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EDITORIAL
Senang bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam Gema Petra 
edisi bulan Oktober 2014 ini. Pada edisi ini, kami menyiapkan 
berita-berita kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah-
sekolah PPPK Petra beberapa waktu yang lalu, mulai jenjang 
TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Beberapa di antaranya seperti 
kegiatan memasak, belajar bahasa Mandarin, retret siswa, 
karyawisata, ataupun kegiatan pendidikan karakter kristiani. 
Berita prestasi siswa PPPK Petra juga kami siapkan untuk Anda, 
mulai dari kompetisi akademik tingkat kota hingga Olimpiade 
Sains Nasional 2014 tingkat SMA yang berlangsung di 
Mataram, dengan raihan enam medali emas, tiga medali perak, 
dan tiga medali perunggu.

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

Semoga apa yang kami sajikan bisa bermanfaat.

Selamat membaca....

Bakti Sosial Paskah (BSP) dan Bantuan Operasional Pendidikan 
(BOP) merupakan program tahunan PPPK Petra, yang juga 
masih dalam rangkaian kegiatan peringatan Paskah. Program 

ini bertujuan untuk menyuburkan benih kepedulian terhadap 
sesama, dengan cara bersama-sama para siswa mengumpulkan 
persembahan (BSP) dan mengalokasikan anggaran (BOP) bagi orang 
lain, sekaligus membantu lembaga-lembaga yang memerlukan 
dalam menghadapi kesulitan-kesulitan mereka. Dana BSP 2014 ini 
berasal dari persembahan yang dikumpulkan oleh seluruh keluarga 
besar PPPK Petra (para siswa, guru, karyawan di semua unit kerja, 
serta anggota Dewan Pengurus PPPK Petra) selama beberapa 
minggu Prapaskah 2014, dan dalam kebaktian-kebaktian Paskah 
2014. Sementara itu, dana BOP bersumber dari anggaran Dewan 
Pengurus PPPK Petra, yang nantinya 
disalurkan untuk mendukung 
biaya operasional 
lembaga- lembaga 
penyelenggara pendidikan 
yang membutuhkan. 

Untuk tahun ini, acara penyerahan 
BSP dan BOP dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 1 
Oktober 2014, di Kansek Direktorat Penunjang Pendidikan PPPK 
Petra, di Jalan Raya Kertajaya Indah Blok H No. 114-115, Surabaya. 
Dengan disaksikan oleh para siswa, guru, dan kepala sekolah, yang 
mewakili seluruh unit sekolah PPPK Petra, Dewan Pengurus PPPK 
Petra menyerahkan dana BSP dan/atau BOP 2014 kepada lembaga-
lembaga penyelenggara pendidikan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. 
Total ada dua puluh lembaga yang mendapatkan dana BSP dan/atau 
BOP, dengan perincian tiga belas lembaga mendapatkan dana BSP 
dan BOP, empat lembaga mendapatkan dana BSP, dan tiga lembaga 
mendapatkan dana BOP. Semoga dengan aksi sosial ini, bisa 
meningkatkan kepedulian kita kepada sesama dan menjadi saluran 
berkat bagi mereka yang membutuhkan. 

Bakti Sosial
Paskah



Mengembangkan Karakter
Sesuai dengan Iman Kristen

Dalam rangka 
menumbuhkembangkan karakter 
kristiani para siswa agar menjadi 

pribadi yang baik dan benar di hadapan 
Allah dan sesama, SMK Kristen Petra 
melaksanakan kegiatan Pendidikan 
Karakter Kristiani secara rutin pada hari 
Sabtu. Kegiatan ini wajib diikuti oleh 
seluruh siswa SMK Kristen Petra dengan 
dibimbing oleh wali kelas masing-masing 
sebagai implementer dan didampingi oleh 
seorang pendamping. Materi PKK yang 
sudah dilaksanakan saat ini terdiri atas 
dua materi yang diberikan selama empat 
minggu dalam satu bulan.

Materi pertama, yaitu “Menghormati 
Norma”, diajarkan kepada siswa sebanyak 
dua sesi selama dua minggu. Minggu 
pertama, para siswa diajak menonton film 
tentang menghormati norma. Sebelum 
menonton film, para implementer 
memberikan penjelasan tentang PKK dan 
tujuan dari kegiatan menonton film ini. 
Minggu kedua, para siswa diajak untuk 
mendiskusikan film yang telah ditonton. 
Hasil diskusi, refleksi, dan komitmen, 
wajib ditulis oleh setiap siswa di buku 
Mirror of Mine. Begitu pula dengan 
materi kedua, “Bersikap Sopan”. Minggu 
ketiga, pendampingan, penjelasan, dan 

menonton film. Minggu keempat, para 
siswa mendiskusikan, lalu mencatat di 
buku Mirror of Mine masing-masing.

Dengan cara tersebut, para siswa 
diharapkan mampu menyerap apa yang 
telah diberikan oleh para implementer 
dan pendamping, sehingga mereka nanti 
mampu mengaplikasikannya dalam 
kehidupan sehari-hari, baik pada saat 
para siswa berada di sekolah, lingkungan 
keluarga, maupun pada saat berada di 
tengah-tengah kehidupan masyarakat 
yang lebih luas. Dengan demikian, nama 
Tuhan pun akan senantiasa dimuliakan.

“Thank you, Jesus!” Itu adalah 
kata-kata yang bisa kuucapkan 
ketika nama kelompokku 

diumumkan sebagai Champion of UPH 
SIMGE Business Plan Competition pada 
tanggal 23 Agustus 2014 lalu. Perjuangan 
selama ini ternyata tidak sia-sia. Lomba ini 
adalah lomba business plan yang diadakan 
oleh Universitas Pelita Harapan Surabaya 
dan Singapore Institute of Management 
Global Education.

Pada babak pertama, setiap kelompok 
diminta untuk menuangkan ide bisnisnya 
ke dalam sebuah business plan proposal, 
dan dikumpulkan pada tanggal 23 Juni 
2014. Setelah bekerja dan berpikir 
selama beberapa minggu, kami akhirnya 
menyelesaikan proposal ini. Berbagai 
adu argumentasi telah kami alami 
selama proses pembuatannya. Mulai 
dari konsep ide apa yang akan digunakan 
hingga detail-detail bisnis yang akan 
dibuat. Tetapi, adu argumen itulah yang 
menyempurnakan proposal kami. Kami 

harus bersaing dengan sekolah-sekolah 
lain di se-Surabaya, bahkan ada kelompok 
yang berasal dari Malaysia. Puji Tuhan, 
kami bisa masuk ke tiga besar dan lanjut 
ke babak final.

Pada babak final ini, kami harus 
mempresentasikan business plan 
menggunakan bahasa Inggris di depan 
para juri, yang di antaranya adalah  Mr. 
John Riady (Executive Director of Lippo 
Group and UPH), Prof. Dr. K.C. Lee (CEO 
of SIMGE), Mr. Jesse S. (First Secretary 
Singapore Embassy to Indonesia), Mr. Roy 
Suprapto (President of Hartono Electronic 
Surabaya). Setelah presentasi, ada Q & 
A Session dengan para juri. Puji Tuhan, 
akhirnya kelompok kami yang terdiri atas 
Victoria Giovani, Sony Sugiharta, dan Della 
Renata, berhasil menduduki peringkat 
pertama. Hadiahnya... kami mendapatkan 
full scholarship di Universitas Pelita 
Harapan Surabaya untuk program Business 
Administration sampai lulus, empat hari 
tiga malam trip to Singapore yang diselingi 

dengan campus 
tour di SIMGE, dan uang 
tunai sejumlah 1.000 
SGD. Kami juga mendapat kesempatan 
untuk mengikuti CEO talk dengan John 
Riady (cucu dari Mochtar Riady) dan Prof. 
Dr. K.C. Lee. CEO talk dengan orang-orang 
ternama ini benar-benar menginspirasi 
dan memotivasi kami untuk terus maju. 
Thanks, God... atas penyertaan dan 
berkat-Mu untuk kami. Terima kasih 
juga kepada para guru, teman-teman, 
dan keluarga yang mendukung dan 
mendoakan kami. Kami bersyukur bisa 
mendapatkan pengalaman seperti ini. 
God bless you!!!

oleh:Victoria Giovani
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Olimpiade Sains Nasional 2014 
merupakan event terbesar nasional 
yang diikuti oleh siswa-siswi dari 

Tim Olimpiade Petra 2014. Setelah lolos 
dari seleksi tingkat kota dan provinsi, kami 
(sepuluh siswa) berhasil lolos ke tingkat 
nasional. Ini merupakan suatu kebanggaan 
serta tanggung jawab bagi kami untuk 
memberikan yang terbaik bagi sekolah, 
kota, dan provinsi. Selama sebulan, 
kami mengikuti berbagai pelatihan dari 
Petra dan Dinas Pendidikan Jawa Timur 
untuk mempersiapkan diri menghadapi 
OSN 2014. Dan akhirnya, pada tanggal 1 
September 2014, kami bersama dengan 
rombongan kontingen Jawa Timur 
berangkat ke Mataram. Setelah tiba di 
Bandara Internasional Praya Lombok, kami 
menuju Hotel Lombok Raya dan Hotel 
Lombok Garden. Seluruh peserta dibagi 
dalam kamar-kamar dengan peserta dari 
daerah lain, supaya kami bisa mendapat 
teman-teman baru dari seluruh Indonesia. 
Setelah itu, semua peserta pun menikmati 
acara bebas.

Esok harinya, kami mengikuti 
acara pembukaan OSN oleh Direktur 
Jenderal Pendidikan Menengah, Prof. 
Dr. Ir. Ahmad Jazidie, M.Eng.. Berlanjut 
ke technical meeting, kami mendapat 
penjelasan mengenai aturan dan tata 
cara mengerjakan soal dan tugas yang 

akan diberikan selama dua hari ke depan. 
Tanggal 3 September 2014, semua bidang 
melaksanakan tes teori, kecuali Kimia 
dan Astronomi yang melaksanakan tes 
praktikum. Tanggal 4 September 2014, 
bidang Fisika melaksanakan tes praktikum, 
sedangkan untuk bidang Matematika, 
Kimia, dan Astronomi, mengikuti tes teori. 
Esoknya, kami semua dapat bernapas 
lega untuk sesaat. Seluruh peserta OSN 
berekreasi ke Taman Narmada dan Pantai 
Senggigi. Bersama dengan teman-teman 
dari seluruh Indonesia, kami bermain 
sepak bola, berenang, dan lainnya. Kami 
merasa sangat gembira meski ada rasa 
khawatir akan hasil tes pada hari-hari 
sebelumnya.

Tanggal 6 September 2014, merupakan 
hari yang sangat mendebarkan bagi kami, 
karena pada hari ini akan dibacakan 
daftar peraih medali untuk peserta OSN. 
Sebelum pengumuman, acara ditutup 
oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Indonesia, Bapak M. Nuh. Pada acara 
penutupan ini, disajikan beberapa tarian 
dan lagu khas NTB, serta video pendek 
yang menampilkan acara-acara yang 
telah kami lalui pada hari sebelumnya. 
Setelah itu, hasil perolehan medali 
dibacakan. Sekolah kami, SMA Kristen 
Petra 2, meraih empat medali emas, dua 
medali perak, dan tiga medali perunggu. 

Empat medali emas diraih oleh Jefferson 
Caesario I. (Matematika), Raymond Ho 
(Fisika), Agus Sentosa H. (Komputer), dan 
Kevin Liyanto (Kimia). Dua medali perak 
diraih oleh Gunawan Setiawan dan Aaron 
Dwi Caesar O. (Astronomi). Tiga medali 
perunggu diraih oleh Stevans Christian 
(Matematika), Alan Darmasaputra T. 
(Kimia), dan Lewi Setiabudi Y. (Ekonomi). 
SMA Kristen Petra 3 meraih medali emas 
melalui Stacia Edina J. (Komputer). SMA 
Kristen Petra 5 meraih emas melalui Sony 
Sugiharta I. (Ekonomi). SMA Kristen Petra 
1 meraih medali perak melalui Fienny 
Angelina (Fisika). Kami bahagia dengan 
hasil yang sangat bagus pada OSN tahun 
ini.

Pada hari terakhir, tanggal 7 
September 2014, kami kembali ke 
Surabaya. Di bandara, para siswa disambut 
oleh guru, teman, serta orang tua. Kami 
merasa lega bisa sampai di Surabaya 
dengan selamat tanpa kekurangan suatu 
apa pun. Kami berterima kasih kepada 
bapak dan ibu guru yang telah mendukung 
dan memberikan motivasi,  juga kepada 
Puslitbang Pendidikan PPPK Petra yang 
telah memberikan pelatihan sehingga 
kami dapat memperoleh hasil yang terbaik 
di OSN 2014.

Road to Mataram04



OSN tahun ini dilaksanakan pada tanggal 1–7 September 
2014, di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Untuk 
informatika, bidang yang saya ikuti, dilakukan juga 

Day-0, yaitu sesi percobaan dan pengenalan lingkungan 
komputer. Bisa dikatakan tahun ini peserta bidang komputer 
memiliki keuntungan, pengerjaan soal dilaksanakan di tempat 
kami tinggal, sehingga tidak perlu bangun pagi-pagi dan 
bersiap ke tempat lain, seperti bidang pelajaran yang lain.

Tanggal 3-4 September 2014, dilakukan Day-1 dan Day-2. 
Peserta mengerjakan empat soal dalam waktu lima jam setiap 
harinya. Soal yang diberikan terasa sulit dan perlu kreativitas 
tinggi untuk menemukan algoritme yang tepat, namun saya 
tetap berusaha menyelesaikannya. Persaingan tahun ini 
lumayan berat. Ada tiga peserta yang telah melalui pelatnas 
III serta beberapa peraih medali OSN 2013. Setelah masa-
masa lomba yang berat, ada perkenalan dengan alumni Tim 
Olimpiade Komputer Indonesia dan para juri pembuat soal 
pada akhir hari ke-4. Hal ini dilakukan agar para anggota yang 
baru bisa mengenal dan akrab dengan para peserta lainnya. 
Esoknya, kami  berwisata ke Pantai Senggigi. Kami semua 
bermain dan berfoto di pantai yang indah ini.

Hari yang ditunggu pun tiba, saatnya pengumuman 
pemenang dan penutupan OSN, yang dihadiri oleh Bapak 
Muhammad Nuh. Awalnya saya merasa deg-degan dan 
menduga meraih medali perak. Tetapi ternyata, nama saya 
muncul sebagai peraih medali emas ke-4! Puji Tuhan! Saya 
pun segera ke berlari panggung untuk penyerahan medali. 
Perasaan bangga dan penuh syukur bercampur menjadi satu. 
Selain itu, saya juga meraih gelar The Best Female untuk 
bidang komputer. Banyak pengorbanan yang saya lakukan, 
baik dalam hal waktu, bermain, maupun tenaga, terbayar 
sepenuhnya dengan raihan ini. Saya mengucap syukur kepada 
Tuhan, tanpa karunia-Nya saya tidak akan bisa berhasil seperti 
ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua 
dan semua guru SMA Kristen Petra 3 yang sudah mendukung, 
bahkan menyempatkan diri untuk menyambut saya di 
Bandara Juanda, saat kembali dari mengikuti OSN 2014 ini.

oleh: Stacia Edina Johana
SMA Kristen Petra 3

OSN 2014 bidang ekonomi merupakan OSN kedua 
buatku, karena pada tahun lalu aku juga turut 
berpartisipasi namun belum berhasil. Hal itu tidak 

membuatku menjadi putus asa, tetapi semakin terpacu untuk 
membuktikan bahwa aku bisa. Serangkaian persiapan aku 
lakukan agar bisa tampil maksimal di OSN 2014, dan tak lupa 
juga untuk selalu mengutamakan Tuhan, seperti quote “Study 
hard and pray hard”.

Hingga tibalah hari pelaksanaan yang berlangsung pada 
tanggal 1–7 September 2014. Untuk bidang ekonomi, ada 
berbagai aspek yang akan diujikan, dari simulasi saham, tes 
tulis, pembuatan makalah, presentasi makalah, dan invention 
games. Tes berlangsung selama tiga hari, dan di dalam tiga 
hari tersebut aku benar-benar merasakan adanya pertolongan 
Tuhan selama lomba. Misalnya di dalam simulasi saham, pada 
lima menit terakhir aku masih mengalami kerugian, tetapi 
pada tiga menit berikutnya ... Tuhan mengubahkan posisiku 
menjadi untung sebesar Rp6.100.000,00. Kemudian ketika tes 
tulis, ada beberapa kesalahan konyol yang kulakukan meski 
soal yang diujikan lebih gampang dari tahun lalu. Namun, 
aku tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Setelah lomba, 
kami diajak mengunjungi tempat-tempat wisata di Nusa 
Tenggara Barat, seperti Pantai Senggigi, Pemandian Nirwana, 
dan Pantai Payung.

Hingga akhirnya tiba waktu pengumuman, tidak disangka 
aku mendapatkan medali emas dan gelar simulasi saham 
terbaik I. Penghargaan ini langsung diberikan oleh Bapak 
Muhammad Nuh. Betapa bangganya menjadi seorang 
pemenang. Namun, semua ini kupersembahkan untuk 
kemuliaan nama Tuhan, karena hanya dengan berkat-Nya 
aku bisa meraih medali emas dan simulasi saham terbaik I. 
Praise Lord! Dari pengalamanku ini, aku bisa share beberapa 
hal bahwa kita harus mempunyai mimpi yang disertai dengan 
kerja keras, doa kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan 
itu selalu adil untuk menilai siapa yang berjuang sungguh-
sungguh sehingga layak menjadi juara dan siapa yang tidak 
layak. Akhir kata, fight for your dreams and make your dreams 
come true! God bless you always!

oleh: Sony Sugiharta
SMA Kristen Petra 5

from God

Miracle for Me

Gold Medal

It’s a
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yang Mengesankan
Sebuah Pengalaman

Menjaga Diri

Silent Killer
dari Jerat

Di tengah pelbagai kondisi sosial dan segala bentuk 
kemajuan teknologi yang meresap ke semua sendi 
kehidupan, kaum remaja ternyata dikepung oleh hal-

hal yang membahayakan, seperti: napza, i-factors, komik 
(baik cetak maupun digital), gadget, pornografi, bahkan 
pertemanan (baik langsung maupun lewat cyber space), 
dengan segala dampaknya. Kelima hal itu dipahami sangat 
membahayakan tumbuh kembang kaum remaja, baik secara 
psikologis, intelektual, fisik, maupun spiritual. Celakanya, 
mereka cenderung menikmati bahaya-bahaya tersebut, dan 
bahkan banyak yang kecanduan. Tidak sedikit pula yang tetap 
menikmati dan memburu bahaya-bahaya itu sekalipun mereka 
sangat menyadari dan bahkan telah merasakan akibatnya. 
Kelima hal itu telah menjadi pembunuh yang bekerja secara 
diam-diam, namun sangat efektif.

Untuk membekali para siswa agar tidak terjerat akan kelima 
hal tersebut, SMP Kristen Petra 2 mengadakan retret bagi siswa 
kelas VIII di Griya Kusuma Indah, Pacet, dengan tema “Silent 
Killers”. Retret berlangsung dalam dua kloret. Kloret I untuk 
kelas VIII-1 dan VIII-2 yang berlangsung pada tanggal 26–28 
Agustus 2014. Kloret II untuk kelas VIII-3, VIII-4, dan VIII-5, pada 
tanggal 28–30 Agustus 2014. Kegiatan retret sangat padat, 
namun kami memperoleh banyak pembekalan yang berkaitan 
dengan sillent killers. Kegiatan terbagi atas sesi ibadah (dipimpin 
oleh Pdt. Dwi Ratna Kusumaningdyah, M.Th. di kloret I dan 
Pdt. Deddy Gunawan S. di kloret II), sesi presentasi dari tiap 
kelompok peserta retret dan kegiatan Avoid or Fight the Silent 
Killers, serta kuis-kuis dan games (Black and White, Si Buta 
dan Si Tuli, Team Link, dan Medan Radiasi) yang terkait tema 
retret dengan dipandu oleh guru pendamping. Selama tiga hari 
tersebut, kami benar-benar mendapatkan pembekalan untuk 
pertumbuhan kerohanian kami, khususnya dalam menghadapi 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

oleh: Michael Angelo

Pada awal bulan September 2014, para siswa kelas VIII 
SMP Kristen Petra 3 mengikuti retret di Roemah YWI 
dan karyawisata di Eco Green Park, Batu. Untuk kloret 

II, dilaksanakan pada tanggal 4–6 September 2014. Kami 
sangat antusias mengikuti retret dengan tema “Silent Killers” 
ini. Hari pertama, ada ibadah pembukaan yang dilanjutkan 
dengan makan siang bersama. Setelah itu, kami memanfaatkan 
waktu bebas untuk istirahat sebelum ke sesi berikutnya. Sesi 
selanjutnya dimulai dengan presentasi kelompok yang berisi 
topik i-factor, napza, pertemanan, komik, dan pornografi. 
Teman-teman mempresentasikan tiap topik dengan 
menunjukkan dampak positif dan negatifnya dalam kehidupan 
remaja. Sempat breaktime, sesi ini berlanjut kembali setelah 
makan malam. Setelah selesai, ada pembagian kelompok 
untuk kegiatan outbound esok hari, sebelum kami beristirahat.

Udara pagi yang dingin menyambut kami untuk saat teduh 
dan berolahraga. Kemudian, kami menikmati makan pagi 
sebelum memulai kegiatan outbound. Kami mengikuti tiap 
game dengan semangat, dan tak lupa menampilkan yel-yel. 
Wah, pengalaman yang seru! Sore harinya, ada sesi I, II, dan 
III, yang dipimpin oleh Bapak Sadmoko. Pada penghujung 
acara, dalam ruangan yang hanya diterangi cahaya lilin, kami 
diajak merenungkan perbuatan-perbuatan kami selama ini 
dan menuliskannya di secarik kertas. Kami pun meneteskan air 
mata ketika mengingat perbuatan kami yang kurang berkenan 
di hadapan Tuhan. Setelah itu, kami segera beristirahat.

Setelah makan pagi, kami berkumpul di aula untuk ibadah 
penutup dan pengumuman pemenang outbound. Usai foto 
bersama, kami meninggalkan Roemah YWI dan menuju ke 
Eco Green Park. Di sini, kami mengelilingi Eco Green Park 
dengan dipandu seorang guide untuk tiap kelas. Ada wahana 
dome multimedia dengan film 3D “Hanoman”, eco science 
center, insectarium yang berisi jutaan kupu-kupu dan serangga 
yang diawetkan menjadi lukisan, walking bird, animal farm, 
pengolahan limbah, water track, lukisan 3D, dan lain-lain. Tak 
terasa, kami menghabiskan waktu empat jam di sini. Meski 
lelah berkeliling, kami tetap gembira karena memperoleh 
banyak pengetahuan tentang pelestarian alam di tempat ini.

oleh: Belinda & Grace
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Be the Best!

Makes You
Perfect

Practice

Akhirnya, ajang kompetisi yang 
kami tunggu-tunggu datang 
juga, Sanmar-Fest 2014. SMP 

Kristen Petra 1 mengirim kami untuk 
mengikuti berbagai kompetisi di Sanmar-
Fest ini, seperti kompetisi Debat, 
Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, 
serta Fotografi. Wah, seru banget, lho! 
Beberapa minggu sebelumnya, kami 
mempersiapkan diri dengan latihan-
latihan soal dari guru kami. Seminggu 
sebelum lomba, kami membuat 
komitmen dan saling bersaing dalam 
tes-tes agar tahu kemampuan masing-
masing.

Dalam kompetisi ini, kami terbagi 
dalam beberapa tim yang beranggotakan 
tiga orang, kecuali fotografi yang 
beranggotakan dua orang. Kami 
mengerjakan soal-soal yang tersedia 

semaksimal mungkin. Persaingan kami 
sebelum lomba ternyata sangat berguna. 
Memang benar jika ada pepatah yag 
mengatakan “Practice Makes You 
Perfect”. Setelah menunggu lama, 
akhirnya hasilnya diumumkan. Satu tim 
Fisika, satu tim Bahasa Inggris, serta 
satu tim Fotografi, berhasil melaju ke 
babak final yang digelar pada tanggal 6 
September 2014. 

Dalam babak final, kami harus 
berjuang lebih keras lagi karena 
koordinasi dan pemahaman tim yang 
tinggi mutlak diperlukan. Untuk lomba 
Bahasa Inggris, kami harus menemukan 
quotes dan memperagakannya dengan 
baik. Sedangkan untuk Fisika, diisi 
dengan pertanyaan-pertanyaan yang 
sangat berbobot. Bagaimana dengan 
lomba Fotografi? Dengan komposisi 

pengambilan gambar dan pencahayaan 
yang baik, kami harus memotret model 
di tiga tempat berbeda. Tiap kali model 
berpose, para finalis langsung berebut 
memotret untuk mendapatkan hasil 
terbaik. 

Kami menunggu pengumuman 
pemenang dengan perasaan harap-
harap cemas. Namun, semua itu lenyap 
ketika tahu bahwa tim Bahasa Inggris 
meraih Juara I atas nama Maria Clarisa 
T., Leticia Maria, dan Giovanna Renee T.. 
Tim Fotografi meraih Juara III atas nama 
Felicia Belinda P. dan Olivia. Kami sangat 
gembira dengan hasil ini, karena kami 
mampu membanggakan orang tua dan 
sekolah kami. Terima kasih, Tuhan...!

Universtag, kompetisi tahunan yang 
diadakan oleh SMA Katolik Santa 
Agnes, kembali diselenggarakan 

pada tahun 2014 ini. SMP Kristen Petra 5 
pun berpartisipasi dengan mengirimkan 
tujuh belas tim untuk beberapa kategori 
lomba, di antaranya band, futsal, 
menggambar, Matematika, Bahasa 
Inggris, dan IPA. 

Pada tanggal 10 September 
2014, berlangsung lomba lukis. 
Teman kami, Natasha Trixie, 
berhasil menjadi Juara II. Untuk 
futsal, setelah melawan tim-tim 
tangguh dari sekolah lain, tim Petra 
5 masuk ke dalam Big Eight. Pada 
tanggal 12 September 2014, lomba 
band dimulai. Babak pertama bisa 
dilewati dengan baik meskipun 
persaingannya cukup berat. Lanjut ke 
babak selanjutnya, tim band Petra 5 
akhirnya berhasil keluar sebagai Juara 
I! Joel juga berhasil menjadi The Best 
Keyboard Player. Lomba Matematika, 
Bahasa Inggris, dan IPA, berlangsung 
pada tanggal 15-16 September 
2014. Dalam babak penyisihan, tim 
mengerjakan seratus soal. Begitu pula 

dengan perempat final, namun dengan 
tingkat kesulitan yang lebih tinggi dan 
waktu yang lebih singkat. Akhirnya, 
hari kedua pun tiba. Babak semifinal 
diisi dengan rally games! Untuk bidang 
IPA, tim harus menyelesaikan 

enam pos dalam waktu sembilan puluh 
menit. Kami pun lolos ke babak final. 
Dalam babak final IPA, tim diberi alat 
dan bahan dari barang-barang bekas 
untuk didaur ulang menjadi replika alat 
yang inovatif, kreatif, dan bermanfaat. 
Tim Naomi-Tasya membuat replika 

alat distilasi ganda, sedangkan tim 
Michael-Severina membuat replika 
blender hidrostatis. Mereka juga 
mempresentasikannya di depan para 
juri. Final Matematika diisi dengan sesi 
cepat-tepat. Persaingan pun berlangsung 
sengit, terlihat dari perbedaan skor 
yang tipis dari tiap tim. Walau tim Petra 
5 masih kelas VII, mereka mampu 
melewati babak final itu dengan baik. 
Tim Bahasa Inggris, Putu-Nadia juga 
berhasil melaju hingga semifinal.

Akhirnya, pengumuman yang 
dinantikan pun tiba. Thanks God, 
tim Naomi-Tasya meraih Juara I dan 
tim Michael-Severina meraih Juara 
Harapan II. Bidang Matematika, yaitu 
tim Kensias-Rivaldo, meraih Juara 3. 
Dengan hasil ini, SMP Kristen Petra 
5 menjadi Juara Umum. Kami sangat 

senang dan bersyukur atas prestasi 
ini. Untuk adik-adik kelas kami, tetap 
semangat dan berusaha dalam lomba-
lomba berikutnya. JBU!

oleh: Naomi Natasha
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Kewirausahaan
Yuk,Belajar

Saatnya membuat tempe! 
Ya... kami, para siswa SD 
Kristen Petra 11, belajar 

membuat tempe dalam kegiatan 
kewirausahaan pada hari Senin, 
tanggal 22 September 2014 lalu. 
Alat dan bahan yang dibutuhkan 
untuk membuat tempe adalah 
kedelai, ragi tempe, kantong 
plastik, mesin press plastik atau 
sailer. Secara bergilir, setiap kelas 
mulai kelas I hingga VI, mencoba 
membuat tempe dari awal hingga 
pengepakan. Cara membuatnya 
pun sangat mudah.

Pertama, kedelai dicuci 
hingga bersih, lalu direndam 
selama 2–3 jam. Kedelai yang 
sudah direndam, direbus hingga 
matang. Setelah matang, kedelai 
ditiriskan, lalu dikupas kulitnya 
sampai bersih. Kedelai yang 

sudah bersih lalu dicampur 
dengan ragi tempe secukupnya, 
dan diaduk hingga rata. Setelah 
ragi tempe tercampur rata, 
kedelai mulai dimasukkan ke 
dalam kantong plastik dan di-
sailer. Setiap kantong plastik yang 
sudah di-sailer, ditata dengan 
rapi dan dibiarkan selama 24 jam.

Kami semua merasa senang 
bisa membuat tempe. Hehehe...! 
Dan hal yang lebih membuat 
kami senang adalah... keesokan 
harinya kami menikmati tempe 
hasil buatan kami, meski 
hanya digoreng biasa. Tidak 
hanya itu, kami juga membawa 
pulang tempe tersebut untuk 
ditunjukkan kepada mama dan 
papa. Sungguh kegiatan yang 
sangat menyenangkan bagi kami.

Menjadi Pribadi 
yang Lebih Baik 
Melalui Bible Camp 

Horeee... akhirnya kami 
mengikuti bible camp yang 
diadakan oleh sekolah 

pada tanggal 18–20 September 
2014, di Roemah YWI, Batu, 
Malang. Kami, siswa-siswi kelas 
V SD Kristen Petra 9, sangat 
antusias untuk mengikuti bible 
camp ini. Pukul 08.00, kami 
yang didampingi oleh beberapa 
guru, berangkat bersama dengan 
menggunakan tiga bus. Setelah 
dua jam perjalanan, kami pun 
sampai di tempat tujuan.

Tubuh jasmani kami memang 
perlu dirawat, dijaga, dan 
diberi  makan, tetapi jangan 
lupa dengan rohani yang 
juga perlu disegarkan dengan 
berbagai cara yang menarik 
dan menyenangkan, sehingga 
membuat kami semakin cinta, 
mengenal Tuhan, dan mengasihi 
sesama, serta membentuk 
karakter kami untuk menjadi 
pribadi yang lebih baik. Dalam 
bible camp, kami membentuk 
kelompok-kelompok kerja untuk 
membuat yel-yel dan bekerja 
sama dalam menyelesaikan kasus 
demi kasus secara tim. Bible camp 

yang bertemakan “Silent Killer” 
menjadi landasan untuk bisa 
melihat dan menyadari bahaya 
yang mengintai kami, dapat 
membunuh dan menghancurkan 
masa depan kami. Pembunuh 
itu beraksi secara diam-diam 
sehingga lebih tepat disebut 
sebagai silent killers. Bentuk 
nyatanya bermacam-macam, 
antara lain: napza, pornografi, 
komik, game, dan pertemanan 
yang negatif. Kami juga belajar 
untuk melihat kasus per kasus, 
sehingga kami dapat mengerti 
dengan jelas bentuk dari pada 
sillent killers.

Nah, pada akhir bible camp, 
ada acara pemilihan raja dan ratu. 
Wah... siapa ya yang terpilih? 
Oh... ternyata yang terpilih adalah 
teman kami yang paling aktif, bisa 
bekerja sama, dan peduli dengan 
teman. Tidak terasa... tiga hari 
sudah kami mengikuti kegiatan 
ini. Tiba waktunya kami kembali 
ke Surabaya. Pukul 10.30, kami 
pun kembali ke Surabaya dengan 
bekal rohani yang kami dapat.
Terima kasih, Tuhan....
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Mengenal
Sejarah Bangsa

Belajar untuk

Museum TNI-AL Loka Jala Crana merupakan 
tempat untuk menyimpan, mengabadikan, dan 
menyajikan peralatan atau sarana bersejarah 

yang pernah dipergunakan oleh TNI Angkatan Laut. 
Museum ini terletak di Kompleks Akademi TNI Angkatan 
Laut (AAL), Morokrembangan, Surabaya. Di tempat 
itulah, pada tanggal 27 Agustus 2014, para siswa SD 
Kristen Petra 13 belajar lebih dekat sejarah bangsa 
Indonesia melalui benda-benda yang disimpan di 
dalamnya. Para siswa merasa takjub melihat langsung 
senjata-senjata dan kendaraan tempur bersejarah yang 
diabadikan di tempat itu. Kegiatan kunjungan ini dipandu 
langsung oleh petugas TNI-AL, yang menceritakan 
sejarah arek-arek Suroboyo dan para militer yang 
menegakkan kemerdekaan di Surabaya.
Mengenal sejarah berarti mengenal jati diri dan 
kepribadian bangsa, demi menumbuhkan rasa cinta 
terhadap tanah air kita Indonesia, semoga melalui 
kegiatan ini, siswa SD Kristen Petra 13 dapat menjadi 
berkat, terlebih mampu membangun bangsa Indonesia 
yang lebih baik pada masa mendatang.

Developmental Basketball League merupakan sebuah kompetisi 
liga bola basket pelajar SMP dan SMA terbesar di Indonesia, dan 
menjadi barometer kompetisi basket di Indonesia. DBL selalu 

mendapat sambutan luar biasa, baik bagi pemain maupun pencinta 
olahraga bola basket. Mengikuti lomba DBL menjadi cita-cita para pelajar 
yang mempunyai potensi di bidang basket. Dalam perkembangannya, DBL 
tidak hanya untuk siswa SMP dan SMA, tetapi juga siswa SD, dengan nama 
Junior Basketball League (JRBL). Pertandingan bola basket untuk siswa 
SD diselenggarakan melalui Elementary Exhibition Games yang bertujuan 
mencari bibit pebasket berbakat.

Kompetisi ini menambah semangat berlatih dan berlaga bagi siswa 
SD, termasuk tim bola basket SD Kristen Petra 1. Mereka tetap semangat 
mengikuti ekstrakurikuler bola basket dan latihan tambahan, meski tahun 
2013 lalu belum berhasil meraih juara. Namun pada tahun 2014 ini, 
mereka kembali mendaftarkan diri. Tim bola basket SD Kristen Petra 1 
beranggotakan Antonny Neuville dan Setiawan (menempati posisi center); 
Michael Stephen P., Eric Tamukaka, Frederico Laurencio, dan Marcel Johan 
(menempati posisi forward); David Fortino, Bisma Raja S., Marcellino Ivan, 
dan Lodewyk Marcelo (menempati posisi guard).

Hari yang dinantikan tiba, babak penyisihan dimulai. Mereka 
dengan semangat menghadapi pertandingan. Hasilnya, mereka berhasil 
mengalahkan lawan-lawannya, dan bersiap untuk lawan tangguh 
berikutnya. Tanggal 13 September 2014, merupakan hari penentuan untuk 
memperebutkan gelar The Winner. Mereka menghadapi tim dari SD Intan 
Permata Hati (IPH). Pada penghujung laga, mereka berhasil mengungguli 
lawannya dengan skor 38-17. Akhirnya... tim bola basket SD Kristen Petra 1 
pun memenangi DBL Elementary Exhibition Games 2014! Congratulation, 
guys...!!!

DBL Elementary
Exhibition Games 2014

Menjadi Pribadi 
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Ketika berlangsung kegiatan kewirausahaan di kelas III SD 
Kristen Petra 5 pada tanggal 11 September 2014 lalu, 
terdengar celotehan seorang temanku, “Siapa bilang saya 

hanya pandai dalam pengetahuan? Saya bisa buat ote-ote.” 
Hehehe.... Kalian mau tahu tentang ote-ote? Ote-ote merupakan 
makanan tradisional Jawa yang biasanya disajikan dalam kondisi 
hangat. Makanan ini dibuat dari tepung terigu serta campuran 
sayuran seperti wortel dan taoge. Dari sini, kita juga belajar 
untuk dapat makan sayur. Melalui kegiatan ini, para siswa 
kelas III dilatih untuk terampil dan dapat mandiri. Nah, caranya 
mudah untuk membuat ote-ote. Yuk... kita simak bersama-
sama.

Bahan yang dibutuhkan: 
-  ½ kg tepung terigu
-  ¼ kg udang
-  600 ml air
-  1 ons tepung maizena
-  4 butir bawang putih
-  minyak goreng
-  ¼ kg wortel
-  2 tangkai bawang prei
-  2 butir telur
-  ¼ kg  taoge
-  merica dan garam secukupnya

Cara membuat: 
1. Siapkan panci lalu tuangkan tepung terigu, tepung maizena, 
taoge, wortel yang sudah dipotong tipis memanjang, bawang 
prei yang sudah dipotong halus, bawang putih, merica yang 
sudah dihaluskan, garam, dan telur. Aduklah sampai rata.
2. Tuangkan minyak goreng ke dalam wajan dan panaskan. 
Masukkan cetakan yang sudah diberi adonan ke dalam wajan, 
tunggu sampai adonan tadi terlepas dari cetakannya dan goreng 
hingga matang. 
3.  Setelah ote-ote berwarna kuning kecokelatan, angkat dan 
tiriskan.
4.  Hidangkan dan tambahkan cabai.

Mudah bukan? Selamat mencoba teman-teman...!

Terampil Memasak
Makanan Tradisional
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Pengalaman
Pertama

Retret

Kegiatan retret adalah 
kegiatan tahunan yang 
diikuti oleh para siswa 

Petra, yang dimaksudkan untuk 
membentuk para siswa menjadi 
pribadi-pribadi yang lebih baik 
lagi. Pada hari Senin, tanggal 8 
September 2014, giliran kami, 
siswa-siswi kelas V SD Kristen 
Petra 7, yang mengikuti retret di 
Roemah YWI, Batu, Malang. Dua 
bulan sebelumnya, kami sudah 
menanti-nantikan kegiatan 
yang satu ini. Ini merupakan 
pengalaman pertama kami 
berpisah dengan orang tua 
selama tiga hari, pertama kali 
pergi dan menginap dengan 
seluruh teman kelas V, dan 
yang utama adalah pertama kali 
mengikuti retret.

Tema retret yaitu “Silent 
Killer”, membuat kami sadar 
bahwa ternyata banyak 
pembunuh diam (tersembunyi) 
di sekitar kami, yaitu bisa 
berupa gadget, komik, ataupun 
pertemanan. Hiii... takut! Kita 
harus hati-hati, lho! Pada hari 
pertama, kami mengawali 
dengan ibadah pembukaan. 
Kemudian, dilanjutkan dengan 
sesi silent killer I, yaitu masuk 
ke pos-pos permainan sesuai 
dengan kelompok pertemanan, 

kelompok i–factor, dan 
kelompok komik.

Pada hari kedua, kami 
masih melanjutkan kegiatan di 
pos-pos permainan, yaitu pada 
sesi silent killer II dan III”. Kami 
sangat senang dengan kedua 
sesi ini karena kegiatannya 
semakin seru dan membuat 
para anggota kelompok semakin 
akrab. Sorenya, kami mendapat 
siraman rohani firman Tuhan 
dari Bapak Anil Dawan, M.Th.. 
Kami semakin menyadari 
bahaya silent killer yang bisa 
membuat masa depan rusak 
jika kita tidak bijak dan waspada 
dalam menyikapinya. Yuk, 
teman-teman, katakan “stop!” 
pada silent killer melalui i–
factor, komik, dan pertemanan 
yang tidak sehat.

Pada hari terakhir sebelum 
pulang, kami punya tradisi 
pemilihan King and Queen. 
Mereka yang terpilih adalah 
Fio dan Felita, karena mereka 
adalah peserta paling baik dan 
bertanggung jawab selama 
berlangsungnya retret. Kesan 
kami tentang retret ini adalah ... 
menyenangkan! Dan kami pasti 
mau ikut lagi jika ada retret 
berikutnya.

Sopan Itu Indah
Itulah lagu yang dinyanyikan oleh siswa-siswi SD 

Kristen Petra 10 pada saat Pendidikan Karakter 
Kristiani yang diadakan pada hari Sabtu, tanggal 13 

September 2014. Siswa diberi penjelasan oleh guru, 
bagaimana bersikap sopan dalam berkomunikasi 
dengan orang lain. Dalam kegiatan ini, siswa 
juga diberi kesempatan untuk berdiskusi tentang 
bagaimana sikap sopan dan tidak sopan yang 
pernah dilakukan di sekolah, rumah, dan lingkungan 
masyarakat. Setelah selesai berdiskusi, siswa 
dibagi menjadi delapan kelompok, tiap kelompok 
beranggotakan lima orang. Setiap kelompok 
membuat kalimat-kalimat yang di awal kata 
menggunakan kata “bersikap sopan”. Siswa sangat 
antusias menulis kalimat-kalimat yang mengingatkan 
mereka untuk bersikap sopan. Siswa berkomitmen 
bahwa hidup ini indah jika kita selalu bersikap sopan.

S – O – P – A – N...
S – O – P – A – N...
Sopan... Sopan... Sopan...
Jadilah anak sopan
Lakukan lima kata kunci
Salam, maaf, dan tolong, permisi, terima kasih...
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Gembira … itulah salah satu lagu yang aku 
dan beberapa teman TK Kristen Petra 10 
nyanyikan, saat mengikuti Lomba Pentas 

Seni Siswa tingkat kecamatan, yang berlangsung di 
Taman Remaja Surabaya pada hari Jumat, tanggal 
19 September 2014. Banyak sekali yang ikut lomba, 
dan semuanya menyanyi dengan bagus. Tetapi, kami 
juga tidak mau kalah..! Kami pun bernyanyi dengan 
sungguh-sungguh serta penuh semangat. Dan 
hasilnya.... Horeee...!!! Kami berhasil meraih gelar 
juara pertama! Teman-teman juga bisa seperti kami, 
lho! Asal...mau berlatih dengan rajin dan berusaha 
melakukan yang terbaik. Dan ingat...! Harus selalu 
berdoa kepada Tuhan Yesus.

Bernyanyi kita… bernyanyi…
Karena bergirang hati
Bersorak… horee….
Bertepuk… berarak-arak…
Bersorak… horee…. 
Bertepuk… berarak-arak…

Horeee...
Kami Juara Pertama!

Hai, teman-teman....! Bertemu lagi nih dengan kami, 
siswa-siswi TK Kristen Petra 7. Hari ini, kami mau 
berbagi cerita tentang kue apem (apam). Apakah 

kalian tahu kue apem? Kata ibu guru, kue apem adalah 
salah satu jenis kue tradisional asli Indonesia. Pada hari 
Rabu, tanggal 17 September 2014 yang lalu, ibu guru 
mengajak kami membuat kue apem, lho...!

Pertama-tama, ibu guru menjelaskan bahan-bahan apa 
saja yang diperlukan untuk membuat kue apem, antara 
lain: tepung beras (sudah disangrai), tape, telur, gula pasir, 
fermipan (pengembang kue), dan air kelapa. Semua bahan 
dicampur menjadi satu, dan didiamkan kurang lebih 
selama satu jam hingga adonan kue mengembang. Kami 
juga memerlukan cetakan kue khusus dan kompor untuk 
memasaknya. Cetakannya ada yang berbentuk bunga dan 
hati, lho...! Asyik, ya...! Setelah itu, ibu guru menunjukkan 
bagaimana cara membuat kue apem. Kami juga diberi 
kesempatan untuk mencoba membuatnya secara 
bergantian. Wah, asyik...! Ada yang rasa cokelat, keju, dan 
juga nangka. Hmmm...! Setelah menunggu beberapa saat, 
kue apem pun matang. Ibu guru menolong kami untuk 
mengangkatnya dari atas kompor. Oh iya, teman-teman... 
kompor itu panas, lho! Jadi kita harus hati-hati dan perlu 
didampingi oleh orang dewasa saat mencetak kue apem 
ini.

Setelah kue apem-nya matang, kami bersama-sama 
menyantapnya dengan lahap. Hmm... yummy! Enaknya 
kue apem buatan kami. Tidak lupa pula, kami membawa 
pulang kue apem buatan kami ini untuk mama dan papa. 
Terima kasih ibu guru... karena sudah mengajar kami 
membuat kue apem yang lezat...!

Kue Apem
Buatanku



Kami Juga Belajar
Bahasa Mandarin,
Lho...!
Senang sekali rasanya bisa belajar banyak bahasa, dan 

salah satunya adalah bahasa Mandarin. Nah... pada 
hari Selasa, tanggal 2 September 2014 lalu, adalah 

saatnya pelajaran bahasa Mandarin bagi siswa TK A dan B 
di TK Kristen Petra 12. Pada saat itu, kami belajar tentang 
bagian-bagian tubuh dalam bahasa Mandarin. Memang 
agak sulit, tetapi itu merupakan tantangan bagi kami 
untuk terus belajar supaya bisa mengenal bahasa-bahasa 
yang ada di dunia. Ternyata, belajar bahasa Mandarin itu 
menyenangkan! Ibu guru telah menyiapkan cara belajar 
yang menarik supaya kami bisa belajar bahasa Mandarin 
dengan mudah. Hehehe...!

Hai teman-teman, namaku Billie dari Kelompok 
B, TK Kristen Petra 1. Hari Rabu, tanggal 3 
September 2014, aku dan teman-teman belajar 

membuat pisang rebus. Pisang yang mau direbus harus 
dicuci terlebih dahulu, agar bersih dan bebas dari 
kotoran. Nah, sekarang pisang yang bersih sudah siap 
untuk direbus! Wah... bagaimana rasanya setelah pisang 
itu direbus, ya...??! Aku dan teman-teman sudah tidak 
sabar untuk segera merasakan pisang rebus buatan 
kami, hehehe...!

Nah, setelah menunggu beberapa saat, kami 
pun mencoba untuk melihat pisang rebus kami. Dan 
hasilnya.... Horeeee... pisangnya sudah matang teman-
teman! Hmm... ternyata pisang rebusnya terasa manis. 
Nah, sekarang aku sudah mengerti cara membuat 
pisang rebus. Aku pasti menceritakan kegiatanku ini 
kepada mama di rumah, agar lain kali kalau mama 
membuat pisang rebus, dapat kubantu. Teman-teman 
mau mencoba...? Hehehe...!

Pisang Rebus
Sendiri

Aku bisa
Membuat
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Membedakan  Macam-Macam Rasa
Wah... senangnya para siswa TK Kristen Petra 9! Pada 

tanggal 12 September 2014 yang lalu, mereka 
mengikuti kegiatan percobaan bersama Ibu Tudjuwati. 

Mereka diajak untuk belajar membedakan berbagai macam 
rasa, seperti rasa asam, manis, pahit, dan asin. Ibu guru sudah 
menyediakan beberapa mangkuk kecil dengan isi yang berbeda-
beda, yaitu: gula, garam, bubuk kopi, dan belimbing wuluh yang 
dipotong kecil-kecil. Beberapa siswa ditutup matanya dengan 
kain penutup, dan berdiri berjajar dengan posisi mangkuk di 

depan mereka. Lalu, mereka diminta untuk mencicipi yang ada 
di dalam mangkuk tadi. Wah… bermacam ekspresi muncul dari 
wajah mereka ketika mencicipi. Ada yang senang dan berkata: 
“Manis... ini gula!“ Dan ada yang berkata: “Pahit... ini kopi!” 
Serta ada yang meringis karena mencicipi belimbing yang asam. 
Kemudian mangkuk digeser, sehingga mereka bisa mencicipi 
semua rasa yang ada. Siswa-siswi yang lain juga mendapat 
giliran. Wah, lucu-lucu ekspresi mereka! Hehehe...!

Mengenal
Macam-Macam Aroma
Pagi hari itu, cuaca terlihat sangat cerah. Siswa-siswi TK Kristen Petra 11 kelompok 

B berjalan menuju taman bermain. Sedang apa mereka di sana? Pertanyaan 
ini sempat terlintas di pikiranku. Akhirnya perlahan-lahan aku menghampiri 

mereka. Oh... ternyata pada hari Selasa, tanggal 9 September 2014 itu, mereka 
sedang belajar di taman dengan tema mencium bau.

Sambil memperhatikan penjelasan dari ibu guru, mereka langsung 
mempraktikkan dengan menghirup bau yang ada di taman bermain 
saat itu. “Bau apa yang kalian hirup saat ini?” tanya Bu Erna kepada 
seluruh siswa. Dengan serempak, mereka pun menjawab, ”Bau 
harumm... Bu!” Saat itu, ada tiga macam bau yang sedang 
mereka pelajari, yaitu bau harum, bau busuk, dan bau amis, 
melalui media bunga, tempe (tempe busuk), dan ikan. 
Kegiatan ini bertujuan agar mereka bisa mengenal 
dan membedakan macam-macam bau yang ada di 
sekitar mereka.
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Nyam.. nyam.. nyam...! I love it very much, hehehe...! Hari Selasa, 
tanggal 23 September 2014, aku dan teman-teman kelompok A TK 
Kristen Petra 13, memasak traditional steamed food yaitu klepon. 

Awalnya, ibu guru memberi penjelasan mengenai bahan-bahan dan cara 
memasaknya, kemudian kami pun mencobanya sendiri.

Tepung ketan dicampur dengan santan, gula bubuk, dan garam 
secukupnya, kemudian diaduk dan dibuat adonan sampai 
bisa dibentuk menjadi bulatan-bulatan. Oh iya, 
supaya berwarna hijau dan wangi, kami 
menumbuk daun suji dan daun pandan, yang 
kemudian diperas untuk diambil sarinya, 
lalu dicampur dengan adonan. Benar, 
lho...! Adonannya berubah menjadi berwarna 
hijau dan baunya pun beraroma pandan. Setelah 
itu, kami membuat bulatan- bulatan kecil dan tengahnya 
diberi gula merah. Ibu guru telah merebus air di dalam panci sebelumnya, 
dan kami dipersilakan memasukkan bulatan-bulatan adonan itu ke dalam 
panci yang airnya sedang mendidih. Tentunya dengan hati-hati dan diawasi 
oleh ibu guru. Tidak lama... klepon-nya pun mengambang, tandanya sudah 
matang dan siap diangkat. Lalu, diberi dengan parutan kelapa.

Setelah proses memasak selesai, tiba saatnya menikmati klepon. Benar, 
lho... rasanya manis dan enak sekali! Kata ibu guru, klepon adalah salah 
satu makanan tradisional Indonesia yang sehat, karena memasaknya 
dengan cara direbus dan tidak menggunakan minyak goreng ataupun 
bahan pengawet. Kami semua makan dengan lahap, dan bahkan ada yang 
minta tambah, hahaha...! 

Seru sekali kegiatan hari ini. Terima kasih ya, bu guru dan teman-teman 
semua, hari ini kita telah bekerja sama dengan baik sekali, sehingga kita 
dapat menikmati klepon buatan kita bersama-sama. Besok-besok kita 
masak lagi, ya...!

I Love
Steamed Food

It’s Play Time Halooo teman-teman... kali ini, aku mau bercerita 
tentang kegiatan bermain para siswa TK A dan 
TK B di TK Kristen Petra 5. Seperti pada tanggal 

10 September 2014 yang lalu, siswa TK B dan siswa 
TK A bermain bersama sebelum melakukan kegiatan 
belajar. Namun tentunya setelah doa pagi, hehehe...! 
Kami diajak oleh ibu guru keluar kelas untuk bermain. 
Ada yang bermain di lantai dua, ada yang bermain di 
gazebo, dan ada pula yang bermain di halaman depan. 
Mereka bermain memancing ikan, bermain pasir, 
mengisi botol dengan air, jungkat-jungkit, panjat tali, 
serta meniti di papan titian. Permainan-permainan 
ini melatih kami untuk bekerja sama, berbagi, belajar 
sabar menunggu giliran, melatih keseimbangan, 
serta menguji keberanian kami. Setelah beberapa 
lama kami menikmati permainan, tiba-tiba ibu guru 
menyampaikan bahwa waktu bermain telah usai. 
“Wwaaaaa...!!!” teriak teman-teman. “Mengapa 
cepat sekali, Bu? Kapan main lagi?” tanya mereka. 
Suasana pada pagi hari itu membawa keceriaan bagi 
mereka, karena bermain merupakan dunia anak yang 
menyenangkan dan selalu dinanti-nantikan.
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Pembinaan siswa-siswi berpotensi yang dilakukan oleh 
PPPK Petra telah membuahkan hasil berupa keberhasilan 
siswa-siswi PPPK Petra dalam meraih prestasi di bidang 

keilmuan, baik di tingkat nasional maupun internasional. 
Sejalan dengan hal itu, PPPK Petra juga secara rutin 
memberikan penghargaan kepada para siswa berprestasi 
tersebut pada tiap tahunnya. Hal ini merupakan komitmen 
PPPK Petra terhadap para anak didiknya, yang tidak hanya 
memikirkan program pendidikan/pembinaan, tetapi juga 
memberi penghargaan kepada para siswa yang berprestasi 
tersebut. 

Pada tahun ini, siswa-siswi PPPK Petra berhasil meraih satu 
medali perak dalam International Mathematics Contest 2014 
di Singapura (jenjang SD); satu medali perak dan satu medali 
perunggu dalam OSN 2014 jenjang SMP di Bandung; enam 
medali emas, tiga medali perak, dan tiga medali perunggu, 

dalam OSN 2014 jenjang SMA di Mataram; satu medali 
perunggu dalam International Earth Science Olympiad 2014 
di Spanyol; penghargaan Special Diploma dan satu medali 
perak dalam International  Conference of Young Scientists 2014 
di Serbia; medali perak dalam The 9th Standards Olympiad 
di Korea Selatan. Atas raihan prestasi tersebut, PPPK Petra 
memberikan penghargaan berupa pembebasan uang sekolah 
hingga 100% dan pembebasan uang pengembangan dalam 
PMB pada jenjang pendidikan berikutnya.

Acara pemberian penghargaan pada tahun ini dilaksanakan 
pada tanggal 4 Oktober 2014, di Kansek Direktorat Pendidikan 
PPPK Petra, Jalan H.R. Muhammad Kav. 808, Surabaya. Semoga 
pada tahun-tahun berikutnya akan semakin banyak siswa-siswi 
PPPK Petra yang berprestasi, yang mampu mengharumkan 
nama  Indonesia di tingkat internasional.

Siswa Berprestasi
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