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ALAMAT SEKOLAH PPPK PETRA

Senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda kembali 
dalam Gema Petra edisi bulan September 2014. Pada edisi 
ini, kami merangkum liputan-liputan tentang kegiatan 
perayaan kemerdekaan RI, yang diikuti oleh semua 
siswa Petra di sekolah masing-masing. Selain itu, kami 
juga menampilkan liputan khusus program pertukaran 
pelajar antara PPPK Petra dan United Christian College 
(Kowloon East), Hong Kong, serta liputan joint concert 
Petra Youth Orchestra dan UCCKE. Tak lupa juga, berita 
prestasi para siswa Petra dalam berbagai kompetisi baik 
akademik maupun nonakademik, seperti: Communiphoria 
2014, Persuasive Presentation Contest, Tax Accounting 
Competition, Programming Contest for High School 
Students, serta Petra Parade 2014. Semua itu bisa Anda 
baca dalam Gema Petra edisi September 2014 ini.

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

Semoga apa yang kami sajikan bisa bermanfaat.

Selamat membaca....
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Merdeka...! Merdeka...! Merdeka...! 
Pekik kemerdekaan terdengar 
lantang di sepanjang jalan kompleks 

Perumahan  Pondok Tjandra Indah. Benar 
saja, hari itu tanggal 16 Agustus 2014, siswa-
siswi TK Kristen Petra 13 sedang mengadakan 
acara jalan sehat dan lomba sepeda hias. 
Kostum dengan nuansa merah dan putih 
dipakai sebagai dress code oleh para siswa dan 
guru, sehingga nuansa warna merah dan putih 
menghiasi suasana pada pagi hari itu. Mereka 
sangat bersemangat mengikuti kegiatan ini, 
terutama TK A, karena ini adalah pengalaman 
pertama mereka di Taman Kanak-Kanak (TK) 
dalam mengikuti acara pesta kemerdekaan 
Republik Indonesia. Para peserta lomba 
sepeda hias juga tak kalah semangat. Hiasan 
sepeda mereka unik dan lucu-lucu. Ada 
bentuk sayap burung Garuda, robot, motor 
Harley, hiasan ondel-ondel, dan lain-lain. 
Mereka pun dengan tangkas mengendarai 
sepedanya sampai garis finis.

Rasa lelah dan tetesan keringat terlihat 
dari wajah mereka ketika menjelang garis finis. 
Untuk itu, para guru telah siap menyambut 
mereka dengan kue dan segelas minuman 
kacang hijau sebagai penghilang rasa haus. 
Setelah itu, acara ditutup dengan pembacaan 
pemenang lomba sepeda hias dan pembagian 
piala, termasuk pemenang lomba-lomba lain 
yang telah diselenggarakan beberapa hari 
sebelumnya. Para pemenang sangat gembira 
menerima piala sebagai buah dari perjuangan 
mereka. Selamat ya... bagi para pemenang! 
Sedangkan bagi yang belum menang, jangan 
kecewa ya... tahun depan kita berjuang lagi. 
Merdeka...! Merdeka...!

Ayo... pelan-pelan mengikat tali sepatunya, ya...! 
Itulah kalimat yang diucapkan oleh ibu guru ketika 
mengajarkan cara melepas dan memakai sepatu 

sendiri kepada kami, siswa-siswi TK Kristen Petra 10. 
Meskipun awalnya sulit, lama kelamaan kami berhasil 
melakukannya sendiri. Tidak hanya itu, kami juga belajar 
berbaris dengan tertib, membuka dan menutup tempat 
makan-minum, cara mengancingkan baju, hingga cara 
menggunakan toilet dengan benar. Semuanya itu diajarkan 
secara khusus oleh ibu guru tanggal 21-22 Juli 2014 lalu, 
supaya kami dapat menjadi anak yang mandiri. Dan kami 
akan melakukannya terus setiap hari, lho...! Supaya kami 
bisa menjadi anak yang hebat! Hehehe....

warna - warniPesta Kemerdekaan

kami anak yang Mandiri



Hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014, adalah hari 
yang sangat menyenangkan bagi kami semua. 
Dengan mengenakan pakaian bernuansa merah 

putih sambil membawa bendera merah putih di tangan, 
kami mengikuti acara jalan sehat di sekitar sekolah, 
KB-TK Kristen Petra 1. Di sepanjang perjalanan, kami 
semua bersemangat dan gembira, bahkan juga adik-adik 
Kelompok Bermain (KB). Kami juga menyanyikan lagu-
lagu nasional yang diajarkan oleh ibu guru, seperti “Hari 
Merdeka” dan “Garuda Pancasila”.

Kegiatan ini adalah kegiatan untuk memperingati 
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kami bangga 
menjadi anak Indonesia, dan kami bersemangat dalam 
menyambut ulang tahun negara kami, Indonesia. 
Setelah berkeliling dan sampai di sekolah kembali, 
ternyata masih ada satu kejutan untuk kami. Hmm, apa 
ya!? Hehehe... ternyata ibu guru sudah menyediakan 
minuman kacang hijau dan makanan khas Indonesia, 
yaitu klanting dan lopis. Nyam..nyamm..nyammm... 
nikmat sekali! Terima kasih, bu guru! Kemeriahan 
menyambut ulang tahun Indonesia pun masih berlanjut 
keesokan harinya. 

Hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2014, diadakan 
lomba untuk kami semua. Lomba mengipas balon untuk 
TK A, lomba mengisi botol dengan air menggunakan 
spons untuk TK B, dan lomba memindahkan bendera 
untuk adik-adik KB B. Pada akhirnya, ada yang menang 
tetapi ada juga yang kalah. Pemenang lomba mengisi 
botol dengan air, yaitu: Valerie (Juara I), Reagen (Juara 
II), dan Justicia (Juara III). Pemenang lomba mengipas 
balon, yaitu: Oliver (Juara I), Graciella (Juara II), dan 
Kezia (Juara III). Pemenang lomba memindahkan 
bendera, yaitu: Maribel (Juara I), Etnan (Juara II), 
dan Natania (Juara III). Nah, teman-teman... itulah 
kegembiraan kami menyambut peringatan Hari  
Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-69. Sampai 
jumpa, teman-teman… bye...bye...!!!

Merdeka…
Merdeka…!!

Peringatan dan perayaan HUT ke-69 RI di KB-TK 
Kristen Petra 5 pada tanggal 15 Agustus 2014, 
diawali dengan salam pembuka dan doa bersama 

oleh para siswa. Kemudian, semua siswa dan orang 
tua pun bersama-sama mengikuti kegiatan jalan sehat 
bersama di sekitar area sekolah. “Merdeka..! Merdeka..! 
Merdeka...!!!” pekik para siswa begitu Ibu Kimiati 
meletuskan balon sebagai tanda dimulainya jalan 
sehat tersebut. Nuansa merah putih, tawa, dan canda, 
mewarnai sepanjang perjalanan dan kehangatan suasana 
pada pagi hari itu. 

Setelah menyelesaikan perjalanan dan kembali ke 
sekolah, saatnya melepas lapar dan dahaga. Menu 
sajian air putih, bubur campur, dan makanan tradisional, 
menjadi menu yang bisa dinikmati oleh para orang tua 
dan siswa. “Enak! Ma,  manis rasanya. Aku makan sendiri 
ya, aku bisa kok!” begitu celoteh siswa KB saat menikmati 
bubur campur. Makanan tradisional, lepet, yang 
dibungkus dengan daun kelapa, juga membuat penasaran 
siswa. Apa sih isinya? Bagaimana rasanya? Kemudian... 
tanpa ragu, mereka segera membuka bungkusnya dan 
memakannya. “Haeemm.... Oh, ternyata enak!” teriak 
mereka.

Beberapa pelaksanaan lomba juga turut meramaikan 
suasana kemeriahan HUT RI pada pagi itu, seperti Lomba 
Makan Biskuit, Lomba Tiup Roket, Lomba Balap Jeruk 
Gandeng, serta Lomba Menghias Tumpeng Mini Nasi 
Kuning yang diikuti oleh orang tua dan anak. Lomba 
berpasangan tersebut bertujuan untuk menggalang kerja 
sama dan kekompakan di antara orang tua dan anak. 
Semua kegiatan ini diharapkan bisa membangun relasi 
keakraban antara orang tua dan sekolah. Merdekaaa...!!!



Serunya perayaan

hut ri
di Sekolahku!

Untuk memeriahkan ulang tahun Republik 
Indonesia yang ke-69 tahun, sekolahku, TK Kristen 
Petra 7, mengadakan lomba-lomba yang seru 

dan asyik lho, teman-teman! Seperti lomba yang aku 
dan teman-teman TK B ikuti, yaitu lomba mengambil 
bendera. Kami harus melewati dua rintangan dengan 
cara melompat dan merangkak sebelum berlari untuk 
mengambil benderanya. Siapa yang tercepat, dialah 
yang menang! Hehehe.... 

Setelah diadakan audisi di kelas B1, B2, dan B3, 
terpilihlah teman-temanku yang masuk ke final. 
Mereka akan berlomba lagi untuk memperebutkan 
Juara I, II, dan III. Wah… siapa ya, yang kira-kira 
menjadi pemenangnya? Aku dan teman-teman TK B 
berkumpul untuk menyaksikan perlombaan final ini. 
Horeee… mereka yang berhasil menjadi juara adalah 
Timothy kelas B2 (Juara I), Adrian kelas B1 (Juara II), dan 
Nathanael kelas B3 (Juara III). 

Sedangkan untuk jenjang TK A, diadakan perlombaan 
mengambil lima buah bendera dengan menggunakan 
sepeda ‘kura-kura’. Cara menggunakannya adalah 
dengan membelok-belokkan setirnya. Lomba ini juga 
tidak kalah serunya, lho! Teman-teman dari TK A sangat 
bersemangat, walaupun mereka harus bersusah payah 
mengendalikan sepedanya. Setelah perlombaan yang 
panjang, akhirnya yang menjadi Juara I adalah Crown 
(TK A2), Juara II adalah Avril (TK A1), dan Juara III adalah 
Chelsea (TK A3). Selamat ya... buat teman-teman  yang 
berhasil menjadi juara pada perlombaan ini. Untuk 
teman-teman yang belum menang, jangan berkecil hati, 
tetap semangat dalam mengikuti perlombaan, ya...!

Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun ke-69 
Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, KB dan TK 
Kristen Petra 9 mengadakan aneka kegiatan. Rangkaian 

kegiatan ini diawali dengan lomba-lomba yang diadakan di 
kelas masing-masing, kemudian pemenang dari setiap kelas 
berlomba lagi dalam babak final untuk menentukan juaranya. 
Ada lomba berjalan sambil mengempit balon di antara kaki, 
lomba memindahkan bendera sambil naik kuda-kudaan 
karet, serta lomba memasangkan ring pada belalai gajah. 
Lomba yang diadakan pada tanggal 13-14 Agustus 2014 
ini, berlangsung dengan meriah. Setiap siswa mendapat 
kesempatan untuk mengikuti lomba. Untuk TK B, Juara I 
diraih oleh Mischeila, Juara II oleh Grace Isabella, dan Juara 
III oleh Benedict Matthew. Untuk TK A, Juara I diraih oleh 
Noah Tamaro P., Juara II oleh Priscilla Arya G., dan Juara III 
oleh Joshua Renaiss C.. Sedangkan untuk KB, Juara I diraih 
oleh Ricella, Juara II oleh Ferangeline, dan Juara III oleh Viola 
Amade R..

Keesokan harinya, yaitu tanggal 15 Agustus 2014, acara 
dilanjutkan dengan kegiatan upacara bendera dan jalan 
sehat. Upacara diadakan di aula sekolah, diikuti oleh semua 
guru dan siswa dengan tertib. Sedangkan untuk jalan sehat, 
dilaksanakan dengan berjalan bersama di sekitar lingkungan 
sekolah. Para siswa bersama dengan para guru, berbaris 

dengan tertib dan semangat. Sambil membawa bendera 
kecil yang dikibar-kibarkan, mereka menyanyikan lagu-
lagu nasional dengan gembira.
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Mengenal

bermain

Organ Tubuh Manusia

dan Berhitung

Pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014, kelas kelompok 
B TK Kristen Petra 11 melaksanakan kegiatan belajar 
dengan tema mengenal organ-organ pencernaan. Kegiatan 

yang berlangsung di dalam kelas 
ini, menggunakan media patung 
yang menunjukkan organ-organ 
pencernaan manusia. Para siswa 
terlihat senang sekali, sebab 
dengan media tersebut, mereka 
bisa lebih mudah untuk belajar 
dan mengerti organ-organ 
manusia secara langsung, yang 
tentunya dengan bimbingan 
Ibu Erna selaku guru kelas. 
Kegiatan ini juga bertujuan 
agar mereka tidak merasa 
bosan dalam belajar, tetapi 
membuat kegiatan belajar 
menjadi lebih bersemangat 
dan menyenangkan.

Hei, lihat kami teman-teman! Kami sedang 
belajar berhitung, lho...! Hehehe.... 
Berhitung membuat kita menjadi pandai 

dan mengerti tentang angka. Dalam kegiatan 
belajar pada tanggal 7 Agustus 2014 tersebut, 
ibu guru telah menyiapkan games untuk kami, 
siswa-siswi kelompok A TK Kristen Petra 12. 
Asyiiikk...!!! Dengan semangat, kami pun mulai 
bermain. Setiap kelompok harus menyusun 
angka dengan benar, mulai dari angka satu 
sampai sepuluh. Siapa yang paling benar dan 
cepat menyusunnya, adalah pemenangnya. 
Hehe... kami sudah tidak sabar untuk beraksi. 
“Are you ready?” kata ibu guru. Dengan 
semangat, kami menjawab, “Yeeeeeessss!!!“ 
Akhirnya, kami berlari dengan cepat agar 
sampai di tempat tujuan. Setelah itu, kami 
menyusun angka tersebut dengan penuh 
konsentrasi. “Sudah selesaiiii...!!!“ teriak salah 
satu kelompok. Dan kelompok lain juga segera 
menyusul berteriak setelah menyelesaikan 
permainan. Senang sekali rasanya bisa bermain 
dan belajar pada hari itu, membuat kami 
menjadi semakin mengerti tentang angka. 
Nah, itu adalah cerita kami di TK Kristen Petra 
12. Lalu, bagaimana dengan cerita kalian...?!! 
Hehehe...!
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Menjadi bagian dari tim nasional 
Indonesia tentunya impian 
setiap orang, apa pun bidang 

yang digelutinya, baik itu dalam bidang 
olahraga, sains, kesenian, atau lainnya. 
Saya juga punya impian untuk menjadi 
bagian dari tim nasional Indonesia, 
untuk mewakili dalam lomba-lomba 
Matematika tingkat internasional. 
Dahulu, impian itu bagi saya adalah 
suatu hal yang sangat jauh dan sulit 
dijangkau. Tetapi... ternyata Tuhan 
berkehendak lain. Seharusnya saya 
masih harus mengikuti tiga tahap 
seleksi untuk mengikuti IMSO 
(International Math and Science 
Olympiad) pada bulan Oktober 2014 
nanti di Bali, namun Tuhan sekali 
lagi memberikan berkat yang 
di luar dugaan dan rencana. 
Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan memilih 
sepuluh peserta terbaik dari 
seleksi IMSO tahap II, untuk 
mengikuti IMC (International 
Mathematics Contest) 2014, 
di Singapura. Saya merupakan 
salah satu dari sepuluh siswa 
tersebut. Saya merasa seperti 
mimpi, karena apa yang saya 
impikan selama ini dikabulkan 
Tuhan lebih cepat dari rencana 
sebelumnya.

Berita mengenai pemilihan peserta 
IMC tersebut sangat dekat dengan 

penyelenggaraan IMC, 
jadi pembinaan untuk IMC 
hanya dilakukan satu tahap, 
yaitu tanggal 8–14 Juli 
2014. Kami —sepuluh siswa 
terpilih— belajar bersama 
dan saling mendukung satu 
dengan yang lain. Saya 
sempat khawatir karena 
selama IMC berlangsung, 

peserta dilarang membawa gadget. Dan 
terlebih lagi, orang tua dilarang ikut 
serta di setiap lomba internasional. Hal 
itu dikarenakan setiap peserta dituntut 
untuk mandiri dan bertanggung jawab 
terhadap dirinya ataupun tugasnya 
masing-masing. Setelah memahami 
tujuan dari aturan tersebut, saya pun 
berjanji untuk selalu berusaha mandiri 
dan melakukan yang terbaik selama 

berkompetisi.

Akhirnya, waktu yang dinantikan 
pun tiba, tanggal 1 Agustus 2014, kami 
berangkat menuju Singapura. Keesokan 
harinya adalah saat yang menegangkan 

karena saya harus berjuang mengerjakan 
soal lomba. Soal yang diberikan ada 
yang mudah tetapi ada juga yang sulit 
sekali. Dengan sembilan puluh menit 
waktu yang disediakan, saya dituntut 
untuk berpikir cepat namun tetap 
harus teliti. Itulah tantangan lomba 
kali ini. Puji Tuhan, lomba sudah saya 
ikuti dengan baik. Meski merasa belum 
begitu maksimal, saya harus tetap 
bersyukur... dan yang pasti, now it’s time 
to have fun! Kami semua diajak untuk 
bermain ke Universal Studio. It’s very 
fun, trust me…!

Tanggal 3 Agustus 2014, kami 
mengunjungi S.E.A. Aquarium. sebuah 
akuarium terbesar di dunia. Kami 
belajar akan banyak banyak di sana. 
Siang hari ada acara gala lunch yang 
juga diisi dengan beberapa performance 
dari peserta IMC, dan tentunya 
pengumuman pemenang. Namun 
sebelum pengumuman, kami diharuskan 
untuk tukar-menukar suvenir. Saya 
membawa kipas bermotif batik khas 
Indonesia. Akhirnya pengumuman 
dibacakan, dan puji Tuhan... saya 

berhasil meraih medali perak. Itu 
semua hanya karena anugerah dari 
Tuhan semata!

Keesokan harinya, kami kembali 
ke Indonesia dan disambut 
dengan karangan bunga yang 

indah dari Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, serta oleh kedua 

orang tua saya. Sebuah pengalaman 
berharga, ketika saya harus berjuang 
sendiri tanpa orang tua di negeri orang. 
Hal itu semakin memacu saya untuk 
bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, 
karena saya rindu merah putih dapat 
berkibar di setiap event internasional. I 
am proud to represent Indonesia...!!!

INDONESIA
mathematic contest 2014
in International

Proud to Represent



Terik matahari pada pagi hari itu tidak 
menghalangi keluarga besar SD Kristen 
Petra 5 untuk memperingati HUT 

ke-69 RI. Hari Sabtu, tanggal 16 Agustus 
2014, tepat pukul 07.30 ... lantunan 
lagu “Berkibarlah benderaku” dan pekik 
kemerdekaan, mengawali prosesi peringatan 
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di 
SD Kristen Petra 5. Merdeka! Merdeka! 
Merdeka...!!! Itulah pekik kemerdekaan yang 
berkumandang, yang dilanjutkan dengan 
pelepasan balon berwarna-warni. Balon-balon 
yang dilepas tersebut menandakan bahwa 
keluarga besar SD Kristen Petra 5 terdiri atas 
banyak suku dan budaya bangsa, berani 
menghadapi tantangan, serta berani untuk 
mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang 
positif.

Banyak aktivitas yang dilakukan oleh para 
siswa, antara lain: fun walk, fashion show, 
dan lomba-lomba lainnya. Dalam kegiatan 
fun walk, semua peserta mengikuti rute yang 
telah ditentukan oleh panitia. Untuk fashion 
show, diikuti oleh perwakilan siswa kelas I–VI 
dengan pakaian bernuansa merah putih, 
sesuai dengan tema ”Bangkitlah Negeriku”. 
Ayo..! Ayo..! Ayo...!!! Itulah sorakan para siswa 
dalam lomba-lomba, seperti dalam permainan 
gobak sodor ataupun permainan holahop. 
Kegiatan-kegiatan tersebut juga merupakan 
bagian dari program Student Learning 
Outcomes, khususnya untuk aspek emotional 
intelligence dan physical growth. 

Republik Indonesia
dengan Hal Positif

Mengisi Kemerdekaan

Proklamasi Kemerdekaan RI merupakan tonggak 
sejarah yang paling berarti bagi bangsa Indonesia. 
Dengan adanya proklamasi kemerdekaan, 

membuat bangsa Indonesia terlepas dari belenggu 
penjajahan. Sudah 69 tahun bangsa Indonesia menikmati 
kemerdekaannya. Bangsa Indonesia bebas menentukan 
masa depan sendiri, bebas untuk menjadi sederajat 
dengan bangsa-bangsa di dunia, dan bebas mencapai cita-
cita melalui pendidikan tanpa batas. Sebagai bangsa yang 
besar, kita tidak boleh melupakan jasa-jasa para pahlawan, 
untuk itu mari kita mengisi kemerdekaan tersebut dengan 
melakukan kegiatan-kegiatan yang positif.

Untuk memeriahkan dan memperingati hari 
kemerdekaan tersebut, SD Kristen Petra 1 melaksanakan 
rangkaian acara lomba, baik untuk para siswa, guru, 
maupun karyawan. Untuk kelas I, ada lomba menjepit 
balon dengan kaki sambil berjalan. Untuk kelas II, ada 
lomba memasukkan bendera ke dalam botol. Untuk 
kelas III, ada lomba memasukkan biji kacang hijau ke 
dalam botol menggunakan sumpit. Untuk kelas IV, ada 
lomba memasukkan pensil ke dalam botol. Untuk kelas 
V, ada lomba mengipas balon. Untuk kelas VI, ada lomba 
membawa balon di punggung secara berpasangan, dan 
lomba menyanyikan lagu perjuangan. Sedangkan untuk 
guru dan karyawan, ada lomba futsal slow motion (dengan 
memakai sarung dan sepatu olahraga).



Kegiatan utama setiap hari Sabtu adalah Pendidikan Karakter 
Kristiani (PKK), yaitu pendidikan yang dimaksudkan untuk 
pembentukan karakter yang baik sejak dini, sehingga pada masa 

yang akan datang kami bisa menjadi orang dewasa yang tangguh, 
bertanggung jawab, dan mampu membawa diri di masyarakat. 
Program PKK kali ini menekankan karakter respek dan mengambil tema 
“Menghormati Norma”. Oleh karena itu, pada hari Sabtu, tanggal 9 
Agustus 2014 yang lalu, kami, siswa-siswi SD Kristen Petra 7, belajar 
memilah-milah, sikap atau perbuatan yang bisa disebut menghormati 
norma. Setelah berhasil memilah-milah, kami mempresentasikannya di 
depan teman-teman yang lain.

Pribadi yang

Tetap merdeka

Be Healthy!

Bertanggung Jawab

Belajar Menjadi

Sekali Merdeka, 

Eat Healthy! Feel Healthy!

Dengan penuh semangat, siswa-siswi SD Kristen Petra 13 
menyanyi lagu “Hari Merdeka” di sepanjang perjalanan 
dalam kegiatan fun walk yang diadakan pada hari Sabtu, 

tanggal 16 Agustus 2014. Kegiatan ini diadakan dalam rangka 
memperingati Hari Ulang Tahun yang ke-69 Republik Indonesia. 
Kegembiraan terpancar di wajah para siswa saat menyusuri 
rute-rute yang telah ditentukan, yaitu di sekitar kompleks 
Perumahan Pondok Tjandra Indah. Suara tawa dan keceriaan 
mereka mewarnai suasana hangat pagi itu. Tak hanya para 
siswa, beberapa orang tua siswa juga turut berjalan bersama. 
Setelah kegiatan fun walk, kegiatan dilanjutkan dengan 
final lomba-lomba yang diikuti oleh siswa-siswi dari kelas I 
hingga kelas VI. Rangkaian kegiatan ini diharapkan mampu 
menumbuhkan rasa patriotisme di hati para siswa. Dengan 
meneladani semangat para pejuang, mereka mampu untuk 
membangun prestasi dan karakter yang baik.

Makan sayur dan buah dalam porsi yang cukup, 
bisa membuat badan kita menjadi sehat dan 
tidak mudah sakit. Untuk itu, pada hari Senin, 

tanggal 11 Agustus 2014, kami —siswa-siswi SD Kristen 
Petra 10— mengikuti gerakan makan sayur. Pada hari 
itu, kami membawa bekal nasi dan lauk-pauk yang 
lengkap. Kami membawa berbagai menu makanan, 
seperti sup sayur, mi goreng sayur, nasi goreng, sup 
bakwan,  perkedel, telur, dan chicken nugget. Hmmm... 
ruang kelas kami dipenuhi dengan aroma masakan yang 
berbeda!

Setelah bel istirahat berbunyi, kami tidak lupa 
mencuci tangan sebelum makan. Kami tidak sabar ingin 
segera mencicipi bekal yang telah kami bawa. “Ibu 
guru, lihat! Nadia makan wortel yang bentuknya seperti 
bunga!” kata Nadia, siswa kelas II. Selagi kami makan, 
ibu guru menjelaskan betapa pentingnya makan sayur 
dan buah untuk kesehatan tubuh, karena keduanya 
mengandung banyak vitamin. Nah, teman- teman... jika 
ingin sehat, ayo banyak makan sayur dan buah, ya...! 
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“Ayooo...!!! Mana yel-yel kelas IV?” sapa 
Bu Regina dengan penuh semangat. Hari 
Sabtu, tanggal 16 Agustus 2014, SD Kristen 

Petra 11 mengadakan kegiatan fun walk yang diikuti 
oleh seluruh siswa dari kelas I sampai dengan kelas VI. 
“Anak-anak masih semangat?” tanya Bu Regina kembali 
dengan rasa penuh sukacita. Mereka pun menjawab, 
“Masih semangat Buuu...!!!” Dalam kegiatan fun 
walk ini, mereka berjalan sesuai dengan rute yang 
telah ditentukan. Mereka tidak terlihat lelah, bahkan 
semangat dan keceriaan yang tergambar di setiap 
canda dan tawa mereka. Kegiatan ini merupakan salah 
satu wujud nyata PPPK Petra untuk melaksanakan 
program SLO dalam aspek physical growth, yang 
bertujuan agar siswa memiliki pertumbuhan fisik yang 
sehat dan mengerti budaya hidup sehat, serta peduli 
akan lingkungan sekitar.

Semangat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sangat 
terasa dalam perayaan HUT ke-69 RI di SD Kristen Petra 12 kali 
ini. Perayaan berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 16 Agustus 

2014, di gedung sekolah yang baru. Dengan mengusung tema “Hai 
Generasi Muda, Bangunlah Sebuah Dunia di Mana Semua Bangsa 
Hidup Dalam Damai dan Persaudaraan”, kami mengadakan berbagai 
kegiatan, di antaranya: fun walk, fun bike, lomba menyusun gelas 
menjadi menara, lomba menangkap bola dengan keranjang, lomba 
bakiak sandal jepit, lomba memindahkan bendera, lomba cup song, 
lomba memindahkan kelereng dengan sumpit, dan lain-lain.

Perayaan diawali dengan ‘senam ceria’ yang dibawakan oleh 
siswa-siswi kelas IV. Kemudian, dilanjutkan dengan fun bike dan 
fun walk. Fun bike kali ini spesial, lho...! Karena sepeda kami dihias 
sangat indah mengikuti tema kemerdekaan RI. Ada sepeda yang 
dihias dengan gambar burung garuda, ada yang dihias dengan 
balon-balon berwarna merah-putih, bahkan ada yang dihias 
dengan motif bunga-bunga nan cantik. Kami merasa bahagia dapat 
merayakan HUT RI ini dengan meriah. Semoga semangat proklamasi 
kemerdekaan senantiasa bergema dalam diri kami dan memberi 
motivasi agar semakin terpacu meraih prestasi yang lebih baik lagi. 

Fun Bike...
Fun Walk...
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Dalam perayaan HUT ke-69 
Republik Indonesia, sekolah 
kami tampak meriah dengan 

hiasan warna merah dan putih. Kami, 
siswa-siswi SMP Kristen Petra 1, juga 
tak mau kalah tentunya. Kaus dengan 
nuansa merah dan putih terlihat 
di mana-mana. Para guru pun juga 
antusias dalam kemeriahan ini. Tim 
mading English corner pun juga sibuk 
mempersiapkan pajangan keren 
dalam bahasa Inggris yang menjadi 
excellent point sekolah kami. Banyak 
lomba telah dipersiapkan untuk kami, 
seperti: fun walk, IT games, cooking 
competition, bola basket, serta 
amazing rally games. Setiap kompetisi 
yang diadakan memiliki tujuan yang 
berarti bagi kami, seperti fun walk. 
Di sini, kebersamaan kami sangat 

terlihat. Berjalan beriringan dengan 
tertib di jalan serta didampingi 
oleh bapak dan ibu guru. Selain itu, 
badan kami pun menjadi sehat dan 
bugar.  IT games adalah kompetisi 
yang menuntut kreativitas kami 

dalam merangkai busana yang terbuat 
dari koran. Wah keren...! Teman-
teman kami memang jago dalam 
mendesain pakaian. Oh iya ... mereka 

kan belajar dari program ELS. Lomba 
cooking juga tak kalah menarik, 
banyak teman kami yang menyajikan 
masakannya yang lezat, dan sajiannya 
pun menarik. Amazing rally games 
adalah permainan yang menuntut 
kekompakan tim. Eits, tak kalah juga... 
speech competition juga digelar, lho! 
Karena lomba tersebut sesuai dengan 
excellent point sekolah kami. Dan 
tepat tanggal 17 Agustus 2014, siswa 
kelas VII beserta para guru mengikuti 
upacara bendera. Kami mengikuti 
upacara bendera dengan semangat 
dan hati yang bangga akan bangsa 
kami. Ada debaran di dada kami untuk 
menjadi penerus bangsa yang benar-
benar dapat dibanggakan. Selamat 
ulang tahun Indonesiaku. Merdeka!!!

Semangat di Hari Ulang TahuN
Kemerdekaan Republik Indonesia
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#Day 1
On August 20th-22nd, 2014, the 

student leaders from Petra 1 Senior 
High School and also selected PYO 
members had the chance to join Petra 
Exchange Program to accompany 
several exchange students from UCCKE, 
Hong Kong. We had such a great time 
together and built a strong bond. On 
the first day, we met our buddies in 
the morning at our school. The student 
leaders gave them a brief explanation 
about Indonesia, Surabaya, and also 
Petra. Then it was time to get to know 
our buddies. After a short tour around 
our school, we gathered in the media 
room to play ice breaker which got us 
even closer. After that we had lunch and 
went to the auditorium to rehearse for 
out concert.

— Chelsea Adora

#Day 2
Finally, it was the concert day, which 

was the main point of this Student 
Exchange Program. Before the concert 
was held, we had some activities in 
the morning. As usual, after UCCKE 
buddies arrived at Petra 1 Senior High 
School, we all gathered at the meeting 
room to hear some presentations from 
the student leaders about Indonesian 
arts, especially batik, then we directly 
started to make batik jumputan or tie 
dye art. All the UCCKE buddies looked 
so interested in making batik, which 
they’ve never tried before. Petra 

buddies 

were helped by the student leaders to 
explain how to make the batik to UCCKE 
buddies. Actually it was not really hard, 
but we needed patience. After making 
batik, we moved to the media room to 
have a Kolintang lesson. Firstly, Petra 
buddies demonstrated a song called 
“Suwe Ora Jamu” to UCCKE buddies. 
And then, we taught them to play the 
song. Since all of them are musicians, 
they learnt to play the Kolintang 
easily. We taught them for only about 
15 minutes and they could’ve 
played the Kolintang very well. 
After the Kolintang 
lesson 
has 
done, 
we 
played 
a 
game from 
Hong 
Kong 
called 
“Jali 
Jali Chik 
Boom 
Boom”, 
which 
they 
taught to 
us. The 
game was 
really funny 
that made 
us laughed 

out loud. It is a 
simple game. We only need to follow 
the dance of a person beside us. And 
those who don’t follow, lose the game. 
We had so much fun and getting closer 
and closer. We didn’t realize it was 
lunch time already until the teacher 

told us to move to the 
meeting room. After 

lunch, we untied our 
batik and then went 

home because we 
had to prepare for 
the concert in the 
afternoon. At 3 
p.m. all of us came 

back to school for the final concert 
preparations. The 6th Petra Youth 
Orchestra Concert took a theme “The 
Scent of Serenity”. 

Finally it was the concert time. We 
played in total fifteen Indonesian and 
Mandarin songs, such as “Sinanggar 
Tulo”, “Tanah Airku”, “Wo Yuan Yi”, “I 
Can Fly”, “Mo Li Hua”, “Peng You” and 
many more. The UCCKE buddies also 
presented two songs called “Rondo” 
and “Grand March From Aida”. They 

played 
them 
beautifully. 
It was really 
an honor to 
participate 
a joint 
concert 
with them. 
We won’t 
forget our 
experience 
having a 
concert 
with them, 
UCCKE 

buddies!
— Josephine 

R.H.W.

#Day 3
It’s the last day of 

UCCKE’s visit to Petra, 
it’s so sad to even think 
about it. So, we would 
just make it the best 

last day ever! In the morning, we all 
gathered in meeting room to pray. After 
that, we just went straight to the media 
room to start our first activities. Our 
first activity was exchanging ideas on 
students leadership program. Student 
leader presented about Petra 1 school 
organizations. After that, we separated 
into groups, and in each group we 
shared information about our schools. 
We talked about students’ habits, 
school’s activities and clubs, cultures 
both in Petra and UCCKE. It’s really fun 
to know how UCCKE’s students study in 
their school and have to run from 5th 

STUDENT EXCHANGE & JOINT CONCERT

UCCKE  Hong Kong @PPPK Petra
20-22 August 2014
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floor to the 1st just to buy meals from 
the canteen. #Oh.. Noooooo...!!!

We continued our next fun activities, 
which is cooking class! Today, we would 
cook one of the best Indonesian’s 
snack, klepon and dawet. We went 
to the food and nutrition lab where 
all of the equipment and ingredients 
have been prepared. First, we had to 
watch a presentation from the student 
leaders about “DIY : Step by Step of 
Making Klepon and Dawet”. No need 
to wait, it’s time to rock the kitchen! 
Our UCCKE’s friends were so excited 
to cook. But seemingly, cooking wasn’t 
that easy for us. There were a lot of 
failed klepons. While we were struggling 
to round klepons, few of the UCCKEs 
are more pro than us! Surprising, right? 
Fortunately, cooking dawet wasn’t so 
difficult. We did make a very delicious 
es dawet, refresher in a hot day... 
#Slurppp!! The best part of cooking is 
always the tasting part, right? So we 
enjoyed our snacks together, and of 
course no one’s ever forgot to take the 
pictures! #Hahaha....

The time is ticking. So we had 
to continue our schedule, to the 
auditorium. We would have a farewell 

ceremony with all of our friends 
from Petra 1. When we arrived at the 
auditorium, all of our friends have 
been waiting for us. And the farewell 
ceremony began. The student leaders 
became the MCs and the ceremony 
started with some words from Mr. Agus 
Kisworo and Mr. Edmund Kwan. They 
exchanged souvenirs, for a reminder 
about this beautiful moments we had 
in this exchange program. After that, 
all of us brought special performances 
for each other. Our friends from UCCKE 
performed “Suwe ora Jamu” from 
the kolintang lesson. Mr. Edmund 
Kwan sang “Bengawan Solo”, he 
has an amazing voice. #Haha.... Our 
friends from Petra 1 also performed 
songs and dances. Last but not least a 
performance from student leaders and 
PYO buddies. We sang “Count on Me”. 
It was a very meaningful song about 
friendship and what a friend supposed 
to do, no matter what happened, a 
friend always be there for us. In middle 
of the song, we invited our UCCKE’s 
friends to come on stage, to sing the 
song with us. Right after the song 
ended, we took selfies and pictures on 
stage. It was a ridiculous moment when 

the student leaders had to close the 
farewell ceremony while all of us were 
busy taking selfies on stage.

Well, the farewell ceremony wasn’t 
literally a good bye for us because we 
still had more time to spend together. 
After we had a delicious lunch, we 
went to Ciputra Waterpark. Can’t wait 
to splash the wave! We took pictures 
before we got in. We put our bags and 
started our wet adventure. We rode 
high slides, and it was so fun (except 
for the got upstairs part). We also went 
to the wavy pool. On the tire, we were 
holding hands and wait for the wave 
started. We were splashing water and 
laughing together when the alarm that 
signed the waves started.

It’s nearly to the end of our time 
together. We had a dinner at Khayangan 
Restaurant, we played games, took 
pictures, laughing together for the 
last time and we had to go home and 
say good bye. It was only three days 
amazing friendship. But, this wonderful 
memories, will forever remain in our 
hearts. No matter how far the distance 
separate us, we will keep each other 
close to our hearts. See u soon UCCKEs!

— Thessalonica Leonny



The Scent of Serenity
A JOINT CONCERT OF PETRA YOUTH ORCHESTRA & UCCKE HONG KONG

Untuk keenam kalinya, PPPK Petra telah 
menyelenggarakan Petra Youth Orchestra 
Concert. Konser yang digelar di Auditorium 

PPPK Petra pada tanggal 21 Agustus 2014 ini, adalah 
joint concert antara Petra Youth Orchestra dan 
United Christian College (Kowloon East), Hong Kong. 
Sebagai pembuka acara pada malam itu, dr. Liliek 
Gondomono selaku Ketua I Dewan Pengurus PPPK 
Petra menyampaikan kata sambutannya. Dalam 
konser yang bertajuk “The Scent of Serenity” ini, 
seakan-akan ingin menyampaikan pesan dan makna 
kepada kita semua bahwa kehidupan yang baik 
selalu membutuhkan 
ketenangan dan 
kedamaian. Sekalipun 
dalam sebuah orkestra 
ada berbagai macam alat 
musik yang berbeda-beda 
bentuk dan spesifikasi 
suaranya, namun justru 
melalui perbedaan 
alat-alat musik ini, 
Petra Youth Orchestra 
ingin menyampaiakn makna dan nilai tentang 
ketenangan serta kedamaian dalam hidup. Semua 
pesan itu tersampaikan apabila tim orkestra mampu 
membangun kerja sama yang baik, harmonis, dan 
saling melengkapi.

Selain para musisi dari Petra Youth Orchestra 
—dengan pelatih Christian Xenophanes S., Alvine 
Kurniawan S., Finna Kurniawati, Daniel Chandra— 
dan UCCKE, konser ini juga melibatkan Petra 

Children Choir (PCC) yang dilatih oleh Raymond 
Johan Wahjoedi, para dancer siswa-siswi SD Kristen 
Petra, serta pemusik alumni PPPK Petra. Kolaborasi 
para musisi antarbangsa dalam joint concert ini 
mengangkat komposisi-komposisi musik modern dan 
klasik bernuansa chinese oriental. Sebagai opening 
performance, PYO dan PCC tampil dengan lagu 
tradisional dari Sumatera Utara yaitu “Sinanggar 
Tulo”. Kemudian, dilanjutkan dengan Raymond yang 
menyanyi solo lagu “Tanah Airku”, diiringi musik 
orkestra PYO. Setelah itu, mulailah kolaborasi para 
musisi PYO dan UCCKE dengan lagu-lagu antara lain 

“The Blooming of Rainy Night 
Flowers”, “Wo Yuan Yi”, “Dang”, 
“Rondo”, “Grand March from 
Aida”, “Libertango”, “Mo Li Hua” 
– duet Evelyn Gunawan (SMA 
Kristen Petra 2) dan Mr. Edmund 
Kwan (UCCKE), “Butterfly Lovers” 
(OST. Sam Pek Eng Tay), “I Can 
Fly”, “Lu Xiao”, “Qian Nian Deng 
Yi Hui”, “Peng You”, serta “Jali-
Jali” medley “Kicir-Kicir” dengan 

diiringi para dancer. Performance dan kolaborasi 
dari para musisi lintas negara ini mampu membuat 
para hadirin begitu menikmati alunan musik orkestra 
pada malam itu, dari awal hingga akhir acara. Dengan 
diselenggarakannya konser musik secara rutin seperti 
ini, tentunya akan memotivasi dan mengasah talenta 
musik yang dimiliki oleh para anggota Petra Youth 
Orchestra.
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Akhirnya... hari ini datang juga! Hari Senin, tanggal 
4 Agustus 2014, kami —siswa-siswi SMP Kristen 
Petra 1— akan berangkat menggunakan bus 

menuju Griya Kusuma Indah, Pacet, untuk mengikuti 
retret siswa dengan tema Silent Killers. Selama 
perjalanan, kami mengisi waktu dengan berbagi 
makanan, mengobrol, dan tertawa gembira, karena kami 
sangat bersemangat mengikuti kegiatan ini. Setibanya di 
tempat retret, kami kembali mengakrabkan diri bersama 
teman-teman sambil menikmati makan siang. Kemudian, 
kami diberi waktu untuk beristirahat. Sore harinya, ibadah 
pembuka pun dimulai dengan materi yang sesuai dengan 
tema retret, yaitu: narkoba, pornografi, bahaya teknologi, 
dan pergaulan bebas. Kami dilatih untuk bekerja sama 
dengan teman-teman sekelompok dan berbicara di 
depan orang banyak. Selain itu, dari keempat poin di atas, 
akhirnya kami menyadari bahwa begitu banyak bahaya 
silent killers yang mengancam di sekitar kami. Pendeta 
juga memberi tahu kami bagaimana caranya menghadapi 
dan menghindari jebakan para pembunuh itu.

Hari kedua kami awali dengan olahraga pagi, 
agar badan tetap sehat dan segar, serta renungan 
pagi sebelum akhirnya kami mengikuti rally games. 
Kekompakan dan kerja sama tim adalah hal yang sangat 
diperlukan untuk menyelesaikan empat pos dalam rally 
games tersebut. Pada hari terakhir, kami mengadakan 
saat teduh bersama teman-teman sekamar, kemudian 
sharing bersama tentang apa yang telah kami dapatkan 
selama retret.

Setelah itu, retret pun diakhiri dengan ibadah 
penutup. Kami merasa cukup sedih, tetapi kami bersyukur 
karena banyak hal berharga yang kami dapatkan selama 
retret ini. Sekarang, kami siap kembali ke Surabaya dan 
menghadapi silent killers!
                                                                                                                       

oleh: Shannen Vania T.

Bahaya Silent Killers
di Sekitar Kita

Sosialisasi Tata Tertib
dan Kurikulum Baru
Perubahan baru saat memasuki tahun ajaran baru, 

menuntut para siswa untuk segera beradaptasi dengan hal 
itu, terutama bagi siswa kelas VII yang baru menginjakkan 

kakinya di jenjang SMP. Hal ini pun juga perlu diketahui dan 
dipahami oleh orang tua siswa dalam mendampingi putra-
putrinya. Kebiasaan saat di SD tidak sama lagi ketika memasuki 
jenjang SMP. Oleh karena itu, pada tanggal 19 Juli 2014 dan 
tanggal 23 Agustus 2014, SMP Kristen Petra 5 mengadakan 
sosialisasi kepada orang tua siswa kelas VII dan VIII terkait 
informasi tata tertib dan Kurikulum 2013, yang dimulai pada 
tahun ajaran 2014/2015 ini.

Banyak hal yang perlu dipahami oleh orang tua siswa dalam 
aturan-aturan yang ditetapkan oleh sekolah dan harus dipatuhi 
oleh siswa, misalnya tentang keterlambatan siswa, atribut 
seragam sekolah, potongan rambut, pemakaian handphone, 
dan pemakaian buku pribadi siswa. Sanksi-sanksi yang diberikan 
jika siswa melanggar juga disampaikan kepada orang tua, 
sehingga nantinya mereka bisa menjalin kerja sama dengan 
sekolah dan membimbing putra-putrinya dengan baik. Tak 
lupa juga, pengenalan tentang Kurikulum 2013, yaitu terkait 
jumlah jam pembelajaran tiap minggunya, pelaksanaan remidi, 
pelaksanaan ulangan susulan, penilaian Kurikulum 2013 
(penilaian spiritual, sikap, pengetahuan, dan keterampilan), 
serta pengenalan tentang rapor online. Orang tua ditunjukkan 
bagaimana membuka rapor online via internet.

Pada penghujung acara, orang tua dikejutkan dengan 
hadirnya putra-putri mereka yang diwakili oleh beberapa 
siswa kelas VII dengan membacakan kartu ucapan terima kasih 
mereka kepada orang tua, dan memberikannya kepada mama 
atau papa yang saat itu hadir dengan disertai kecupan sayang. 
Kartu ucapan terima kasih tersebut sudah dibuat oleh para 
siswa saat kegiatan Layanan Orientasi Siswa (LOS). Sedangkan 
untuk siswa kelas VIII, mereka mempersembahkan sebuah lagu 
yang berjudul ”Terima Kasih Mama Papa” yang dinyanyikan 
oleh Aldo dan Aldi. Suasana haru dan bangga melingkupi 
ruangan saat itu juga. Ya, kebanggaan para orang tua kepada 
putra-putrinya. Biarlah semangat itu selalu ada dalam diri kami 
semua, baik siswa, orang tua, dan sekolah, untuk mencapai 
sebuah tujuan yang baik dalam perubahan baru di tahun ajaran 
baru ini. Tuhan Memberkati...!



Programming contest

students

Pada tanggal 16 Agustus 2014 lalu, saya mengikuti 
penyisihan Bina Nusantara Programming Contest 
for High School Students 2014, kompetisi tahunan 

bidang pemrograman yang diadakan oleh Universitas 
Bina Nusantara Jakarta. Lomba ini dibagi menjadi dua 
babak, yaitu penyisihan yang dilaksanakan secara 
online dan final yang dilaksanakan onsite. Pada babak 
penyisihan, peserta harus mengerjakan lima puluh soal 
pilihan ganda dalam waktu lima puluh menit, dan tiga 
soal pemrograman dalam waktu dua jam. Berkat karunia 
Tuhan, saya berhasil lolos babak penyisihan dengan 
menempati peringkat ke-2.

Babak final dilaksanakan di Kampus Anggrek 
Universitas Binus Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2014. 
Pada babak final, semua peserta harus mengerjakan 
sepuluh soal pemrograman dalam waktu lima jam. 
Menurut saya, soal-soal pada final tahun ini jauh 
lebih sulit daripada soal tahun lalu, namun saya tetap 
berusaha dan menyerahkan diri saya kepada Tuhan. 
Satu jam setelah final dilaksanakan, datanglah waktu 
yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman pemenang. 
Akhirnya... saya berada di peringkat 5 dan meraih medali 
perak. Saya bersyukur kepada Tuhan yang memberikan 
berkat ini pada saya. Semoga pengalaman saya ini juga 
dapat menjadi pendorong bagi para siswa SMA Kristen 
Petra 3 yang lain untuk ikut semangat dalam meraih 
prestasi.

oleh: Stacia E. Johana

for High School

Communiphoria
2014

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra 
Surabaya kembali mengadakan kegiatan tahunannya, yaitu 
Communiphoria. Communiphoria 2014 mengangkat tema 

“Communicate Your Idea”. Lomba yang diadakan di lima kota 
besar di Indonesia ini (Surabaya, Balikpapan, Denpasar, Semarang, 
dan Malang) terdiri atas empat kategori, di antaranya: Public 
Relationship (PR), Broadcast Radio, TV Production, dan Digital 
Magazine. Untuk itu, pada tanggal 19 Juli 2014, SMA Kristen Petra 4 
mengirimkan delapan orang perwakilan siswanya. Sagung Putri dan 
Hans Christopher di kategori Public Relationship; Leoni di kategori 
Broadcast Radio; Dean Charlos, Maria Desya, dan Ignacia Ardelia di 
kategori TV Production; Benyamin dan Aryaduta di kategori Digital 
Magazine.

Pada babak penyisihan, peserta diwajibkan untuk membuat 
sebuah acara TV dengan tema “Branding School”, serta membuat 
sebuah proposal rencana kegiatan dengan tema serupa, begitu pun 
dengan Digital Magazine. Babak penyisihan ini menyisahkan sepuluh 
tim terbaik yang berhak untuk masuk ke babak final. Tanggal 14 
Agustus 2014, pengumuman tim yang berhak masuk ke babak final. 
Puji Tuhan, tim SMA Kristen Petra 4 berhak untuk tampil pada babak 
final dengan menempati peringkat ke-5.

Pada babak final, yang tampil mewakili tim SMA Kristen Petra 
4 adalah tim kategori Broadcast Radio dan Public Relationship, 
yang bertugas untuk mempromosikan sekolah asal secara live di 
Universitas Kristen Petra Surabaya. Babak final yang diadakan pada 
pukul 16.00, tanggal 21 Agustus 2014 itu, membuat kami harap-
harap cemas hingga pukul 21.00. Dan akhirnya... TV Program kami 
berhasil meraih kategori The Best TV Program. Thank you, God! 

oleh: TV Production and Digital Magazine Team
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SMATRAMA

competition
Merdeka

Merdeka! Merdeka! Merdeka! Pekik luapan sukacita 
dan semangat kemerdekaan saat pembukaan acara 
Smatrama Merdeka Competition 2014 yang berlangsung 

pada hari Sabtu, tanggal 16 Agustus 2014, dengan tema “Dari 
Mata Sang Garuda”. Ada berbagai kompetisi menarik yang 
dilaksanakan dalam rangkaian acara ini. Pawon Smatrama yang 
menampilkan chef dari tiap-tiap kelas untuk mengolah bahan 
dasar tahu dan tempe menjadi hidangan yang luar biasa lezatnya, 
sesuai dengan kreativitas masing-masing. Jumping Marble, lomba 
kelereng yang dibawa sambil engkle. Desain Baju Daur Ulang, 
lomba membawa lilin di atas kepala. Yang tiap tahun 
pasti ada yaitu Tug Of War, lomba 
tarik tambang pria dengan memakai 
daster. Story of Our Nation (rally 
games), lomba yang terdiri atas 
empat pos, yaitu: pos I Guess 
Me (menebak tokoh dalam 
puisi), pos II Shoot (melempar 
kelereng masuk dalam target), pos 
III The Power Of Legs (kekuatan 
kaki), pos IV Pen in the Bottle 
(memasukkan bolpoin dalam 
botol). Dan Tic Tac Ter, tiap kelompok mengirimkan satu 
anggotanya untuk menebak suatu peristiwa atau tokoh yang 
diperagakan dan dideskripsikan oleh lainnya tanpa menyebutkan 
jawabannya.

Kompetisi yang sangat padat ini berlangsung selama tiga jam. 
Antusias dan semangat warga Smatrama dalam menyambut HUT 
ke-69 RI, terlihat dari keaktifan setiap siswa untuk mengikuti 
berbagai kompetisi yang dirancang oleh OSIS, serta terlihat dari 
suporter yang tidak kalah seru untuk ikut meramaikan acara ini. 
SMA Kristen Petra 5 ... hebat!!!

Jalin Persaudaraan
dan Nasionalisme

Pada tanggal 14–16 Agustus 
2014, SMK Kristen Petra telah 
menyelenggarakan berbagai 

kegiatan lomba dalam rangka 
memperingati Hari Ulang Tahun ke-69 
Republik Indonesia. Kegiatan lomba 
yang dilaksanakan adalah lomba yang 
berkaitan dengan pendidikan karakter 
para siswa, antara lain: fotografi, 
membuat majalah dinding, story telling, 
memasukkan belut ke dalam botol, 
futsal, memasukkan paku ke dalam 
botol, memecahkan balon berisi air, dan 
kebersihan ruang kelas masing-masing. 
Selain bertujuan untuk memperingati 
ulang tahun kemerdekaan, kegiatan ini 
juga untuk menjalin persaudaraan di 
antara para siswa, serta memupuk jiwa 
nasionalisme dalam diri mereka. Bravo 
SMK Kristen Petra!
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2014Petra parade
Terharu bercampur bangga ketika 

panitia mengumumkan bahwa 
SMA Kristen Petra 2 meraih juara 

umum untuk kedua kalinya secara 
berturut-turut dalam perhelatan Petra 
Parade 2014, setelah meraih trofi 
yang sama pada tahun 2013. Berbeda 
dari tahun-tahun sebelumnya, kali ini 
persaingan antarsekolah jauh lebih ketat 
sehingga sempat terjadi kejar-mengejar 
dalam peraihan medali. Dan akhirnya, 
puji Tuhan SMA Kristen Petra 2 berhasil 
meraih 18 medali, yang terdiri atas: 5 
medali emas, 4 medali perak, dan 9 
medali perunggu.

Petra Parade adalah event tahunan 
yang diselenggarakan oleh Universitas 
Kristen Petra. Event yang diikuti oleh 
berbagai sekolah di Jawa Timur ini 
melombakan enam belas jenis lomba 
yang diadakan oleh berbagai jurusan 
di Universitas Kristen Petra. Seperti 
tahun-tahun sebelumnya, siswa-siswi 
SMA Kristen Petra 2 selalu antusias 

dalam mengikuti lomba. Hal ini terlihat 
dari animo pendaftar yang berasal dari 
mulai kelas X, XI, hingga XII. Setiap 
siswa mempunyai alasan sendiri-sendiri 
dalam mengikuti lomba Petra Parade. 
Jason, siswa kelas X-2, pemenang medali 
perunggu mengatakan, “Saya mengikuti 
lomba ini karena ingin menyalurkan 
kemampuan saya di bidang public 
speaking dan menambah pengalaman 
dalam lomba bahasa Inggris.” Kemudian 
Fransisca Andriani, siswa kelas XI A-2, 
mengatakan, “Setelah sering mengikuti 
berbagai lomba Matematika, ingin 
juga mencoba di bidang berbeda, yaitu 
Business and Tax Accounting, untuk 
menambah pengetahuan dan prestasi, 
selain pengalaman tentunya, hehehe.... 
Dan puji Tuhan, kami bertiga, saya, 
Stefanny C., dan Michael Yosua, berhasil 
meraih medali emas.” Lain lagi yang 
disampaikan oleh Isabela Viani Vastiti, 
siswa kelas XIIA-1, bersama dengan 
Kezia dari kelas XIIA-4, “Saya mengikuti 

lomba Tourism Rally Competition karena 
tertarik hadiah bebas sebagian biaya 
SPP, sehingga bisa meringankan beban 
orang tua. Selain itu, juga ingin tahu 
Universitas Kristen Petra seperti apa sih? 
Karena saya bercita-cita melanjutkan 
sekolah di perguruan tinggi ini. 
Akhirnya... terkabul juga doa kami, dapat 
medali emas! Thanks, God.”

Banyak memang alasan yang 
melatarbelakangi siswa dalam mengikuti 
Petra Parade ini, tetapi satu hal yang bisa 
ditarik kesimpulan adalah mereka ingin 
mengaktualisasikan diri dan mengukur 
kemampuan, baik pengetahuan maupun 
kreativitas yang dimiliki. Terima kasih 
kepada kepala sekolah, bapak dan ibu 
guru yang telah membimbing siswa-siswi 
SMA Kristen Petra 2, juga orang tua yang 
telah memberi dukungan kepada putra 
dan putrinya dalam lomba Petra Parade 
2014 ini, dan tentunya Tuhan yang telah 
memberkati sekolah kami.
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Thanks God! Hanya kata-kata tersebut yang dapat 
kami ucapkan atas kemurahan Tuhan. Tim kami 
dari SMA Kristen Petra 1 atas nama Anton Yuwono, 

F. X. Valentina, dan Linda Felicia, berhasil meraih gelar 
Juara I dalam Tax Accounting Competition se-Jawa-Bali 
yang diselenggarakan di Universitas Kristen Petra pada 
tanggal 21 Agustus 2014. Sebelum lomba dimulai, kami 
mendapatkan pengarahan mengenai peraturan lomba 
serta materi pajak yang diberikan oleh salah satu juri.Pada 
babak pertama, setiap tim mengerjakan empat puluh soal 
pilihan ganda dalam waktu sembilan puluh menit. Tim 
kami dapat mengerjakan soal tersebut dengan baik dan 
berhak lolos ke babak kedua.

Pada babak kedua, dilaksanakan rally games dengan 
materi yang berhubungan dengan pajak. Pada babak 
rally games tersebut, terdapat lima pos yang harus kami 
kunjungi. Jarak satu pos dengan pos lainnya cukup jauh. 
Di tiap pos, setiap tim diberi waktu lima menit untuk 
memecahkan soal-soal tentang pajak. Puji Tuhan, dengan 
semangat yang tinggi dan kekompakan tim, kami berhasil 
lolos ke babak lima besar yaitu, babak final. Persaingan 
semakin ketat, kelima tim diwajibkan untuk membuat 
jurnal fiskal serta mempresentasikan di hadapan juri. 
Dalam babak final ini, tiap tim benar-benar dituntut untuk 
mempresentasikan materinya dengan baik.

Pada akhir acara, yaitu pengumuman pemenang, 
kelompok kami dinyatakan sebagai juara pertama. Kami 
mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya 
kami berhasil memperoleh yang terbaik dalam lomba 
tersebut. Segala jerih lelah dan perjuangan kami tidaklah 
sia-sia. Glory to God!

oleh: Linda Felicia

Competition
TAX ACCOUNTING

Dalam Persuasive Presentation Contest yang diadakan oleh 
Unversitas Kristen Petra pada tanggal 20-21 Agustus 2014, 
saya, Winfield, siswa kelas X-6 SMA Kristen Petra 1, menjadi 

salah satu dari empat puluh kontestan yang berasal dari berbagai 
SMA se-Jawa-Bali. Lomba ini terdiri atas dua sesi. Sesi pertama 
adalah babak kualifikasi, tiap kontestan boleh memilih antara dua 
topik yaitu, My Senior High School, is the Best School in This City 
Province Indonesia atau The Joy of Being a Student of My Senior High 
School. Saya pun memilih topik yang pertama. Tiap peserta diberi 
waktu maksimal sepuluh menit untuk presentasi. Kriteria penilaian 
adalah  language (fluency, vocabulary, grammar, pronunciation), 
organization (introduction, body, conclusion), argument (point and 
support), dan performance (voice, eye contact, gesture, visual aids). 
Yang terpenting dalam sesi ini, presenter harus bisa berbicara secara 
komunikatif sehingga pihak juri bisa mengerti maksud presenter 
dengan mudah dan yakin dengan argumentasi yang dibangun. Puji 
Tuhan, saya berhasil masuk ke babak sepuluh besar.

Pada sesi kedua, yaitu babak final, kontestan boleh memilih untuk 
mempresentasikan topik yang sama atau ganti ke topik yang lain. 
Saya memutuskan untuk tetap dengan topik yang pertama. Babak 
final berlangsung seru dan menegangkan karena semua kontestan 
lebih matang dalam menyampaikan presentasinya. Bedanya pada 
babak ini adalah juri berhak memberikan komentar serta pertanyaan 
kepada para kontestan. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan, 
karena keputusan yang saya ambil berbuah manis. Begitu bahagia 
rasanya saat nama saya diumumkan sebagai First Place Persuasive 
Presentation Contest. Prestasi yang saya capai ini tidak lepas dari 
bantuan dan dukungan dari teman-teman yang memberikan 
masukan dan menenangkan pikiran saya, serta guru pembina saya 
yaitu Ibu Vony Wijaya yang memberi support kepada saya untuk ikut 
serta dalam kontes ini. Thanks God...!

Contest
Persuasive presentation


