B. Tawa 
dan ceria terlihat pada wajah teman-teman. Permainan 
dalam pos-pos yang tersedia, melatih keberanian, 
kreativitas, dan perkembangan tubuh kami. Wah, kami 
sudah tidak sabar untuk masuk ke sekolah lagi. Hmm... 

kira-kira di sekolah ada kegiatan menarik 
apalagi, ya? Jadi penasaran. Coba lihat! 

Adik-adik KB pun tidak mau kalah. 
Mereka mengikuti kegiatan 

bermain pasir laut bersama. 
Meski baru kenal beberapa 
hari, namun mereka bisa 
saling berbagi dalam 
bermain. Mereka bermain 
membuat macam-macam 
bentuk dari pasir. Ada juga 
beberapa dari mereka yang 

masih menangis dan minta 
didampingi oleh orang tua, 

tetapi hal itu bukanlah hambatan 
untuk terus bermain. Hehehe, 

hebat kan! 

TK Kristen Petra 5 TK Kristen Petra 11
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Halo, teman-teman! Tidak terasa, ya... kita sudah 
memasuki tahun ajaran yang baru lagi. Dalam 
kesempatan ini, aku mau bercerita tentang 

pengalamanku bersama teman-teman di TK Kristen Petra 
7 pada awal tahun ajaran ini. Karena sudah mulai masuk 
sekolah kembali, aku bangun pagi-pagi sekali dan segera 
bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Sekarang aku 
sudah TK B, lho..! 

Tanggal 14-22 Juli 2014 yang lalu, kami mengikuti 
kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Kami berkenalan 
dengan ibu guru dan teman-teman di kelas kami yang baru. 
Setelah itu, ibu guru mengajak kami berkeliling sekolah 
untuk menyapa kepala sekolah, guru, dan para petugas 
TU yang ada di sekolah kami. Setelah puas berkeliling dan 
masuk ke kelas, ibu guru menjelaskan bahwa kami akan 
membuat layang-layang bersama. “Horeee...!!!” aku dan 
teman-teman bersorak gembira. Kami sangat bersemangat 
dalam membuat layang-layang ini, begitu juga saat ibu guru 
mengajak untuk menerbangkan layang-layang buatan sendiri 
ini. Wah, seru sekali, deh!

Tidak kalah serunya dengan adik-adik TK A dan KB. Meski 
ada yang masih menangis, tetapi mereka tetap bersemangat 
saat diajak berkeliling sekolah. Mereka juga sangat senang 
saat diajak membuat prakarya yang bisa dibawa pulang. 
Adik-adik TK A diajak oleh ibu guru untuk membuat topi 
gajah. Hihihi... lucunya! Adik-adik di KB B diajak oleh ibu guru 
untuk menonton film dan membuat ayam, sedangkan adik-
adik KB-A diajak membuat topi ikan. Asyik deh, pokoknya! 
Begitulah ceritaku, teman-teman ceritaku. Seru, bukan..?! 
Ibu guru berpesan kepada kami agar kami semangat ke 
sekolah, karena ibu guru akan mengajak kami membuat 
prakarya yang lain yang lebih seru. Horree...! Terima kasih 
ibu guru.

Tahun ajaran baru telah dimulai, dan TK Kristen Petra 
9 pun menyambut para siswa baru dengan berbagai 
kegiatan yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh para 

guru. Pada hari pertama masuk sekolah, yaitu hari Rabu, 
tanggal 16 Juli 2014, siswa kelompok B masuk pukul 07.00. 
Mereka memasuki kelas mereka yang baru dengan tenang, 
dan dengan senangnya melambaikan tangan kepada papa 
ataupun mama yang mengantar sampai di pintu. Siswa TK 
B mengawali kegiatan MOS dengan renungan awal minggu 
bersama-sama di aula sekolah. Suasana kebaktian menjadi 
lebih meriah dengan tampilnya seorang badut lucu yang 
diperankan oleh salah satu guru TK B, yaitu Ibu Elisabeth. 
Selanjutnya, siswa-siswi kelompok B masuk ke kelas masing-
masing untuk mengikuti semua kegiatan dengan gembira. 
Mereka diajak untuk membuat topi dari koran, melipat tempat 
permen, membuat burung dari piring kertas, dan lain-lain.

Untuk siswa-siswi kelompok A, masuknya pukul 10.00. 
Pada hari pertama masuk sekolah, sebagian besar siswa masih 
ditemani oleh orang tua mereka di dekat kelas. Namun hari 
kedua dan ketiga, secara berangsur-angsur hampir semuanya  
berani dan tidak perlu ditunggui oleh orang tua masing-
masing. Mereka mengikuti berbagai kegiatan MOS yang 
menarik, antara lain: pengenalan lingkungan sekolah, toilet 

training, bermain balok-balok, dan juga 
belajar membuat beberapa prakarya 

yang bisa dibawa pulang.

TK Kristen Petra 9

TK Kristen Petra 7
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A Visit

I Like to

To nursing Home

go to school

Agar tubuh sehat, kita harus makan makanan yang 
bergizi dan tidak lupa berolahraga. Hehehe... 
betul, tidak? Karena itu, pada hari Jumat, tanggal 

25 Juli 2014, ibu guru mengajak anak-anak kelompok 
B TK Kristen Petra 1 untuk berolahraga dengan cara 
berjalan-jalan di lingkungan sekitar sekolah. Yey...!!! 
Senang sekali rasanya jalan-jalan bersama teman-teman 
dan ibu guru.

Kami berjalan sambil bergandengan agar tampak 
rapi dan teratur. Ada juga beberapa kendaraan 
bermotor yang turut melintas di jalan yang kami lewati, 
sehingga kami pun harus berhati-hati, mengikuti 
instruksi bu guru, dan tidak boleh keluar dari barisan. 
Kemudian di jalan yang sepi dari lalu lalang kendaraan, 
ibu guru sempat mengajak kami untuk senam sebentar 
sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Teman-
teman... inilah pengalaman kami pada hari ketiga masuk 
TK B. Teman-teman mau mencoba juga? Hehehe...! Ayo 
ikut jalan-jalan agar badan kita sehat dan kuat!

Itulah sepenggal lagu yang dinyanyikan oleh para murid baru kelompok A 
TK Kristen Petra 13. Hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014, adalah hari pertama 
masuk sekolah. Banyak siswa terlihat berani dan percaya diri, walaupun 

ada beberapa yang masih ditemani oleh orang tuanya. “Siapa yang senang 
sekolah?” tanya ibu guru. “Saya! Saya! Saya..!!!” sahut meraka dengan 
semangat. “Kenapa kalian senang sekolah?“ tanya ibu guru lagi. Beragam 
jawaban pun langsung terlontar dari mereka. “Aku mau jadi anak pintar,” 
sahut Audrey. “Supaya aku punya banyak teman,” sahut Keisha. “Karena 
sekolahnya bagus!” sahut Ivana. “Betul sekali, ayo kita menyanyi lagi... l like 
to go to school!” lanjut ibu guru sambil memetik gitar.

Setelah menyanyi bersama, mereka membuat prakarya bentuk kepala 
gajah dari piring kertas dan kertas lipat. Mereka sangat senang karena ini 
adalah prakarya pertama mereka di TK A. Setelah selesai, dengan bangga 
mereka memamerkannya kepada teman dan guru. ”Bu Guru, bolehkah 
gambarnya saya bawa pulang?” tanya mereka. “Tentu saja boleh,” sahut 
ibu guru. “Horrreeeee!!!” teriak mereka kegirangan karena hasil karyanya 
akan ditunjukkan kepada papa dan mama. “Besok datang lagi ya, kita akan 
membuat hasil karya yang lain,” seru ibu guru. “Iya, Bu Guru. Asyikkk...!!!”  

I like to go to school ... I like to go to school ...
I like to go ... I like to go ...
I like to go to school

Pada tanggal 4-5 Juni 2014 yang lalu, aku dan teman-teman 
kelompok A TK Kristen Petra 10 mengunjungi opa dan oma 
yang tinggal di panti wreda. Meskipun ada oma yang jalannya 

pakai tongkat, tetapi tetap bersemangat bermain bersama kami. 
Tidak hanya bermain, kami juga mengajak oma dan opa bernyanyi, 
bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, serta mendoakan 
mereka di sana. Beberapa bingkisan juga kami berikan sebagai 
kenang-kenangan. Kami senang bisa membuat oma dan opa 
tersenyum bahagia, karena kami sayang opa dan oma. Ayo, kita juga 
harus sayang kepada oma dan opa kita masing-masing, ya…!

Aku Anak
sehat


