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Senang bisa berjumpa dengan Anda kembali 
dalam Gema Petra edisi bulan November - 
Desember 2014 ini. Pada bulan Oktober 2014 
yang lalu, PPPK Petra menerima kunjungan 
siswa-siswi dari Kuo Chuan Presbyterian Secondary 
School sebagai bagian agenda tahunan program 
pertukaran pelajar yang telah berjalan baik selama 
beberapa tahun terakhir. Ulasan tentang rangkaian 
kegiatan ini kami sajikan bagi Anda dalam Gema 
Petra edisi ini. Liputan-liputan tentang kegiatan 
pembelajaran ataupun berita prestasi yang diraih 
oleh siswa-siswi PPPK Petra, mulai dari prestasi 
nonakademik hingga prestasi akademik di level 
internasional, seperti dalam The 11th International 
Mathematics and Science Olympiad di Singapura 
serta The 8th International Earth Science Olympiad 
yang berlangsung di Spanyol pada bulan 
September 2014 lalu, kami juga hadirkan dalam 
edisi Gema Petra kali ini.

Selamat membaca....
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Pada awalnya saya tidak begitu 
tertarik dengan ilmu kebumian, 
karena mengira ilmu kebumian 

mempelajari hal-hal yang tidak penting. 
Tetapi setelah menekuni, akhirnya saya 
sadar bahwa  suatu hal akan menjadi 
luar biasa jika kita fokus mempelajarinya. 
Perjalanan saya diawali sejak OSK, OSP, 
OSN, pelatnas I tahun 2013, pelatnas 
II, dan pelatnas III tahun 2014. Setelah 
lolos pelatnas tahap III, saya 
—Gunawan Setiawan dari SMA 
Kristen Petra 2— bersama tiga 
teman lainnya berhak mewakili 
Indonesia dalam International 
Earth Science Olympiad 2014 
di Santander, Spanyol. Tanggal 
20 September 2014, kontingen 
Indonesia yang terdiri atas empat 
peserta dan tiga mentor (dosen 
geologi, dosen meteorologi, 
perwakilan Kemdiknas), 
berangkat menuju Santander. 
Ada seorang mentor lagi, yaitu 
dosen astronomi, yang nantinya 
menyusul karena baru pulang 
dari Jepang. Kami tiba pada hari Minggu 
sekitar pukul 15.00. Setelah check in di 
hotel, kami segera pergi ke pantai untuk 
melakukan observasi. Beda waktu antara 
Santander dan Surabaya adalah enam 
jam, tetapi karena ada DST (Daylight 
Saving Time) beda waktunya jadi lima 
jam. Hal ini membuat kami repot, karena 
itu kami tiba sehari sebelum lomba untuk 
beradaptasi

Hari Senin, kami menuju ke tempat 
lomba. Untuk siswa, disediakan 
dormitory, sedangkan untuk mentor 
disediakan hotel. Setelah itu, kami 
kembali melakukan observasi lingkungan 
seperti kemarin. Hari kedua, ada acara 
pembukaan dan lomba sand sculpture 
pada sore harinya, yaitu membuat 
bentukan alam atau bangunan tertinggi 
yang ada di negara masing-masing. 
Awalnya kami ingin membuat gunung, 
namun batal karena tim-tim lainnya 
ternyata juga membuat gunung. Kami 
lalu membuat Candi Borobudur. Saat 
pemenang dibacakan, dan tanpa 
kami duga sebelumnya... ternyata 
tim kami yang menang! Ada surprise 
lain, seorang juri dari Amerika yang 
pernah ke Borobudur, sedikit bercerita 

tentang Borobudur. Hal itu membuat 
peserta dari negara lain menjadi tertarik 
dan bertanya-tanya kepada kami 
mengenai Borobudur, jadi akhirnya kami 
berkesempatan mengenalkan Indonesia 
melalui Candi Borobudur.

Hari ketiga, ada geology field trip. 
Kami diajak berkeliling di University of 
Cantabria, lalu mengunjungi 

sebuah bekas 
penambangan tembaga. Di sana, kami 
dijelaskan tentang batu-batuan apa 
saja yang ada di sana beserta struktur 
geologinya. Lalu, kami pergi ke museum. 
Perjalanan ini cukup melelahkan sehingga 
kami ingin segera kembali ke dormitory. 
Hari keempat, pelaksanaan tes. Tetapi 
sebelumnya, ada acara International 
Team Field Investigation. Kami dibagi 
menjadi beberapa tim, beranggotakan 
peserta dari negara yang berbeda. Sesi 
ini bertujuan meningkatkan kerja sama 
antarpeserta. Setelah itu, pelaksanaan 
tes I pada pukul 16.00–17.30, sedangkan 
tes II dimulai pukul 18.30. Tiap tes berisi 
satu soal berbahasa Inggris dan satu soal 
berbahasa tiap-tiap negara, yang akan 
diterjemahkan oleh mentor. Mentor kami 
hanya menerjemahkan yang mereka 
anggap sulit saja. Setelah membaca soal 
translate-an, saya agak kecewa karena 
bagian yang diterjemahkan adalah bagian 
yang kurang penting. Ternyata, teman-
teman saya juga beranggapan sama. Hari 
kelima ada tiga tes lanjutan (praktik). 
Tes III dimulai pukul 09.00, tes IV pukul 
11.30, dan tes V pukul 15.30. Dalam 
tes ini disediakan beberapa pos dengan 
alokasi waktu lima menit, yang sudah 

mulai dihitung sejak berangkat dari pos 
sebelumnya. Tes ini paling susah, karena 
butuh kecepatan berpikir meski dalam 
keadaan lelah. Alat-alat yang tersedia 
juga berbeda dengan di Indonesia, 
jadi kami sedikit kebingungan saat 
diminta mengukur. Hari keenam, kami 
mempresentasikan tentang IFTI di depan 

para juri dan mentor. Setelah itu, 
diadakan voting best companion.

Hari terakhir adalah acara 
penutupan dan pengumuman 
pemenang. Untuk hasil ITFI, tim 
saya berhasil meraih gelar The 
Best Collaborative Attitude. 
Kemudian saat pengumuman 
medali, saya berhasil meraih 
medali perunggu! Thank’s 
God...! Dari IESO ini, ada hal 
lain yang saya peroleh selain 
ilmu, yaitu pengalaman dan 
teman, serta bertambahnya 
rasa nasionalisme terhadap 
Indonesia. Apa yang telah saya 

peroleh ini semuanya adalah 
berkat Tuhan, dosen pembimbing, senior-
senior, para guru, puslitbangdik, dan 
keluarga yang telah memberi dukungan.

oleh: Gunawan Setiawan 

- Santander, SpainOlympiad 2014
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Glazed Chicken
and Mash Potato

Filled Puff

Challenge and Competition
Chemical Engineering

Dion Pieter S. dan Abraham Nathanael K. mewakili SMA 
Kristen Petra 1 dalam Chemical Engineering Challenge 
and Competition (CECC) 2014 yang diselenggarakan 

oleh Jurusan Teknik Kimia Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya, pada tanggal 18 Oktober 2014. Lomba yang 
diikuti oleh lima puluh tim dari sekolah-sekolah jenjang 
SMA se-Jawa ini, dilaksanakan dalam tiga babak. Babak 
pertama merupakan tahap penyisihan, semua peserta harus 
mengerjakan lima puluh soal Matematika, Kimia, Fisika, dan 
Biologi. Lalu, dilanjutkan dengan rally games dengan total 
waktu dua setengah jam. Setelah melakukan rally games, 
peserta lomba menunggu pengumuman apakah berhasil atau 
gugur untuk melaju ke babak semifinal. Pada babak semifinal, 
kami berhasil lolos bersama dengan sembilan belas tim 
lainnya. Babak ini berlangsung cukup menegangkan karena 
peserta mengerjakan  soal-soal Matematika, Kimia, Fisika, 
dan Biologi, melalui tayangan LCD projector dan hanya diberi 
dua kali kesempatan untuk jawaban salah. Akhir dari babak 
semifinal, sebanyak lima tim dinyatakan masuk ke babak final.  
Pada babak final ini, terdapat lima ruang yang harus 
dilalui oleh para tim finalis. Di tiap ruang, tiap tim harus 
mempresentasikan jawaban dari soal dan kasus yaitu, dua 
soal hitungan Kimia dan tiga soal teori Kimia, kepada juri 
dalam waktu sepuluh menit. Setelah babak final selesai, 
akhirnya diumumkan pemenang dari CECC 2014. Puji 
Tuhan, kami berhasil meraih gelar Juara I. Semoga ini dapat 
menginspirasi teman-teman yang lain untuk meraih prestasi 
dan mengharumkan nama SMA Kristen Petra 1. Thanks 
God..!         
 
 oleh: Abraham Nathanael K.

Dion Pieter S.

Amelia, Nadya, dan saya (Sonya), berpartisipasi 
dalam perlombaan Cooking Relay yang diadakan 
oleh Universitas Ciputra pada tanggal 4 Oktober 

2014. Perlombaan tersebut meliputi tiga kategori, 
yaitu: seafood, meat, dan poultry. Dari ketiga kategori 
tersebut, kami sepakat untuk memilih poultry.

Saat technical meeting, panitia mengumumkan 
bagian dari unggas yang harus diolah oleh tiap peserta 
untuk main course. Kelompok kami mendapat paha 
ayam dan memutuskan untuk memasak Glazed 
Chicken and Mash Potato Filled Puff. Masakan ini 
terdiri atas tiga komposisi, yaitu: mash potato, choux 
pastry (kue sus), dan ayam saus korea yang menjadi 
bahan utama kami. Selain itu, kami juga menambahkan 
salsa untuk memberi tekstur dan warna yang cerah 
pada produk akhir kami. Dengan masakan tersebut, 
kami mencoba membuat makanan dengan konsep 
canape, yaitu makanan yang dapat dihabiskan dalam 
satu suap.

Peraturan yang harus ditaati oleh tim peserta 
cukup sulit, anggota kelompok tidak boleh memasak 
bersama, tetapi harus bergantian setiap lima belas 
menit sekali. Kesempatan yang dimiliki oleh setiap 
orang hanya dua kali, sehingga harus cekatan agar 
tidak membuang waktu. Selama lomba berjalan, 
antara anggota yang satu dengan yang lain tidak dapat 
berkomunikasi. Hal ini semakin menyulitkan karena 
tidak bisa bergantung kepada instruksi orang lain.

Mengingat banyaknya kritik dan presentasi 
kelompok lain yang jauh lebih cantik, kami 
memutuskan untuk pulang dan tidak menunggu 
pengumuman. Namun... saat pengumuman, kami 
pun kaget karena ternyata yang meraih Juara I untuk 
kategori poultry adalah kelompok kami, kelompok Vas 
Patatine dari SMA Kristen Petra 3. Kami sadar... bahwa 
hasil menggembirakan yang kami peroleh ini tidak 
lepas dari campur tangan Tuhan.

oleh: Sonya Rut Madalena
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Mendulang Poin,

Field Trip to,

Meraih Prestasi

Radio Station

Berlaga dalam kompetisi bola basket antar-SMA 
di Universitas Ciputra dari tanggal 24-30 Oktober 
2014, tim bola basket SMA Kristen Petra 4 berhasil 

menorehkan prestasi sebagai Juara III. Dalam babak 
awal kompetisi bola basket ini, tim SMA Kristen Petra 
4 berhadapan dengan SMA Kristen Petra 3. Tim kami 
bermain cukup baik dan mampu mengalahkan tim SMA 
Kristen Petra 3 dengan skor 46-12. Setelah itu, tim SMA 
St. Louis 1 telah menunggu kami untuk memperebutkan 
satu tiket ke babak semifinal. Pertandingan berjalan 
sengit, namun akhirnya kami berhasil menyudahi 
perlawanan mereka dengan skor akhir 40-37. Kami 
pun melaju ke babak semifinal, dan berhadapan 
dengan SMA St. Agnes. Kami telah berusaha sekuat 
tenaga, mencoba mengulangi hasil baik seperti yang 
kami raih pada pertandingan sebelumnya. Namun... 
kami gagal menembus babak final karena tim kami 
dikalahkan oleh SMA St. Agnes dengan skor 47-24. Kami 
bersyukur karena masih mempunyai kesempatan untuk 
memperebutkan Juara III di kompetisi ini. Pada babak 
perebutan juara ketiga, tim kami bertemu dengan SMA 
Frateran. Puji Tuhan, kami berhasil merebut gelar Juara 
III berkat kemenangan 65-54. Kami bersyukur kepada 
Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami, dan tak lupa 
mengucapkan terima kasih kepada guru pembina 
kami, Drs. Djoni Laksmono dan Andre Kurniawan, yang 
memotivasi dan membimbing kami sehingga mampu 
meraih hasil ini. Bravo SMA Kristen Petra 4...!

Para peserta ELS presenter dan tim majalah SMA 
Kristen Petra 3 yang berjumlah sembilan belas 
orang, mengadakan field trip ke dua kantor siaran 

radio yang berada di Gedung Graha Pena Surabaya, 
pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014. Dua radio 
station yang kami kunjungi adalah Hard Rock FM yang 
berada di lantai dua belas, lalu lanjut ke Gen FM yang 
berada di lantai tujuh. Bersama dengan tiga orang 
guru pendamping dan guru ELS, kami belajar lebih 
banyak lagi tentang dunia penyiaran radio melalui studi 
langsung, yang meliputi bagaimana cara penataan lagu, 
menyusun program acara, dan macam-macam iklan 
radio. Ternyata, penyiaran radio tidaklah semudah 
seperti apa yang kami bayangkan sebelumnya. Perlu 
persiapan yang matang agar program yang disiarkan 
sejalan dengan prosedur yang ditetapkan. 
ELS presenter yang ada di sekolah 
diharapkan bisa menghasilkan bibit-
bibit baru presenter ataupun penyiar 
dengan kualitas yang baik. Kami sangat 
menikmati field trip ini, dan berharap ke 
depannya kami juga dapat berkunjung ke 
tempat lainnya untuk menambah wawasan 
lagi.

oleh: Ingrid Halim
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Mempersatukan Perbedaan
Menjadi Harmoni yang Indah

Dunia ini penuh dengan 
kemajemukan. Di antara miliaran 
manusia yang diciptakan oleh 

Tuhan, tidak ada individu-individu di 
dunia ini yang sama persis, meski mereka 
terlahir kembar. Indonesia memiliki 
keanekaragaman suku, budaya, dan 
bahasa, namun perbedaan itu bukanlah 
menjadi alasan untuk tidak menghormati 
satu sama lain. Justru karena berbeda, 
kita harus menghargai dan menghormati 
orang lain. Namun, apa yang terjadi pada 
masyarakat zaman sekarang? 
Mereka terus membahas masalah 
perbedaan, entah itu masalah 
suku, agama, atau ras. Padahal 
justru sebaliknya, perbedaanlah 
yang menguatkan kita. Kita 
memang diciptakan berbeda untuk 
saling melengkapi dan bukan 
untuk saling merendahkan. Untuk 
itu, perlu ditanamkan dalam hati 
dan pikiran setiap orang untuk 
menghargai perbedaan sedari dini. 
Perbedaan itu bukanlah jurang 
antarindividu, namun akan menjadi 
harmoni yang indah jika dipadukan 
dalam suatu rangkaian kegiatan yang 
positif. Sebagai bentuk penyelarasan 
perbedaan guna merangkai harmoni 
di SMP Kristen Petra 2, dilaksanakan 
kegiatan harmony day yang juga 
merupakan kegiatan PKK pada tanggal 
10 Oktober 2014. Tujuan kegiatan ini 
tentulah untuk mengharmonikan setiap 

perbedaan yang ada di lingkungan 
sekolah, karena sekolah juga 

berperan sebagai tempat 
tumbuh-kembangnya 

seorang anak. 
Kegiatan diikuti 

oleh semua 
siswa, 
melalui 

penampilan-penampilan dari para siswa 
kelas VII, VIII, dan IX. Mereka berusaha 
menampilkan yang terbaik, meski dengan 
persiapan yang singkat. Semua itu bisa 
terlaksana dengan baik karena adanya 
kerja sama yang baik dan kerja keras dari 
kami semua beserta para guru.

Hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2014, 
kami berkumpul bersama di aula sekolah 
dengan membawa kue dan minuman dari 
rumah untuk perjamuan kasih. Kegiatan 
harmony day diawali 

dengan dua lagu pujian yang 
dibawakan oleh Magdalena F. (IX-1) dan 
Chikita (VIII-3), diiringi oleh gabungan 
pemain musik persekutuan doa, lalu 
dilanjutkan renungan singkat oleh Ibu 
Hanna M., S.Si.Teol., guru agama kami. 
Gelak tawa pun tak terhindarkan ketika 
Ibu Hana menyanyikan lagu favoritnya 
ketika masih kecil, yaitu lagu “Pelangi”. 
Dengan pembawaan yang khas dari Ibu 
Hana, yaitu kelucuannya, waktu pun 
terasa berlalu begitu cepat. Setelah 
doa, dilanjutkan dengan drama yang 
menggambarkan berbagai hobi, asal 
daerah, profesi, dan berbagai pola hidup. 
Namun mereka yang semula tersekat 
oleh perbedaan itu, akhirnya disatukan 
dengan keindahan dari perbedaan 

itu karena dapat saling mengisi dan 
melengkapi. Drama ini ditutup dengan 
persembahan sebuah lagu dari Evania (IX-
1), Widya (IX-4), Kharen (IX-2), dan Grace 
(IX-5), yang menyanyikan lagu “Mengapa 
Ini yang Terjadi”. Makna perbedaan ini 
semakin terasa indah setelah Kezia dari 
kelas VIII-3 membacakan puisi dengan 
judul “Perbedaan”, sebagai akhir dari 
cerita drama. Acara dilanjutkan dengan 
penampilan Pak Sugeng Widodo, guru 

seni kami. Dia menggambarkan 
perbedaan itu dengan secangkir kopi 
susu yang berisi kopi, gula, susu, 
dan air. Jika keempat bahan itu 
sudah disatukan, tidak akan dapat 
dibedakan lagi antara gula, kopi, 
susu, dan air. Namun, yang dapat 
dirasakan adalah kenikmatannya. 

Kemudian, acara dilanjutkan 
dengan perjamuan kasih antarsiswa 
dengan saling bertukar roti 
dan minuman untuk tiap kelas. 
Acara makin semarak dengan 
penampilan dance dengan gaya 

dan performance dari berbagai 
unsur kelas. Lalu ada persembahan 
ansambel, penampilan dari 26 musisi 
yang terdiri atas pemain gitar, pianika, 
recorder, dan keyboard, dengan lagu 
“O Ina Ni Keke” dan “Allah itu Baik”. 
Kelompok paduan suara pun tak mau 
kalah dengan mempersembahkan dua 
buah lagu. Tak terasa, acara pun berakhir 
dengan ditutup oleh refleksi kegiatan 
harmony day ini dari Ibu Hanna. Kami 
sangat menikmati jalannya keseluruhan 
acara. Mari kita harmonikan perbedaan, 
dan kita ciptakan dunia yang lebih 
berwarna.

                                                       
oleh: Grace Amortia E.P.

Joy Jordan



Kegiatan Biopori,
Upaya Mengatasi 
Masalah Banjir
Bulan September berlalu dengan kenangan indah bagi 

kami. Kami sangat bangga karena sekolah kami, SMP 
Kristen Petra 1, terpilih untuk menjadi perwakilan 

dalam kegiatan biopori. 
Namun sebelumnya, 
teman-teman pasti 
bingung dengan sebutan 
biopori, kan??? Kegiatan 
biopori adalah kegiatan 
ramah lingkungan yang 
berguna untuk mengatasi 
masalah genangan 
air. Untuk mengikuti 
kegiatan ini, tentu saja 
kami mempersiapkannya 
dengan matang. Beberapa hari sebelumnya, kami diminta 
berkumpul oleh guru Biologi kami dan diberi pengarahan.

Di bawah terik matahari, kami berjalan dengan 
mendapat pengarahan untuk memulai kegiatan ini. Kami 
dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian, setiap 
kelompok diberi alat pengebor tanah dan linggis. Pertama-
tama, kami diminta membuat lubang yang berdiameter 10 
cm dengan kedalaman 1 m di tanah yang tidak boleh ada 
semen ataupun batu. Kami membuat lubang ini dengan 
alat pengebor, dan tentu saja membutuhkan tenaga 
ekstra untuk mengerjakannya. Kami bersyukur karena 
tidak ada batu dalam tanah yang kami lubangi, sehingga 
kami bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya tanpa perlu 
berpindah tempat. Setelah membuat lubang ini, kami 
memasukkan sampah yang telah disiapkan sebelumnya. 
Sampah-sampah organik ini terdiri atas daun, sayur, dan 
lain-lain, yang berasal dari pasar. Pembenam sampah di 
lubang biopori dimaksudkan agar sampah bisa terurai 
dan menjadi kompos. Kegiatan ini berlangsung cukup 
lama. Pukul 10.00, kami akhirnya selesai melakukan 
kegiatan biopori ini. Semoga kegiatan ini terus ditetapkan 
di lingkungan kita agar terhindar dari banjir. We love our 
environment...!
       

oleh: Tiffany Goenawan

Tingkatkan Motivasi,
Raihlah Prestasi
Untuk meningkatkan prestasi seorang siswa, sangat 

diperlukan adanya motivasi atau dorongan. Motivasi ini 
salah satunya bisa diperoleh melalui keikutsertaan dalam 

berbagai lomba. Pada tanggal 28 Oktober 2014, SMP Kristen 
Petra 5 mengadakan Olimpiade Matematika, Bahasa Inggris, 
dan IPA, untuk siswa SD, dengan tujuan memotivasi siswa untuk 
meningkatkan prestasi, membantu siswa untuk berkompetisi 
secara positif, dan lebih mengenalkan SMP Kristen Petra 5 
kepada masyarakat.

Olimpiade ini diikuti oleh berbagai SD baik dari dalam 
maupun dari luar Petra, bahkan ada dari luar kota seperti 
Sidoarjo, Malang, Jombang, Bojonegoro, dan Tuban. Total 
peserta yang ikut sebanyak 193 siswa. Dari babak penyisihan, 
akan dipilih 21 siswa bidang Matematika, 13 siswa bidang 
Bahasa Inggris, dan 13 siswa bidang IPA, untuk maju ke babak 
final. Adapun tahapan untuk penentuan siswa terbaik, ada 
rally game (soal uraian) untuk bidang Matematika, tes praktik 
di laboratorium Biologi dan Fisika untuk bidang IPA, tes di 
laboratorium Bahasa dan story telling di panggung untuk bidang 
Bahasa Inggris. Lalu pada babak puncak tersebut, akan diambil 
lima terbaik, Juara I, Juara II, Juara III, Juara Harapan I, dan Juara 
Harapan II.

Kegiatan olimpiade SD ini, dibuka oleh kepala sekolah dengan 
pemukulan gong pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan 
Mars Petra, serta pengarahan oleh ketua panitia. Tepat pukul 
08.20, babak penyisihan dilaksanakan dengan alokasi waktu 
enam puluh menit untuk tiap bidang. Untuk menyemarakkan 
event ini, SMP Kristen Petra 5 juga menggelar bazaar, pameran 
akademik dan ELS, serta penampilan siswa-siswi Petra 5 
dalam paduan suara, band, ataupun tarian. Suasana sungguh 
menyenangkan, para pendamping juga merasa terhibur dan 
tidak jenuh menunggu proses lomba.

Setelah proses lomba berakhir, saatnya pengumuman juara. 
Dari hasil lomba, piala bergilir yang sebelumnya dipegang oleh 
SD Kristen Petra 9, kini beralih ke SD Kristen Petra 13 dengan 
raihan Juara I bidang IPA atas nama Aron Septiano, Juara 
Harapan II bidang IPA atas nama Christopher Julius L., dan Juara 
I bidang Bahasa Inggris atas nama Define Wendie A.. Kerja sama 
yang baik di antara panitia telah membawa kesuksesan bagi 
penyelenggaraan olimpiade SD tahun ini. Selamat bagi para 
pemenang! 



Kami, perwakilan dari SMP Kristen 
Petra 5, turut serta dalam 
olimpiade MIPA yang diadakan 

oleh SMA Al Hikmah Surabaya pada tanggal 26 Oktober 
2014. Adapun bidang yang dilombakan adalah IPA, 
Matematika, dan IPS. Setibanya di sana, kami melakukan 
daftar ulang dan tidak lupa juga untuk doa bersama. Lalu, 
kami berkumpul di aula untuk acara pembukaan.

Selesai pembukaan, kami mulai memasuki ruang 
masing-masing menurut kelompok, lalu mengerjakan 
seratus soal yang tersedia dalam waktu 120 menit. Seusai 
itu, kami berkumpul di aula untuk makan siang dan 
menunggu hasilnya. Syukurlah... tim kami berhasil lolos ke 
babak selanjutnya, dua tim IPA, satu tim IPS, dan dua tim 
Matematika. Pada babak berikutnya, kami mengerjakan 
soal essay dalam waktu lima belas menit. Ternyata, kami 
mampu menembus babak final...! Babak puncak ini adalah 
sesi cepat tepat, untuk mengumpulkan point terbanyak. 
Kami berusaha semaksimal mungkin dalam babak 
pamungkas ini.

Dan hasilnya... puji Tuhan tim IPA berhasil meraih 
Juara III dan tim Matematika meraih Juara Harapan I. 
Kelompok IPA terdiri atas saya (Tasya), Naomi, dan Kenny. 
Kelompok Matematika terdiri atas Rivaldo dan Kensias. 
Kami sangat senang dan bangga atas kesuksesan ini. Tak 
lupa, kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah 
memampukan kami dalam mengerjakan soal-soal lomba 
hingga berhasil meraih gelar juara. Sebelum pulang, kami 
pun menyempatkan diri untuk berfoto bersama sebagai 
kenang-kenangan.

oleh: Tasya

Olimpiade Fisika

Sweet

Nucleon Nasional

Victory

Turut berpartisipasi dalam Olimpiade Fisika Nucleon 2014 
yang diadakan oleh Universitas Negeri Malang, SMP 
Kristen Petra 3 mengirimkan beberapa tim perwakilannya. 

Dari babak penyisihan pada tanggal 21 September 2014, di SMA 
Negeri 2 Surabaya, lima tim lolos ke babak perempat final yang 
berlangsung di Malang pada tanggal 10 Oktober 2014. Hari H, 
kami berangkat didampingi oleh Bu Endah dan Bu Liske.

Babak perempat final dibagi dalam dua sesi, sesi soal uraian 
dan sesi SPMB (sebab-akibat). Tim kami, Edward Jeremy Lo dan 
Willy Angga, berhasil maju ke semifinal. Pukul 12.45, babak 
semifinal dimulai dengan sesi soal uraian dan dilanjutkan sesi 
presentasi aplikasi teknologi. Tiap tim diberi waktu sepuluh 
menit untuk merancang topik dan membuat poster sebagai 
media. Kami mendapat topik pesawat sederhana. Tanpa ragu, 
kami memilih aplikasi pesawat sederhana dalam bentuk katrol. 
Presentasi berjalan baik dan kami berhasil menjawab semua 
pertanyaan juri. Hasilnya, kami lolos ke babak final!

Tanggal 11 Oktober 2014, babak final yang terdiri atas 
empat sesi (animasi, praktikum, kuis, dan TTS) pun dimulai. 
Sesi animasi, panitia menunjukkan sebuah peristiwa alam 
yang berkaitan dengan Fisika, lalu kami diminta untuk 
memprediksi peristiwa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah 
itu, kami menuju laboratorium Fisika modern untuk sesi 
praktikum (praktikum lensa konvergen, hukum Archimedes, 
gerak harmonis sederhana, serta pengukuran amperemeter-
voltmeter). Tiap sesi diberi waktu lima belas menit. Tensi 
perlombaan sangat panas, namun akhirnya kami bisa 
menaklukkan babak ini.

Pukul 16.00, dengan hati berdebar kami menunggu 
pengumuman pemenang. Dan akhirnya... kami berhasil menjadi 
juara pertama dalam Olimpiade Fisika Nucleon Nasional ini. 
Kami meraih piala bergilir trofi mendiknas. Puji syukur kepada 
Tuhan Yesus atas penyertaan-Nya hingga akhirnya kami bisa 
menjadi yang terbaik. Kami berterima kasih kepada Bu Liske, 
Bu Lina, Bu Ari, dan Pak Patris, serta kepada almarhum Bapak 
Suko Raharjo,  yang telah menjadi inspirasi untuk melakukan 
yang terbaik. Semoga pengalaman ini bisa menjadi inspirasi bagi 
generasi SMP Kristen Petra 3 yang akan meneruskan perjuangan 
kami.  

oleh: GenOn Petra 3
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On November 8th, 2014, Petra Senior High Schools held a 
workshop program with Nanyang Academy of Fine Arts 
(NAFA) from Singapore. It was held by PPPK Petra located 

in PPPK Petra Research and Development building, at H.R. 
Mohammad Street, Kav. 808, Surabaya. The Workshop started at 
9 a.m. The participants were all from Petra Senior High Schools. 
Mr. Jerry and his assistant began presenting the history of NAFA 
by showing us a video about 75th anniversary of NAFA. After that, 
we were given some tests. The first test, we filled thirty circles 
with pictures within three minutes. 
The test was intended to improve 
our imagination. The one who 
filled the most circles was Yoice, 
from Petra 1 Senior High School. 
The second test was to arrange a 
puzzle named tangram. Tangram 
was a puzzle from China consisting 
seven parts that we could make into 
thousand models like fox, human, 
fish, and many more. And we were 
required to arrange as many as we 
could based on what Mr. Jerry showed 
us in the slideshow. We had to work 
in pair and we had to make as many 

models as possible within ten minutes. In this test, every student 
managed to do it. After that, we had to make a story based on 
5W–1H from our shapes that we created. After we made a short 
story, they gave us a drawing paper and explained to us about the 
importance of having points of view because different angle has 
different meaning so the drawing could tell a story and make the 
person who saw it understand its meaning. After the explanation, 
Mr. Jerry gave us the last test. He told us to draw the story that 

we made before using a foreground, midground, 
background concept. After twenty minutes, Mr. 
Jerry and his assistant started to collect all the 
drawings and selected three best pictures. The 
first winner was Eunike from Petra 1 Senior 
High School and the other from the other 
Petra schools. They had been rewarded three 
souvenirs. Finally, we all got certificates from 
NAFA and that was the end of our workshop. 
From the workshop, our creativity was 
improved and we got more experiences and 
knowledge about art. Thank you.

   by: Yoice Emilia Gunawan
 Petra 1 Senior High School

WORKSHOP

NAFA
Workshop
Design & Creativity
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It was a fine sunny day on October 20th, 2014. Unlike any 
other day, that day was extra special. Did you know why??? 
because the Singaporean buddies from KCPSS (Kuo Chuan 

Presbysterian Secondary School ) were coming.
The clock strikes 8.00 a.m. and their bus arrived in Petra 1 

Junior High School. It was a nerve-wrecking moment, because 
the Petra buddies were 
curious, shy, and also 
afraid of meeting the 
Kuo Chuan buddies! 
Before we started the 
day, Petra teachers 
announced whose buddy 
that would accompany 
and then we all introduced 
ourselves in multi media 
room. After Petra buddies 
were paired with the 
Kuo Chuan buddies, the 
student leaders ( Michael, 
like, Shania and Tiffany ) 
presented about Surabaya, 
Indonesia, and Petra school. 
The presentation took one 
and half hour, then we went 
straight right away to school tour and continued 
with snack time. We ate “bubur Madura” and “klanting and 
lapis”, served with a traditional leaf plate and also a leaf spoon. 
Wow, it was so interesting. The KCPSS buddies were all surprised 
and confused because they never eat in a leaf plate and spoon 
before. That was a new experience for them.

Right after that, the Petra buddies taught Kuo Chuan 
buddies to play Indonesian traditional music instrument 

such as “kolintang” and “angklung”. Some of them learned it 
easily while the others got difficult. But at the end, we could do 
it all together. Not only  they learned to play “kolintang” and 
“angklung” on the first day but also learned how to make the 
famous “batik jumputan”. Although it was not that easy, we all 
found it really fun to make “batik 

jumputan”. Some of us 
even made two batiks.

While we were 
waiting for our batik 
to get dry, the KCPSS 
buddies taught us about 
their games, they usually 
played in Singapore, 
such as ‘pepsi cola’, the 
handshake game and 
the Jacqueline dance. 
We didn’t realize that 
time was running so 
fast until the teachers 
asked us to change 
our clothes and went 
to Surabaya Night 
Carnival. Yeay!!! We 

were all very happy.
Well, guess what? That day was our lucky day. Why? 

We thought that SNC would be really crowded due to the 
Indonesian presidential election. But definitely... “No!!!” 
We played so many games, including go karts, the swinger, 
Surabaya’s flyer, and more. We didn’t realize that we spent 
hours inside Surabaya Night Carnival. At the end of the day, we 
ate dinner together and headed back home. 

Kuo Chuan Visits Petra
annual student exchange programme



The next morning, the Petra and KCPSS buddies were 
divided into several groups to learn how to make “klepon”, 
guided by the teachers and also the student leaders. “Klepon” 
is a traditional snack from Indonesia. Its color is green and 
when you eat it, it feels like a bomb because it contains of 
red sugar. Hmm... yummy! We even did “klepon’s” plating 
beautifully and greatfully, our Kuo Chuan buddies like it.

Right after we finished our “klepon”, we made “degan” 
ice. The Singaporean buddies told us that coconut is very 
expensive in Singapore. That’s why they rarely eat coconut. 
After the whole drinking and eating stuffs, we had to be hurry 
to practice our farewell performance. In two hours, we had to 
be ready for the farewell. Slowly, the school was filled with the 
students. Each of us was getting nervous. ! Tick.. tock.. tick.. 
tock..! Well it’s time!

The KCPSS buddies showed their “kolintang” and 
“angklung” performance continued by Kuo Chuan student’s 
speech. Then they danced happily in an Indian musical song. 
Everybody was happy and entertained. Not only Kuo Chuan, 
Petra buddies also have their special performance too. Petra 
1 Christian Junior High School also showed traditional dancing 
“Rek Ayo Rek“ mixed with hip hop dance. Wow, it was amazing. 
After Mike and me (Tiffany) did the speech, the Petra buddies 
sang Singapore and Indonesian’s song followed by “We’re all 
in this together”, and all the buddies came up on stage and 
danced, sang and laughed to the song.

Splash!!! Right after our farewell ceremony, we headed to 
Ciputra Waterpark! We played the long slide that drove our 

head dizzy, and we also played by the waves, we took tons 
of picture together with the Kai pose! At around 6 p.m., we 
were in a hurry to take a bath, it was a chaos in the bathroom 
because we had to move fast. Last, we ate in Kahyangan 
Restaurant. Everybody took photos because we would never 
gonna see each other again. It was a sad moment, we said our 
last goodbye and we headed back home with a heavy heart full 
of memories. I learnt many things throughout this exchange 
program, I learnt their culture, lifestyle and many more. It was 
an unforgetable experience for us. 

by: Tiffany G.
Petra 1 Junior High School
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Long journey? Perjalanan panjang? Yup! 100% it’s true...! 
Mengapa? Karena untuk dapat mengikuti International 
Mathematics and Science Olympiad 2014, saya —

Aaron Alvarado— harus mengikuti seleksi OSN mulai dari 
tingkat kota hingga nasional. Setelah itu, mengikuti empat 
kali seleksi dan pembinaan di Jakarta. Setiap tahap selalu 
menjadi bagian yang menegangkan bagi saya, karena harus 
bersaing dengan anak-anak terpandai se-Indonesia. Penilaian 
dari setiap tahap seleksi tidak hanya dari penguasaan materi 
tetapi juga sikap selama pembinaan. Puji Tuhan, saya bisa 
lolos dan terpilih menjadi salah satu dari lima belas anak 
tim Matematika nasional yang berasal dari sepuluh provinsi, 
yaitu: Bali, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, 
Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Lampung, 
dan Sumatera Utara. Itu semua melalui perjuangan dan 
pengorbanan yang panjang, karena harus rela untuk berlatih 
dan belajar lebih rajin, serta juga harus rela ketinggalan 
pelajaran sekolah.

Pembinaan terakhir dilaksanakan pada tanggal 30 
September 2014 sampai 5 Oktober 2014, di Jakarta. Selama 
pembinaan, kami juga dilatih menari untuk acara cultural 
party, serta membuat yel-yel untuk tim Indonesia. Tanggal 
5 Oktober 2014, kami beserta tim pembina dan rombongan 
Kemendikbud bertolak ke Denpasar. Pada tahun ini, IMSO 
diselenggarakan di Hotel Aston Denpasar, 
yang berlangsung pada tanggal 
5—11 Oktober 2014. Opening 
ceremony diadakan pada 
tanggal 6 Oktober 2014, 
pukul 10.00 WITA, dan 
seluruh peserta diminta 
menampilkan yel-yel dari tiap 
negara. Ajang tahunan yang 

menginjak tahun ke-11 ini diikuti oleh 
233 anak, 27 tutor, dan lima belas 
team leader, dari empat belas negara. 
Lomba dilaksanakan selama dua hari, 
yaitu tanggal 7-8 Oktober 2014. Tes 
hari pertama adalah tes tertulis pertama (isian singkat) 
selama satu jam, dan dilanjutkan tes tertulis kedua (uraian) 
selama dua jam. Tes hari kedua adalah tes eksperimen untuk 
IPA selama tiga jam, dan tes eksplorasi untuk Matematika 
selama dua jam. Seluruh soal menggunakan bahasa Inggris, 
yang menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Setelah itu, 
kami mengikuti acara cultural party yang sangat seru, karena 
kostumnya sangat heboh. Kami menikmati sajian kebudayaan 
dari tiap-tiap negara, dan tentu saja kami menampilkan 
tarian kebudayaan Indonesia. Acara bertambah seru dengan 
tukar-menukar suvenir. Saya mendapatkan banyak suvenir 
unik, sedangkan saya sendiri membawa pembatas buku 
wayang, yang sangat khas Indonesia. Acara berakhir dengan 
menari ‘goyang caesar’ dan tarian India bersama dengan 
seluruh peserta, kakak panitia, juri, dan team leader. Kami 
semua benar-benar having fun karena sudah terbebas dari 
soal-soal yang sulit dan menguras energi. Selain berlomba, 
para peserta juga mengikuti ceramah Matematika dan IPA, 
wisata edukasi ke Tanah Lot dan Pantai Jimbaran, serta 
melihat Tari Barong di Batubulan.

Akhirnya tiba saat yang ditunggu-tunggu, yaitu acara 
reward dan closing ceremony, yang dihadiri oleh Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad 
Nuh, DEA. Satu demi satu, peraih medali disebutkan. Puji 
Tuhan, saya diberi hadiah oleh Tuhan dengan raihan medali 
emas. Saya senang sekali, apalagi seluruh tim Matematika 
Indonesia berhasil meraih medali. Untuk bidang Matematika, 
meraih 2 emas, 3 perak, dan 10 perunggu. Untuk bidang 

IPA, meraih 3 emas, 1 perak, dan 8 perunggu. Sebuah 
pencapaian yang luar biasa, Indonesia berada di peringkat 
ke-3 setelah Thailand dan Singapura. Saya sangat 
bersyukur atas semua anugerah yang sudah Tuhan 
berikan. Tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih 
buat seluruh bimbingan, dukungan, dan doa, dari para 
guru, karyawan, dan teman-teman SD Kristen Petra 9. 

Apakah saya berhenti sampai di IMSO 2014 ini saja? Tentu 
saja tidak, saya harus terus belajar, berlatih, dan menempa 
diri saya. Saya harus bertanggung jawab atas talenta yang 
Tuhan berikan buat saya dengan mengembangkannya supaya 
dapat memuliakan nama Tuhan. Jangan mudah menyerah, 
selalu berusaha dan selalu mengandalkan Tuhan. Success 
consists of going from failure to failure without loss of 
enthusiasm (Winston Churchill). That’s way, my long journey 
is still continuing....

by: Aaron Alvarado

Long Journey to Gold Medal

IMSO 2014
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Retret siswa kelas V SD Kristen Petra 1 dilaksanakan 
pada tanggal 22-24 September 2014, di Griya Kusuma 
Indah, Pacet, Mojokerto. Retret ini mengangkat tema 

Silent Killers, dengan pembicara Pdt. Deddy Gunawan S. yang 
memberikan ilustrasi menarik mengenai tema tersebut. Silent 
killers seperti bakteri mematikan yang ada di dalam air liur 
komodo. Ketika berhasil menggigit mangsanya, berarti komodo 
telah memindahkan ribuan bakteri mematikan ke dalam tubuh 
mangsanya. Komodo tidak perlu berlari untuk mengejar, ia 
tinggal melihat dan menunggu mangsanya menyerah tak 
berdaya karena kehilangan kekuatan akibat bakteri mematikan 
yang bekerja merasuki darah. Perlahan... namun pasti! 
Kalaupun mangsanya bisa melarikan diri, satu minggu kemudian 
ia mati karena infeksi dari luka di tubuhnya.

Apa hubungan komodo dengan tema retret? Dalam 
kehidupan kita, bakteri atau silent killers itu adalah i-factor 
(game online, handphone, gagdet, dan sebagainya), komik, dan 
pertemanan yang tanpa kita sadari dapat merasuki kehidupan 
kita, bahkan ’membunuh’ kita. Semua itu dapat membunuh 
secara psikis (pembunuhan karakter) ataupun fisik. Sebenarnya, 
ketiganya mempunyai dampak positif dan negatif. Game dan 
komik dapat menjadi pilihan hiburan dan pelepas ketegangan 
akibat banyaknya tugas sekolah. Tetapi, dampak negatifnya 
adalah jika kita tidak bisa mengendalikan diri, game dan komik 
dapat membuat kita kecanduan dan melupakan tanggung 
jawab kita, baik sebagai pelajar maupun sebagai anak, serta 
tanggung jawab sosial kita. Bagaimana dengan teman? Teman 
yang baik dapat membuat kita mempunyai hubungan sosial 
yang baik dan merasa bahagia, misalnya punya teman rekreasi, 
curhat, belajar bersama, dan sebagainya. Tetapi, jika kita salah 
memilih teman yang mempunyai karakter yang tidak baik, kita 
akan terpengaruh melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya 
melakukan bullying (mendiamkan, mengejek, memfitnah, 
memukul, dan sebagainya), mengajak kita melupakan belajar, 
membolos, tawuran, dan sebagainya.  

Fun gym adalah salah satu kegiatan olahraga 
yang telah menjadi gaya hidup sehat di kalangan 
masyarakat saat ini, dan khususnya bagi keluarga 

besar SD Kristen Petra 5. Setiap hari Senin sampai 
Jumat, fun gym dilakukan secara bergantian dari kelas 
I sampai kelas VI. Pada hari Sabtu, tanggal 18 Oktober 
2014, diadakan fun gym with parents bagi siswa-siswi 
kelas III. Para siswa bersama dengan orang tua dan 
guru, mengikuti fun gym yang dipandu oleh seorang 
instruktur aerobic profesional, yaitu Ibu Shery. Di bawah 
sinar matahari pagi, semua peserta mengikuti gerakan 
instruktur dengan semangat. “One...! Two...! Three...!” 
terdengar suara intruksi penuh semangat dari Ibu Shery. 
Kehadiran orang tua pun menjadi motivasi dan contoh 
bagi para siswa untuk mengikuti fun gym. Kegiatan 
tersebut dapat menunjukkan indahnya kebersamaan 
dan kedekatan emosional di keluarga besar SD Kristen 
Petra 5, dan juga merupakan pelaksanaan program 
SLO (Student Learning Outcomes) dalam aspek physical 
growth. Selesai fun gym, orang tua mengikuti kegiatan 
happy morning bersama, dengan menikmati minuman 
kacang hijau yang memiliki gizi yang tinggi dan membuat 
tubuh tetap segar bugar.

Fun Gym Bersikap Bijak

With Parent
dalam Memilih

Pertemanan
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“Bu, lemet itu makanan apa? Bagaimana cara 
membuatnya? Apakah rasanya enak? Saya belum 
pernah makan lemet, apalagi membuatnya.” Itulah 

pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan oleh siswa-siswi kelas 
VI SD Kristen Petra 10, dalam kegiatan entrepreneurship pada 
hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014. Kegiatan kali ini membuat 
lemet, yang merupakan salah satu jajanan tradisional Indonesia. 
Bagaimana cara membuatnya? Yuk, kita pelajari bersama-sama.

Membuat lemet ternyata murah 
dan mudah. Pertama-tama, 
kita siapkan bahan-bahan yang 
diperlukan, yaitu: singkong 
parut, kelapa parut, gula 
pasir, buah nangka yang sudah 
dipotong kotak-kotak, vanili, 
garam, daun pisang, dan 
beberapa batang tusuk sate 
yang sudah dipotong kecil-
kecil. Setelah itu, masukkan singkong 
parut, kelapa parut, dan gula pasir, ke dalam mangkuk plastik dan 
campurkan hingga rata. Masukkan buah nangka ke dalam adonan 
tadi, tambahkan sedikit vanili dan garam untuk memberikan 
rasa gurih, lalu aduk rata. Setelah adonan jadi, ambil dua sendok 
makan adonan dan letakkan di atas daun pisang, gulung rapi, dan 
tusukkan tusuk sate di bagian atas serta bawah agar tidak bocor. 
Jangan lupa, siapkan panci untuk mengukus lemet hingga matang. 
Mudah, kan?

Nah! Lemet sudah matang, dan biarkan sebentar hingga dingin. 
Hmmm... harum aroma buah nangka dan kelapa memenuhi 
ruangan. Para siswa sudah tidak sabar ingin mencicipi lemet yang 
mereka buat. Wah, rasanya enak, manis, dan gurih. Mereka pun 
membawa pulang lemet yang mereka buat untuk diberikan kepada 
orang tua mereka. Beberapa dari mereka yang suka membuat kue 
pun bersemangat untuk mencoba lagi di rumah.

Ternyata, wirausaha itu bukan hanya milik orang 
dewasa saja lho, teman-teman! Kita pun bisa 
melakukannya meski masih SD. Buktinya, kami 

berhasil melakukan kegiatan ini dengan bimbingan 
bapak dan ibu guru. Agar kegiatan wirausaha ini 
terencana dengan baik dan berjalan tertib, sekolah 
kami —SD Kristen Petra 12— membuat jadwal sebagai, 
berikut: kelas III dilakukan pada hari Jumat, tanggal 17 
Oktober 2014, dengan membuat sandwich yang berisi 
telur, selada, mayones, dan saus; kelas IV pada hari 
Kamis, tanggal 16 Oktober 2014, dengan membuat 
roti bakar keju, pisang, dan cokelat; kelas V pada hari 
Jumat, tanggal 17 Oktober 2014, dengan menu gethuk 
berbahan ketela; dan kelas VI membuat pilus dari 
bahan ketela.

Teman-teman, melalui arahan guru, kami 
belajar untuk mempersiapkan bahan dan alat serta 
memperhitungkan waktu dan biaya yang dibutuhkan 
dalam pembuatannya. Ternyata, gampang-gampang 
susah ya, teman-teman..!  Sssttt..!!! Beberapa di antara 
kami ada yang mulai tegang lho, teman-teman! Sebab 
kami khawatir kalau hasilnya nanti tidak seperti yang 
kami harapkan. Ada juga teman yang agak berlebihan 
dalam mengerjakannya, sehingga sulit untuk menerima 
usulan dari teman yang lain. Meskipun begitu, kami 
semua merasa senang dan puas sebab melalui kegiatan 
ini kami banyak belajar tentang wirausaha.

Tralala...!!! Sungguh luar biasa hasil kerja keras 
kami. Rasanya lezat, bentuknya menarik hati, dan 
tentu membuat perut tidak terasa lapar lagi. Puas 
dan bahagia karena telah berusaha. Yuk, kita coba 
wirausaha yang lainnya! Sampai bertemu lagi ya, 
teman-teman...!

Saatnya
Kewirausahaan
Kegiatan
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Saatnya science activity...! Kami, siswa-siswi kelas III 
SD Kristen Petra 7, melakukan percobaan IPA tentang 
pencemaran air pada hari Kamis, tanggal 25 September 

2014. Kami dibagi dalam kelompok-kelompok yang telah 
ditentukan oleh guru. Kemudian, kami mendapat pengarahan 
tentang cara melakukan percobaan.

Setelah itu, tiap kelompok mendapat dua baskom berisi air 
bersih dan tiga ekor ikan yang telah dipersiapkan. Diibaratkan 
seseorang yang membuang air sabun ke dalam sungai atau 
selokan. Kami diminta menuangkan air sabun ke dalam salah 
satu baskom yang berisi ikan. Kemudian, kami 
diminta mengamati apa yang terjadi pada ikan 
dalam baskom, dan membandingkannya dengan 
ikan dalam air bersih yang terdapat di baskom 
satunya. Ternyata, setelah beberapa menit, 
ikan dalam baskom yang berisi air sabun mulai 
menggelepar- gelepar dan berenang kian 
kemari dengan cepat. Pada akhirnya... 
ikan mulai lemah dan terapung karena 
ikan-ikan telah mati, sedangkan ikan yang 
berada dalam air bersih tetap hidup karena airnya tidak 
tercemar oleh bahan kimia. Jadi, ikan akan cepat mati apabila 
air tercemar oleh bahan kimia, yang salah satunya adalah air 
detergen/sabun.

Setelah melakukan percobaan itu, kami menjadi mengerti 
bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan 
mencemari air, akan mengakibatkan ikan-ikan di dalam air 
menjadi keracunan, lalu mati. Kegiatan ini juga bertujuan agar 
kami dapat menjaga kebersihan air dan mengerti bahan-bahan 
yang dapat mencemari air. Karena itu teman-teman... jagalah 
kebersihan air di lingkungan kita!

Dinas Pendidikan Kecamatan Sawahan 
mengadakan Lomba Fashion bagi siswa 
SD pada tanggal 11 Oktober 2014. 

Dalam lomba yang dilaksanakan di Taman 
Remaja Surabaya ini, kami, siswa kelas IV SD 
Kristen Petra 11, tak ketinggalan untuk turut 
berpartisipasi.  Kami sangat senang mengikuti 
lomba ini, karena merupakan pengalaman yang 
pertama bagi kami.

Dengan penuh semangat dan percaya diri, 
kami berangkat ke Taman Remaja Surabaya. 
Sampai di sana, kami mulai mengambil nomor 
peserta. Setelah itu, kami berkumpul di 
belakang panggung untuk menunggu giliran 
tampil. Tak lama kemudian, kami dipanggil 
untuk naik ke atas panggung. Mulailah kami 
berlenggak-lenggok menampilkan pakaian yang 
kami kenakan. Saat itu, kami menampilkan 
fashion show dengan tema “Petani”. Tetapi 
sayang, kami belum menang. Kami tidak 
pantang menyerah. Justru dari pengalaman ini, 
kami semakin bersemangat dan terpacu untuk 
lebih giat berlatih, supaya dalam kesempatan 
yang akan datang,  kami lebih siap. Kami juga 
mengucapkan terima kasih kepada semua ibu 
guru yang sudah membimbing kami berlatih 
dalam mengikuti lomba ini.

oleh: Roderick dan Jhea      

Tetap Berlatih,
Tetap Semangat

Air
Pencemaran
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Para siswa kelompok B TK 
Kristen Petra 12 terlihat 
antusias saat mengikuti 

kegiatan Pendidikan Karakter 
dan Pengembangan Diri yang 
berlangsung pada hari Jumat, 
tanggal 10 Oktober 2014. Dalam 
kegiatan ini, mereka belajar tentang 
cara berterima kasih kepada 
seseorang. Dengan saksama, mereka 
memperhatikan penjelasan ibu guru, 
agar nantinya bisa menerapkan apa 
yang dipelajari dalam kehidupan 
sehari-hari. Mereka diajarkan 
untuk suka berbagi kepada siapa 
pun. Kegiatan ini bertujuan agar 
seluruh siswa mempunyai rasa 
kasih terhadap sesama tanpa 
membedakan satu sama lain.

Selain itu, ibu guru memberikan 
kegiatan kepada mereka untuk 
membuat bunga. Nah, bunga yang 
dibuat akan diberikan kepada 
siapa pun yang ada di sekolah, 
seperti ibu guru, karyawan, satpam, 
ataupun petugas kebersihan, sambil 
mengucapkan: “Terima Kasih sudah 
membantu kami, kami sangat 
mengasihi kalian.“ Hmm... sungguh 
menyenangkan belajar tentang 
mengasihi dan berbagi kepada 
sesama. Bagaimana dengan kalian?

Belajar untuk Mengasihi

Aku Anak

dan Berbagi

Sopan
Bu, bunga ini buat ibu…. Itu kalimat 

yang aku ucapkan kepada bu guru 
waktu aku memberikan bunga 

yang telah aku buat sendiri. Ceritanya... 
pada tanggal 1 Oktober 2014 lalu, aku 
dan teman-teman kelompok B TK Kristen 
Petra 10 belajar untuk menjadi anak 
sopan, dengan cara berbagi dan memberi 
perhatian kepada orang di sekitar kami. 
Kami membuat bunga yang cantik untuk 
teman, guru, karyawan, dan satpam 
yang ada di sekolah. Kami ingin sekali 
menyenangkan hati orang-orang yang 
kami kasihi, karena itu kami membuat 
bunga dengan semangat dan bersungguh-
sungguh. Bukan cuma itu, kami juga ingin 
memberikan yang terbaik kepada mereka, 
karena mereka selalu sayang dan menjaga 
kami. Pada saat kami memberikan bunga, 
mereka tersenyum, lho...! Jadi kami tahu 
kalau mereka sangat senang ketika diberi 
perhatian, dan mereka akan semakin 
sayang kepada kami. Mulai sekarang, kami 
berjanji untuk jadi anak yang mau berbagi 
dan berkata sopan kepada orang yang kami 
kasihi. Teman-teman juga, ya...! Hihihi...!



Halo teman-teman... jumpa lagi 
dengan kami, siswa-siswi TK Kristen 
Petra 1. Kali ini, kami mau berbagi 

cerita tentang pengalaman seru kami 
pada bulan Oktober 2014 lalu. Saat itu, 
ibu guru mengajak kami untuk mengikuti 
tiga kegiatan yang menyenangkan, yaitu 
membuat makanan sendiri, jalan-jalan, 
dan tampil dalam lomba pentas seni. 
Hehe... seru, kan?

Oke, begini ceritanya teman-teman..! 
Sebulan sekali, diadakan kegiatan Area 
Masak di sekolah kami. Kami boleh 
membuat masakan sendiri dengan 
didampingi oleh bu guru. Tanggal 1 
Oktober 2014, siswa TK B membuat 
makanan jasuke, yaitu perpaduan jagung 
manis rebus, susu kental manis, dan keju. 
Sedangkan siswa TK A membuat roti oles, 
yaitu roti tawar yang diolesi mentega 
dan ditaburi gula pasir. Ternyata mudah 
sekali cara membuatnya. Dan rasanya juga 
enak! Kami sampai tambah-tambah, lho..! 
Hehehe....

Lanjut ceritanya ya, teman-teman.... 
Tanggal 16 Oktober 2014, siswa TK A dan 
TK B diajak jalan-jalan oleh bu guru ke 
Pangkalan Koarmatim TNI-AL di Tanjung 
Perak. Tahu tidak, di sana kami bisa 
melihat dari dekat kapal Dewaruci yang 
sudah berkeliling dunia dan kapal perang 

sungguhan, lho! Kami juga masuk ke 
dalam museum yang berbentuk seperti 
menara. Di dalamnya ada foto-foto dan 
miniatur kapal-kapal perang yang dimiliki 
oleh negara kita. Kami semua naik sampai 
lantai yang tertinggi sehingga bisa melihat 
laut, bahkan Pulau Madura! Wooowww...!

Keesokan harinya, tanggal 17 Oktober 
2014, para siswa kelompok B mengikuti 
Lomba Pentas Seni tingkat Kecamatan 
Tegalsari, yang berlangsung di Taman 
Remaja Surabaya. Ada yang mengikuti 
lomba menari, menyanyi bersama, 
bersyair kelompok, dan juga laga busana 
nelayan. Kami sudah berlatih dengan 
tekun, dan puji Tuhan... latihan kami 
membawa hasil. Kami meraih Juara 
I untuk lomba menari, Juara II untuk 
lomba menyanyi bersama,  dan Juara 
Harapan II untuk lomba laga busana. 
Kami senaaaaang sekali! Tidak lupa kami 
mengucap syukur kepada Tuhan dan para 
guru yang telah membina kami.

Nah, itulah cerita tentang pengalaman-
pengalaman kami. Bagaimana menurut 
teman-teman, seru bukan? Kalian pasti 
juga punya cerita seru. Jangan lupa, bagi-
bagi ceritanya, yaaa...! Sampai jumpa 
teman-teman!

Asyiiikkk...! aku dan teman-teman TK 
B diajak oleh bu guru ke Taman Flora, 
hehehe.... Tanggal 21 Oktober 2014, 

pukul 07.00, kami berkumpul di sekolah kami, 
TK Kristen Petra 7. Setelah ibu guru memberi 
pengarahan, kami pun berangkat. Sampai 
di Taman Flora, kami pun disambut oleh 
kakak pemandu yang bertugas. “Wah, besar 
sekali Taman Flora ini! Aku tidak sabar untuk 
berkeliling dan melihat-lihat apa saja yang ada 
di Taman Flora ini, Bu guru..!” kata temanku. 
“Nah, sekarang anak-anak mari kita berkeliling 
untuk melihat ada apa saja di sini,” kata kakak 
pemandu.

Kami lalu menuju area menanam. Kakak 
pemandu menunjukkan cara menanam. Aku 
dan teman-teman diperbolehkan mencoba 
menanam tanaman kedondong laut. Setelah 
itu, kami berkeliling lagi dan sampai di area 
outbound. “Nah, di sini kalian bisa bermain 

outbound dengan cara berjalan di atas halang 
rintang setinggi 1,5 meter dari tanah,” kata 
kakak pemandu. “Wah... tinggi sekali, aku 
takut jatuh, Kak….” kata temanku. ”Tidak 
apa-apa, tali ini aman buat anak-anak,” kata 
kakak pemandu. Akhirnya, kami berani untuk 
mencoba, hehehe...! Setelah itu,  kakak 
pemandu mengajak ke kolam ikan. Di sana 
juga ada kelinci, ayam, dan rusa. Kami juga 
sempat memberi makan rusa-rusa di sana.

Setelah puas berkeliling, kami kembali 
ke pendopo untuk beristirahat sejenak dan 
memberikan kenang-kenangan kepada 
pengurus Taman Flora. Walaupun capek, 
tetapi kami senang sekali karena bisa belajar 
tentang alam secara langsung. Kami berjanji 
untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar 
kami, dan menyayangi binatang peliharaan 
kami.

Belajar di

Pengalaman Seru

Taman Flora

Bersama
Teman-Teman
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Wah, asyiknya...! Hari ini, hari Kamis, tanggal 
23 Oktober 2014, aku dan teman-teman 
TK Kristen Petra 13 akan mengunjungi 

salah satu tempat pemeliharaan ikan koi yang ada 
di Surabaya. Tentu saja kami ke sana dengan diantar 
oleh ibu guru. Ikan koi adalah sejenis ikan hias yang 
disukai orang-orang karena keindahan warnanya. Aku 
sudah tidak sabar lagi ingin segera melihat ikan-ikan 
koi itu. 

Akhirnya... kami tiba juga. Kami segera turun dari 
mobil dan berbaris rapi untuk memasuki tempat 
pemeliharaan ikan koi itu. Benar saja, tempat ini 
sangat luas dan terdapat kolam-kolam yang besar. 
Kami melongok ke dalam kolam, dan ada banyak 
ikan-ikan koi yang sangat bagus. Ada yang berwarna 
kuning, merah, putih, serta berwarna-warni. Ikan-
ikan itu berenang dengan lincahnya, seakan mereka 
tahu kalau aku dan teman-temanku sedang asyik 
memperhatikan gerak-geriknya, hehehe...! Ibu guru 
juga telah menyediakan pakan ikan bagi kami, untuk 
memberi makan ikan-ikan itu. Aku senang sekali 
melihat ikan-ikan itu langsung melahap pakan ikan 
yang kulemparkan. Pantas saja tubuh ikan-ikan itu 
besar, ternyata mereka suka makan, hihihi...!

Aku sangat bersyukur kepada Tuhan untuk 
semua ciptaan-Nya, termasuk ikan-ikan koi yang 
sangat indah ini. Wah... field trip ini terasa sangat 
menyenangkan, sehingga ingin jalan-jalan lagi, nih! 
Lain kali kita ke mana lagi, Bu? Hehehe...!

Wah… adik-adik playgroup di KB Kristen Petra 5 
sudah bisa berdoa sebelum makan bersama, lho...! 
Hehehe... dan mereka sekarang makan kentang 

goreng buatan ibu guru. “Ayo dihabiskan, ya...!“ kata bu 
guru. Eh..eh..eh... selesai makan, sedang apa ya, mereka?! 
Oooh... ternyata mendengarkan penjelasan bu guru tentang 
cara mencuci piring. Setelah itu, mereka mencobanya 
sendiri. Mereka mengambil spons untuk dicelupkankan 
dalam sabun cair, lalu digosok-gosokkan ke bagian sisi dalam 

dan luar piring yang telah mereka gunakan. Hati-hati, 
ya...! Kemudian, mereka membilasnya 

dengan air bersih yang ada dalam bak. 
Sekarang... piringnya ditiriskan di 

rak piring agar cepat kering. “Eeh... 
ternyata saya bisa mencuci piring 
sendiri seperti yang ibu guru 
contohkan. Saya akan coba 
untuk bantu mama di rumah,” 
kata salah satu dari mereka. 
Hehehe... itulah salah satu 

kegiatan practical lifeskill di KB 
Kristen Petra pada bulan Oktober 

2014.

Aku Bisa

This is

Mencuci Piring

My Field Trip

Sendiri, Lho...!
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Horeee... ada Lomba Pentas Seni! Teman-teman TK 
Kristen Petra 9 mengikuti berbagai lomba dalam 
Lomba Pentas Seni tingkat Kecamatan Wonocolo, yang 

berlangsung pada tanggal 7 Oktober 2014, di Taman Remaja 
Surabaya. Lomba-lomba yang mereka ikuti adalah menyanyi 
bersama, tari anak, laga busana, dan lomba syair. Puji Tuhan, 
mereka semua bisa menampilkan yang terbaik. Ketekunan 
mereka dalam berlatih membuahkan hasil. Tim tari yang 
menampilkan tarian “Jumpritan”, berhasil meraih Juara II. 
Tim ini beranggotakan Sharene, Theresia, Misheilla, Laudya 
Rosemarie, Moza, dan Tasya. Sedangkan tim menyanyi yang 
membawakan dua buah lagu anak-anak dengan judul “Bintang 
Kejora” dan “Buka Pintu”, berhasil meraih Juara  Harapan II. 
Tim ini beranggotakan Shamgar, Andrea, Cynthia, Kayleen, 
Nicholas, Kezia, Voice, Steve, Axel, dan Kania. Selamat ya, 
teman-teman...! Nah, bagi yang belum meraih juara, jangan 
berkecil hati, masih banyak kesempatan untuk belajar lagi. 
Hehehe... semangat!!!

Kami —Owen, Shane, Kirana, Graciana, Jessica, dan 
Shascheryl— siswa-siswi TK B dari TK Kristen Petra 
11, mengikuti lomba menari yang diselenggarakan 

oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Sawahan. Kegiatan 
ini dilaksanakan di Taman Remaja Surabaya pada hari 
Sabtu, tanggal 11 Oktober 2014. Dalam lomba tersebut, 
kami menampilkan tarian “Kancil”. Kami dirias dan 
memakai baju seperti kancil, sehingga terlihat sangat 
lucu sekali, hihihi...! Dengan gerakan yang lucu dan 
centil, kami menari di atas panggung. Senang sekali 
rasanya...! Tidak sia-sia kami berlatih hampir setiap 
hari, karena kami berhasil meraih Juara I. Wooww... 
sungguh membanggakan! Ini adalah pengalaman kami 
yang pertama kali. Kegiatan lomba ini membuat kami 
semakin percaya diri untuk tampil di depan umum, 
serta memacu kami untuk terus mengembangkan bakat 
yang kami miliki.

Horeee...

Mari Berlomba

Kami Juara Pertama

dan Meraih Prestasi...!

Dalam upaya meningkatkan minat para siswa untuk belajar 
bahasa Mandarin, PPPK Petra bekerja sama dengan 
Guangxi University of Science and Technology, China, dalam 

internship program atau program magang. Untuk tahun ini, ada 
lima orang native teachers yang didatangkan untuk mengajar di SD 
PPPK Petra selama satu semester, yaitu mulai bulan Agustus hingga 
bulan November 2014. Li Binhua lăoshī mengajar di SD Kristen 

Petra 13, Tang Jiasi lăoshī (Wendy) mengajar di SD Kristen Petra 
5, Huang Qiuyan lăoshī (Ivy) mengajar di SD Kristen Petra 9, Lu 
Xiaofeng lăoshī (Athena) mengajar di SD Kristen Petra 7, dan Huang 
Zefeng lăoshī (Alex) mengajar di SD Kristen Petra 12. Para siswa 
pun sangat senang sekali dengan kehadiran para native teachers 
ini, dan membuat mereka makin bersemangat belajar bahasa 
Mandarin.

LEARNING CHINESE WITH native SPEAKERS

@ Petra, August - November 2014



Huang Zefeng (Alex):
首先很感谢彼得拉基督教学校董事会提供的实习机会，以至于我能够在彼得拉第十二小学实习。在我眼里，彼得
拉第十二小学就像一个大家庭，气氛很好，我在那里教得很开心。在当地汉语老师的帮助下，我学会了很多教学
方法和技巧；同时也找到了和学生和谐相处的方法。现在我和很多学生都成为了好朋友。对我来说，这四个月的
实习，不仅仅是教学经验的积累，也是一次难忘的回忆。
I am very grateful to Petra Christian School Board for running this program for me to have a chance to teach at Petra 12 
Elementary School. The learning environment in Petra 12 Elementary School is very nice, makes me feel like home. I am 
happy to be able to teach the students there. Teaching the students together with the local Chinese teacher, helps me to 
learn skills and knowledge. I also can find the way to build the relationship with the students. It makes me feel happy to 
be familiar with the students there. For me, I do not only get teaching experiences in this four months, but I also get a 
beautiful memory that is hard to forget. 

 Lu Xiaofeng (Athena):
彼得拉学校是一所很棒的学校。此次实习对我非常有意义。在这里，丰富了我的教学经验，让我知道自己已经
掌握了什么知识和技巧，也知道自己的不足之处。在这里，我跟小朋友们在一起很开心，交到了很多知心朋
友，谢谢他们一路伴我成长，也感谢彼得拉给我这个机会！
Petra is a great school. This chance is very meaningful to me. It enriched my teaching experience, made me know what 
knowledge and skills I have learnt, and also my own inadequacies. I feel very happy to be together with the children, 
make many great friends, thank them for making me improved. I also want to thank to Petra for giving me this 
opportunity!

Li Binhua:
此行对我来说非常有意义，我丰富了自己的阅历和实践经验，学到了许多课本上没有的知识。我觉得这次实习
是一次相当宝贵的经历。
It’s a very good chance for me to improve myself and put what I had learnt into practice. I do gain a lot of valuable 
experience from this. And I learnt many things that I can’t learn from the textbooks.

Tang Jiasi (Wendy):
我认为来到这里是一个不错的实习计划。首先，我可以收获到在教学上的经验，。然后，提高了我在工作上的能
力。当然，我可以跟学生建立良好的友谊。最后，我很高兴很多人能给我在工作上的建议，这些都对我很有用。
I think it is very interesting to come here having internship program. First, I gain more experience in teaching, then, I can 
improve my capability in working. Of course, I can build friendship with so many students. At last, I’m glad that there are 
many people give some advice about working here. All of these are very helpful to me. 
 

Huang Qiuyan (Ivy):
我在这里学到很多东西，比如怎样教好学生，控制课堂，提高自己的教学能力，获得丰富的经验。同时，也认识了
很多朋友，总之，这是一次终生难忘的实习经历。
I learn so many things here, such as how to use a good way to teach students, control the class, and also how to improve 
the skill of teaching. I can gain a lot of experience. Meanwhile, I can also have many friends. In short, it is an unforgettable 
experience in my life.

Evellyne Margaretha (V-B) 
SD Kristen Petra 5 
Dalam mengajar, Wendi lăoshī sabar terhadap siswa, baik, dan 
terkadang menyelipkan humor. Jika ada yang belum mengerti tentang 
pelajaran yang disampaikan, dia pun menjelaskan kembali hingga teman 
kami mengerti. Kami bisa memahami pelajaran yang disampaikan sesuai 
dengan buku, hanya saja cara penyampaiannya terlalu cepat, terkadang 
kami ketinggalan. Suara Wendi lăoshī cukup keras, dan dia memiliki 
kedisplinan waktu.

Jordan Mintarza (VI-B)
SD Kristen Petra 7
Saya senang mendapat pengajaran dari Miss Athena selama hampir 
setengah tahun ini, karena apa yang diajarkan cukup jelas dan mudah 
kami pahami. Miss Athena pun sabar dan ramah kepada kami. Bila ada 
teman yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, dia akan 
membantu, dan bahkan berusaha membantu dengan menggunakan 
bahasa Indonesia agar kami lebih jelas.

Melanesia Natanael J.V.L. (V-A)
SD Kristen Petra 9
Miss Ivy sabar dan penuh perhatian. Jika ada siswa tidak bisa atau salah 
dalam mengerjakan latihan, dia pun langsung membimbing. Dia suka 
berkomunikasi dengan siswa dan juga sering membuat kami tertawa 
(lucu) jika menerjemahkan kata ke dalam bahasa Indonesia.

Serafina Kioko Hilman (V-C)
SD Kristen Petra 12
Saya suka Alex lăoshī karena orangnya sabar, baik, lucu, pintar, serta 
peduli. Kalau kelas ramai, dia akan menasihati dengan baik. Cara 
mengajarnya yang sabar membuat murid-murid merasa nyaman. Meski 
kadang kami kurang bisa mengerti bahasa yang digunakan oleh Alex 
lăoshī, tetapi kami tetap merasa asyik dan senang dalam belajar bahasa 
Mandarin.

Paskalis Satria U.M.L. (IV-C)
SD Kristen Petra 13
Mr. Li orangnya baik, ramah, ceria, dan lucu. Saat menerangkan, dia 
menggunakan gerakan yang  menarik, dan mau menjelaskan lagi 
jika teman-teman belum mengerti. Ketika Mr. Li masuk ke kelas IV-C, 
teman-teman sangat senang karena gerakannya membuat orang senang 
dan tertawa. Terima kasih Mr. Li ... sudah membuat kami senang dan 
gembira, serta membimbing dan mengajari kami.

Here is
the testimony


