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Senang bisa berjumpa dengan Anda 
kembali dalam Gema Petra edisi bulan 
Januari 2015 ini. Pada edisi kali ini, 
kami telah menyiapkan liputan tentang 
kegiatan-kegiatan perayaan Natal di 
sekolah-sekolah PPPK Petra, serta 
berita prestasi para siswa PPPk Petra 
dalam lomba-lomba akademik, seperti 
Olimpiade Matematika, Bahasa Inggris, 
dan Solo Vocal di SMA Kristen Petra 
1, Alliance Quiz Competition, Sanata 
Dharma Smart Accounting Competition, 
dan The Successful Slacker di Universitas 
Kristen Petra. Liputan lain yang tak kalah 
menariknya adalah liputan seputar 
kegiatan NAFA Art Camp 2014 dan Petra 
Junior Chef Competition (PJCC) Season 
III, yang telah berjalan dengan baik. 
Semua liputan kegiatan tersebut telah 
kami rangkum untuk Anda dalam Gema 
Petra edisi ini.

Selamat membaca....
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WE FIGHT,
we win,
we are
the winner!

Jadi... kami memulai mading pada 
tahun ini dengan mendapatkan 
tema besar yaitu surprise. Dalam 

waktu kurang lebih dua minggu, kami 
mempersiapkan tema dan konsep 
mading. Akhirnya, kami memutuskan 
untuk mengambil tema “Road of a 
Revelation” untuk mading 3D dengan 
desain van yang 
menggambarkan 
perjalanan hidup 
kita yang penuh 
dengan kejutan, dan 
“Surpology” untuk 
mading 2D yang 
berarti ilmu yang 
mempelajari tentang 
surprise beserta 
desain laboratory. 
Dengan dibagi menjadi 
dua kelompok, mading 
2D dan 3D, kami 
menyelesaikannya dalam waktu kurang 
lebih dua bulan.

Persiapan ini kami awali dengan 
pembuatan sketsa desain beserta 
dengan ukuran skala yang akan kami 
buat. Setelah itu, kami mulai membuat 
berbagai benda pernak-pernik pengisi 
mading. Pada pertengahan bulan Oktober 
2014, kami mulai 
mengecat benda-
benda dari styrofoam 
yang telah kami buat. 
Proses pembuatan 
mading ini tidak selalu 
berjalan mulus, kami 
juga mendapatkan 
banyak kendala. 
Misalnya, masalah 
ukuran triplek hingga 
masalah antarteman. 
Nah, meskipun menghadapi banyak 
problem, kami menyelesaikan bersama-

sama dan tentunya dengan dukungan 
doa. Seminggu sebelum pengumpulan, 
kami menggunakan waktu yang ada 
dengan semaksimal mungkin. Kami mulai 
melakukan finishing, baik dengan mesin 
maupun merapikan cat-cat agar terlihat 
lebih detail.

Akhirnya, saatnya pengumpulan, 
tanggal 4 November 2014. 
Kami sangat tegang karena 
masih banyak hal yang harus 
diselesaikan. Tetapi, thanks 
God akhirnya kami tetap 
bisa menyelesaikan mading 
tersebut tepat pada 
waktunya. Esok harinya 
setelah pengumpulan, 
kami datang ke 
lokasi event 
untuk melakukan 
beberapa 

perbaikan. Kami sempat cemas 
tidak diperbolehkan masuk 
karena tidak membawa kartu 
siswa untuk registrasi. Tetapi 
thanks God again, kita 
akhirnya diperbolehkan masuk 
tanpa menggunakan kartu 
siswa! Kami juga sempat 

khawatir tidak dapat 
menyelesaikan karya mading 
tepat pada waktunya. Tepat 
pukul 18.00, waktu yang 
diberikan untuk perbaikan 
akhir habis dan mading kami 
selesai! Yey…!!! Kami sangat 
lega dan senang.

UBS DetEksi-Con 2K14 
berlangsung selama 
sepuluh hari, tanggal 
7–16 November 2014. 

Kami bergantian menjaga mading. 
Lomba DetEksi-Con tidak hanya mading, 
kami juga berpartisipasi dalam semua 

supporting event yang diadakan oleh 
DetEksi-Con, antara lain: UBS Jewerly 
Design, School Campaign, Wallpaper, 
Mading on the spot, Red-E Model DetEksi, 
dan lain lainnya.

Tiba saatnya hari terakhir UBS 
DetEksi-Con 2K14, sekaligus hari 
pengumuman. Kami semua mulai 
merasakan ketegangan, namun kami 
tetap optimistis. Satu per satu pemenang 
tiap kategori mulai diumumkan. Puji 
Tuhan, kami berhasil memperoleh tujuh 
medali emas, tiga medali perak, dan satu 
medali perunggu. Tentu perasaan haru 
sekaligus bahagia mulai meluap, namun 

kami masih belum bisa lega. Hingga 
akhirnya pengumuman 

The Best School 
dibacakan oleh MC. 
Dimulai dari Juara 

III yang diraih oleh 
SMAN 1, Juara II oleh 
SMA St. Louis 1, and 

finally... predikat The 
Best School I diraih 
oleh SMA Kristen Petra 

2. Rasa haru atas kerja 
keras kami selama dua 
bulan terakhir, sudah tidak 

terbendung. Serentak kami 
semua menangis terharu, 

kerja keras kami ternyata tidak sia-sia. 
Berhasil meraih predikat The Best School 
I pada tahun ini, memang membuat 
kami bahagia dan puas, namun sekaligus 
menyulutkan semangat kami untuk tetap 
meneruskan kemenangan yang sudah 
berjalan selama tujuh tahun terakhir. 
Untuk tahun depan, kami juga akan 
memberikan yang terbaik. We fight, we 
win, we are the winner!

by: Team Mandiri

KB-TK Kristen Petra 1    :   Jl. W.R. Supratman 46, Surabaya    (031-5622608)
KB-TK Kristen Petra 5    :  Jl. Galaxi Klampis Utara 1-3, Surabaya   (031-5936655)
KB-TK Kristen Petra 7    :  Jl. Kalianyar 37-41, Surabaya    (031-5473460)
KB-TK Kristen Petra 9    :  Jl. Jemur Andayani XVII/2, Surabaya   (031-8492436)
TK Kristen Petra 10        :   Jl. Raya Darmo Harapan Blok PF/2, Surabaya  (031-7327385)
KB-TK Kristen Petra 11  :   Jl. Dukuh Kupang Timur XII/2, Surabaya   (031-5622609)
KB-TK Kristen Petra 12  :   Jl. Untung Suropati 27A, Sidoarjo   (031-8924822)
KB-TK Kristen Petra 13  :   Taman Asri Utara 59 Pondok Tjandra Indah  (031-8681840)

03



SLACKERTHE SUCCESSFUL

Generasi Muda
PEMBAWA PERUBAHAN

Perayaan Natal tahun 2014 yang mengangkat tema 
“Revolution”, disikapi oleh siswa-siswi SMA Kristen Petra 5 
dengan dua kegiatan, yaitu perlombaan dan KKR. Lomba 

antarkelas dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2014, 
terdiri atas lomba dance, rally game ayat Alkitab, memasak 
menu Natal, dan solo vocal lagu Natal. Sesuai dengan temanya, 
lomba dibuat tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. 
Dalam lomba tersebut, siswa diajar untuk merevolusi diri 
dengan menanamkan karakter kristiani. Contohnya, tiap tim 

dalam rally game harus cekatan menemukan ayat Alkitab; 
sedangkan untuk lomba memasak menu Natal, hasilnya 
dijual untuk menggalang dana saudara angkat. KKR Natal 
dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2014, bertempat di 
aula sekolah. Firman Tuhan yang mendasari KKR kali ini diambil 
dari Roma 12:2, yang dibawakan oleh Pdt. Davi Edwin dari GKA 
Elion Satelit. Beliau mengatakan bahwa kita sebagai generasi 
modern harus mampu membuat perubahan yang signifikan di 
lingkungan di mana pun kita ditempatkan, seperti Rasul Paulus.

Teriakan terdengar saat nama SMA 
Kristen Petra 4 berhasil menyabet 
dua kemenangan dari tiga kategori 

perlombaan The Successful Slacker yang 
diadakan oleh Universitas Kristen 
Petra. SMA Kristen Petra 4 berhasil 
menang dalam kategori The Best 
Team (Laras Meiditya, Anastasya S., 
Melinda C., dan Kevin Joshua) 
dan The Best Innovation 
(Monica K., Sarah A., Sintya 
K.D., dan William J. Tan).

Pada lomba yang 
diadakan pada tanggal 8 
November 2014 ini, kami 
harus melawan empat puluh 
tim lainnya yang terdiri atas 
siswa SMA dan mahasiswa. 
Seminggu sebelumnya, kami 
mengikuti seminar sebagai satu 
rangkaian acara perlombaan 
ini. Seminar tersebut 
membangkitkan motivasi kami 
untuk bisa meraih kesuksesan. 
Akhirnya pada hari H, kami mengikuti 
lomba yang pada sesi pertamanya cukup 
menguji kreativitas kami. Kami harus 
membuat scrape frame dari bahan 
bekas dan harus di-upload di Instagram. 

Pembuatannya pun hanya diberi waktu 
45 menit. Setelah selesai membuat 
scrape frame, kami langsung menuju ke 
Kebun Bibit Surabaya untuk melanjutkan 

perlombaan rally game. Di sana, 
kami diberi waktu tiga jam 

untuk menaklukkan lima belas pos yang 
tersebar di wilayah Kebun Bibit Surabaya. 
Pos tersebut terdiri atas lima moving post 
dan sepuluh pos yang tetap. Kami diberi 
modal awal sebagai jaminan saat kami 

bermain di pos-pos tersebut. Jika menang 
maka uang kami akan bertambah, dan 
jika kalah maka uang jaminan tersebut 
tidak akan kembali. Di tiap pos pun 
kami harus menampilkan yel-yel yang 

sesuai dengan tema yang sudah kami 
buat. Tantangan-tantangan di 
tiap pos pun tidak mudah. Kami 
dituntut untuk kompak, berpikir 
kreatif, dan think out of the box. 
Setelah durasi permainan habis, 

kami pun kembali menuju 
ke Universitas Kristen Petra. 
Sampai di sana, kami harus 
memeriksa pemasukan dan 
pengeluaran suatu perusahaan 

untuk bisa menambah poin 
kami.

Akhirnya waktu pengumuman 
tiba, perasaan tegang pun 
menghampiri. Betapa terkejutnya 
kami... saat nama kami dipanggil 
sebagai peraih The Best Team 

dan The Best Innovation yang 
diselengarakan oleh Fakultas Akuntansi 
Bisnis ini. Kami mengucap syukur 
kepada Tuhan yang sudah memberikan 
kemenangan ini. Segala puji hanya untuk 
Tuhan. Thank’s God!



SMART
ACCOUNTING
COMPETITION

ESPERANZA
Pada tahun 2014, SMA Kristen Petra 3 memperoleh 

kesempatan untuk menggelar pentas seni siswa. Kegiatan 
ini merupakan kegiatan rutin dua tahunan. Tahun ini, 

panitia pentas seni dipimpin oleh pengurus OSIS dengan 
mengangkat tema “La Esperanza”. Pentas seni ini digelar di 
Gedung Kesenian Cak Durasim, Jalan Gentengkali No. 85, 
Surabaya, pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014. Semua 
pengisi dan pendukung acara adalah para siswa, guru, serta 
karyawan SMA Kristen Petra 3. Pentas seni merupakan media 
untuk menunjukkan bakat dan talenta siswa di bidang seni 

tari, seni musik, seni suara, seni desain grafis, seni peran, 
multimedia, presenter, dan fashion show. Setiap pengisi acara 
menunjukkan kemampuan terbaiknya, yang tentunya telah 
mereka peroleh melalui kegiatan ELS dan ekstrakurikuler. 
Seluruh panitia merasa puas dengan penampilan para pengisi 
acara pada malam itu. Dan setelah semua pengisi acara tampil, 
pentas seni pun akhirnya berakhir dengan penuh kenangan 
manis bagi keluarga besar SMA Kristen Petra 3. Sampai jumpa 
dua tahun lagi...!

SMA Kristen Petra 1 kembali mengukir prestasi 
di bidang Akuntansi dengan raihan Juara I dan 
II dalam Sanata Dharma Smart Accounting 

Competition (SDSAC). Lomba ini diadakan oleh 
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada tanggal 
8 November 2014. Juara I atas nama, Fely Julia, Grace 
Octavia, dan Renata Amanda XII IPS-1; Juara II atas 
nama Anton Yuwono, F. X. Valentina, dan Linda Felicia. 
Kompetisi ini diikuti oleh 32 tim dari berbagai daerah di 
Indonesia.

Pada babak penyisihan pertama, peserta 
mengerjakan lima puluh soal Akuntansi dengan bahasa 
Indonesia dan bahasa Inggris dalam waktu tiga puluh 
menit. Lalu pada penyisihan kedua, mengerjakan soal 
Akuntansi dengan bahasa Inggris. Kedua tim Petra 1 
berhasil masuk enam belas besar, yaitu masuk ke babak 
semifinal. Pada babak semifinal, peserta mengerjakan 
laporan keuangan yang belum lengkap dengan durasi 
waktu 45 menit. Tim kami bisa mengerjakan dengan 
baik dan dinyatakan lolos ke babak final. Pada babak 
final, lombanya dibagi menjadi dua sesi yaitu, sesi 
presentasi dan kuis. Pada sesi presentasi, tiap-tiap 
tim diminta membuat materi presentasi dalam waktu 
singkat, lalu mempresentasikannya di depan juri dalam 
waktu sepuluh menit. Setiap tim bisa bertanya dan 
saling mengkritik dengan tim lawan. Pada sesi kuis, 
tiap-tiap tim diwakili oleh satu peserta untuk menjawab 
pertanyaan dalam waktu sepuluh detik. Soal demi soal 
bisa kami jawab dengan baik.

Puji  Tuhan, dengan segala persiapan yang matang, 
tim SMA Kristen Petra 1 dinyatakan sebagai Juara I dan 
II. Hasil ini semata-mata bukan karena kemampuan dan 
usaha keras kami sendiri, melainkan karena dukungan 
sekolah dan pertolongan Tuhan.

oleh: Linda Felicia
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Apa sih entrepreneur itu? 
Entrepreneur itu sama dengan 
wirausaha dan pastinya 

berhubungan dengan bisnis. Selama ini 
kebanyakan orang berpikir, berwirausaha 
hanya berdagang atau berjualan, tetapi 
sebenarnya dalam 
berwirausaha masih 
banyak lagi yang harus 
dipikirkan sebelum kita 
memulai suatu usaha. Mulai 
dari modal, target, proposal, 
omzet, kualitas, dan lain-lain. 
Kemampuan berwirausaha 
itu sangatlah penting. Karena 
lapangan kerja yang semakin 
menyempit, semakin sulit 
pula untuk mendapatkan 
pekerjaan. Namun dengan 
berwirausaha, kita justru 
membuka lapangan kerja baru.

Pada tanggal 15 
November 2014, kami, tim 
dari SMP Kristen Petra 5, 
turut berpartisipasi dalam lomba 
entrepreneur di SMA Katolik Mater 
Amabilis. Dalam lomba ini, kami membuat 
proposal tentang produk yang akan 
kami jual, dan kami memilih waffle dan 
es buah. Kreativitas dalam mengolah 
produk tersebut juga diperhitungkan, 
karena itu kami mencoba mencampurkan 
sayuran dalam adonan waffle. Selama 
ini, waffle hanya berisikan cokelat, susu, 

atau keju. Selain itu, kami juga harus 
mempunyai logo usaha. Ini benar- benar 
seperti mempersiapkan usaha yang 
sesungguhnya.

Seminggu penuh sebelum 

lomba, kami 
benar-benar mempersiapkan segala 
kebutuhan lomba. Beruntung pada 
tanggal 8 November 2014, ada event 
lomba perayaan Bulan Bahasa dan Hari 
Pahlawan di sekolah, sehingga bisa kami 
manfaatkan untuk mencoba berjualan. 
Semua masukan dari para konsumen saat 
itu kami terima untuk memperbaiki setiap 
kekurangan dari produk kami. 

Tanggal 15 November 2014, kami 

berangkat ke SMK Katolik Mater Amabilis. 
Setelah registrasi ulang, kami pun mulai 
berjualan. Awalnya kami ragu begitu 
melihat stan kelompok lain tampak 

lebih ramai. Menjelang siang hari, es 
buah yang kami jual sudah sekitar 
100 gelas, namun waffle kami belum 
habis terjual. Saat waktu sudah habis, 
perhitungan kupon pun dimulai. Kami 
sangat bersyukur karena kelompok 
kami mendapat kupon senilai 
398.000. Meskipun waktu sudah 
habis, kami masih boleh berjualan 
sambil menunggu juri menghitung 
nilai yang kami peroleh. 

Setelah lama menunggu, 
akhirnya kami dipanggil untuk 
berkumpul ke aula sekolah. Kami 
sangat tegang dan juga cemas, 
karena sedikit ragu dengan 
proposal bisnis yang kami buat. 
Pengumuman juara dibacakan dari 

juara ketiga kemudian juara kedua, 
namun kelompok kami masih belum 
dipanggil. Dengan keadaan tegang, kami 
berharap bahwa juara pertamanya adalah 
kelompok kami. Akhirnya... doa dan 
harapan kami pun terjawab! Kami berhasil 
menjadi Juara I Lomba Entrepreneur ini. 
Terima kasih Tuhan, terima kasih bapak 
dan ibu guru yang sudah membimbing 
kami dalam latihan, dan terima kasih 
teman-teman yang sudah membantu dan 
mendoakan yang terbaik untuk kami.

Entrepreneur

Alliance

Competition

Competition
Praise the Lord.... Itu adalah kata 

pertama yang kami ucapkan 
ketika tim pertama dari SMA 

Kristen Petra 1 atas nama Chandra 
Wibowo, James Tirtamas Kosasih, Alvin 
Tanuwijaya, diumumkan sebagai Juara I, 
dan tim kedua atas nama Fanny Wijaya, 
Jason Cornelis, Jeremy Kurniawan, 
diumumkan sebagai Juara III, dalam 
Alliance Quiz Competition se-Jawa-
Madura yang diadakan oleh Universitas 
Negeri Surabaya pada tanggal 1 
November 2014. Usaha dan kerja keras 
kami terbayar dengan kemenangan ini. 
Serangkaian lomba yang dinamakan 
English Week XIX ini diadakan dalam 
rangka Bulan Bahasa. 

Lomba ini dimulai dengan babak 
penyisihan yang diikuti oleh empat 
puluh tim peserta, dengan materi 

Ekonomi, Sejarah, Geografi, English 
grammar, TOEFL dengan vocab 
American dan British. Ada empat tim 
yang lolos ke babak semifinal, dan dua 
di antaranya adalah tim Petra 1. Pada 
babak semifinal, materinya lebih sulit 
yaitu berupa pertanyaaan pelajaran 
Sejarah dan Geografi. Dari sini, diambil 
tiga tim terbaik untuk tampil pada babak 
final. Materi soal merupakan gabungan 
dari materi babak penyisihan dan 
semifinal. Jawaban benar memperoleh 
penambahan nilai sepuluh, sedangkan 
jawaban salah akan dikurangi nilainya 
sepuluh. Pertanyaan-pertanyaan yang 
dilemparkan juri sangat sulit. Meski 
begitu, puji Tuhan tim kami mampu 
meraih Juara I dan III. Thank God..!

oleh: Chandra Wibowo
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Ada begitu banyak 
perbedaan di dunia 
ini, contohnya seperti 

perbedaan bahasa, suku, 
warna kulit, warna 

mata, agama, dan 
lain-lain. Karena 
itu, sangat penting 

untuk menghargai 
perbedaan yang ada. Salah 

kata sedikit saja tentang 
perbedaan akan menimbulkan 

konflik yang besar. Namun bagi 
para remaja seperti kita, terkadang 

agak susah untuk menunjukkan sikap 
menghargai perbedaan tersebut. Itu yang 

harus diwaspadai. Segala tindakan kita dinilai 
oleh banyak orang, karena itu kita harus berhati-

hati dalam bertindak dan berucap. Apalagi dalam 
era globalisasi, orang-orang dengan gampangnya saling 

menghina di media sosial.
Di character building, kita diajari untuk saling menghargai 

perbedaan-perbedaan yang ada. Mengapa kita memandang 
perbedaan itu buruk? Padahal kenyataannya, perbedaan itu 
indah, bunga-bunga di padang lebih indah jika banyak warna 
dan jenisnya, lukisan akan lebih menarik jika banyak warna 
yang dipakai. Perbedaan itu indah dan menarik, namun sering 
kita memandang itu buruk. Jika ingin hidup ini lebih hidup, kita 
harus belajar menghargai dan menerima perbedaan yang ada. 
Bayangkan jika semua 
manusia yang 
hidup di bumi ini 
semua sama 
dengan kita, cara 
berpakaian, berbicara, 
serta cara berpikir. 
Hidup kita hanya 
berputar kepada 
diri kita sendiri. 
Banyak orang ingin 
hidupnya hanya dikelilingi oleh orang-orang seras atau seagama 
dengannya. Tanpa mereka sadari, hidup ini terasa hampa tanpa 
adanya perbedaan itu. Hal itu membuktikan bahwa perbedaan 
adalah dasar dari segalanya. Perbedaan adalah anugerah. Apabila 
sikap saling menghargai perbedaan ada di dalam kehidupan sehari-
hari, niscaya kehidupan yang harmoni, selaras, dan damai akan 
terwujud. Seperti kata John F. Kennedy, “If we cannot now end our 
differences, at least we can help make the world safe for diversity.” 
Semoga dengan kegiatan ini, kita lebih menyadari indahnya 
perbedaan tersebut. God bless you all.

oleh: Estrellita
SMP Kristen Petra 1

Kongres Pelajar
Nusantara

Kongres Pelajar Nusantara 2014 yang diikuti oleh 
perwakilan OSIS se-Indonesia, berlangsung di Surabaya 
pada tanggal 8-12 November 2014 lalu. Kongres 

pelajar ini untuk membangkitkan kembali semangat sumpah 
pemuda dan kepahlawanan kepada para pelajar Indonesia. 
Saya, Stefano Nyoto P., terpilih untuk mewakili SMP Kristen 
Petra 3. Dalam kegiatan ini, para peserta menginap di 
Asrama Haji, Sukolilo, Surabaya, dan kebetulan saya 
sekamar dengan peserta dari Aceh dan Kalimantan. 

Hari Minggu pagi, kami bersama-sama 
menanam pohon dan membersihkan sampah 
di Pantai Kenjeran. Selesai kegiatan 
pertama, kami semua kembali ke tempat 
penginapan untuk istirahat dan makan 
siang. Acara pun dilanjutkan pada 
sore harinya, seluruh peserta 
menggunakan bus ke Hotel 
Yamato (Majapahit) untuk 
mengikuti upacara 
bendera bersama 
para veteran 
Indonesia dan 
mengikuti 
Parade 
Surabaya Juang.

Kemudian... 
hari Senin adalah 
puncak dari kegiatan 
ini. Kongres bersama tokoh 
bangsa, yaitu Bapak Abraham 
Samad (Ketua KPK) dan Ibu Tri 
Rismaharini (Wali Kota Surabaya), 
yang menjadi pembicara dalam 
event ini. Pada malam harinya, ada gala 
dinner dengan Ibu Risma di balai kota, dan 
mendengarkan pidato Bapak Anies Baswedan 
(Mendikbud RI) tentang menjadi pemimpin 
yang baik. Sebelum pulang, banyak pelajar minta 
foto bersama dengan Pak Anies, termasuk saya. Dan 
akhirnya... saya pun bisa foto selfie bersama Bapak Anies 
Baswedan.

Pada hari Selasa, seluruh peserta mengikuti tur keliling 
Surabaya. Kami mengunjungi Tugu Pahlawan, Jembatan 
Suramadu, dan Balai Pemuda. Setelah itu, kami mengikuti 
acara penutupan di Asrama Haji. Pada keesokan 
paginya, kami semua 
pun pulang 
ke daerah asal 
masing-masing. 
Ini adalah suatu 
pengalaman yang 
mengesankan, 
karena saya bisa 
memperoleh 
teman baru dan 
bertemu dengan 
para tokoh bangsa.
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SMA Kristen Petra 1 kembali 
menyelenggarakan Olimpiade 
Matematika, Bahasa Inggris, 

dan Solo Vocal antarsiswa jenjang 
SMP se-Jawa Timur, tepatnya 
pada hari Sabtu, tanggal 8 
November 2014. Dalam 
kesempatan ini, SMP 
Kristen Petra 2 juga 
turut mengirimkan 
para siswanya 
untuk mengikuti ketiga 
bidang lomba tersebut. 
Salah satunya adalah saya 
yang mengikuti olimpiade 
bidang Bahasa Inggris. 

Pada hari H, lomba dimulai pukul 
07.00 diawali dengan babak penyisihan. 
Pada babak ini, tiap peserta mengerjakan 
lima puluh soal pilihan ganda dengan 
alokasi waktu enam puluh menit. Pada saat 
pengumuman peserta yang berhak maju ke babak 
semifinal, saya bersyukur karena nama saya masuk 
dalam kelompok lima belas peserta dengan nilai terbaik. 
Kemudian pada babak semifinal, panitia memberikan alokasi 
waktu tiga puluh menit kepada peserta untuk materi listening 
comprehension. Dari sini, dipilih tiga peserta dengan nilai teratas 
untuk bersaing pada babak final, dan saya pun berhasil menjadi 
salah satu finalis. Kemudian pada babak puncak, puji Tuhan saya 
meraih Juara III.

oleh: Carina (IX-5)

The Modern

English Olympiad

Era

@Petra 1

Hey, friends! So this is a story about Petra 1 Junior 
High School students who went to the Modern 
Disney Era. The event took place in Petra 1 Senior 

High School. It was so amazing. Believe it or not, it really 
felt like we were in the Disney World! Many disney 
characters were seen there, including Pooh, Eyore, 
Peter Pan, and many more! Many people attended this 
event and it was so crowded. From elementary to senior 
high school students, they were there to jazz up this 
sophisticated event. The ninth graders students from 
Petra 1 Junior High had a lot of fun and participate too! 
The English Club in our school, made tribal pencil cases 
which were intended to be sold. Wow, hard to believe 
they even made fifteen of them and they were all sold 
out! My favourite part was making the costumes for the 
mascots. Our mascots were Peter Pan, Tinker Bell, Robin 
Hood, Joker, and Minnie Mouse. Those mascots were 
told to sell all the food and it was therefore that our stans 
which sold food and beverages were sold out, all because 
of the mascots and the people who sold anthusiatically. 

The Modern Disney Era also held competitions! 
Mathematics, Arts, and English were being competed. 
Some lost and some won, one thing that could make 
us proud that our friend won the competition in solo 
vocal, Claudya Viorella from VII-2. She got the third 
place. Wow, it’s amazing. There are a lot of competitions 
on this month. Beside the competitions which were 
held by Petra 1 Junior High School and Petra 1 Senior 
High School, our friend, William Wahyudi also won the 
competition in Math. He got the 1st place in Brawijaya 
Competition. Congratulation for our lovely friends. 
Hopefully we could be as good as you.

Hmmm... friends, do you know that not only 
competitions were held, but there were also performing 
arts! It was performed by the Petra 1 Senior High School 

students. As you have known, the theme was 
Disney Hood. So the aim was to take us back to 

our child hood memories of Disney. Gosh..! 
The characters were so cute and attractive. 

We couldn’t take our eyes of them. 
Anyway, they were super amazing 

and the performing arts went 
really well. Spotlights were on. 

The orchestra was ready. All 
in all, we really enjoyed 

it!
Not only the 
9th graders, 

but the 7th 

and 8th graders of Petra 1 Junior high school 
students were also having a lot of fun! Even 
though they didn’t join the Modern Disney 
Era, they didn’t want to miss the fun. So 
the student council created a special event 
for them to enjoy. Obviously, the student 
council of Petra 1 Junior High 
School did a very good job on 
it! So, friends! This is the story 
of Petra 1 Junior High students 
on Saturday, 8th November 2014. I bet 
that you also had a great time! Keep it 
up with Petra 1 Junior High School!

by: Felicia Surya
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My Achievement

Semarak

Pada akhir semester 
I tahun ajaran 
2014/2015, ada 

berbagai kegiatan 
yang dilakukan di 

SMP Kristen 
Petra 2 dalam 
menyambut 

hari kelahiran 
Tuhan Yesus ke 

dunia. Kegiatan tersebut 
juga sebagai bentuk 

implementasi kegiatan PKK dan 
ELS yang kami ikuti. Pada tanggal 

6 Desember 2014, rangkaian kegiatan 
diawali dengan bazar yang diikuti oleh 

semua kelas, terbagi dalam tiga belas stan 
dengan menu khas masing-masing. Semua 

warga kelas terlibat secara aktif dengan tugas 
masing-masing. Ada yang bertugas merencanakan 

jenis menu yang akan disajikan, ada yang bertugas 
sebagai penjual, dan ada juga yang bertugas sebagai tim 
marketing. Suasana bazar pada hari itu berjalan semarak 
dengan ramainya transaksi jual-beli berbagai produk 
makanan dan minuman.    

Pada tanggal 12 Desember 2014, dilaksanakan 
kegiatan perlombaan dalam rangka Natal, antara lain: 
lomba vokal tunggal, lomba lip sync, lomba membuat 
kartu Natal, dan lomba menghias kelas. Dalam tiap lomba 
akan dipilih tiga pemenang, kecuali lomba menghias kelas 
dengan empat pemenang. Dari lomba vokal tunggal, 
Juara I diraih oleh Michael Angelo (VIII-2), Juara II oleh  
Chikita Imanuella (VIII-3), dan Juara III oleh Christopher 
Tanone (VII-3). Untuk lomba lip sync, Juara I diraih oleh 
kelas IX-1, Juara II oleh kelas IX-3, dan Juara III oleh 
kelas VIII-5. Untuk lomba membuat kartu Natal, Juara 
I diraih oleh Florence Rebecca G. (IX-4), Juara II oleh 
Silvia Devinta (VIII-4), dan Juara III oleh Caroline (VII-3). 
Sedangkan untuk lomba menghias kelas, Juara I diraih 
oleh kelas VIII-4, Juara II oleh kelas VIII-2, Juara III oleh 
VIII-5, dan Juara IV oleh kelas VIII-3.

Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yesus atas 
penyertaan-Nya selama satu semester dan persiapan 
menyambut Natal, pada tanggal 15 Desember 2014, 
diadakan KKR di GKI Pregolan Bunder Surabaya yang 
diikuti oleh semua siswa dan guru, dengan pelayan firman 
Pdt. Samuel Christiono, S.Psi., M.Div. dari GKI Darmo 
Permai. Ibadah dilaksanakan dalam dua gelombang. 
Gelombang I untuk kelas VII dan VIII, sedangkan 
gelombang II untuk kelas IX dan pemain pentas 
seni. Dalam khotbahnya, Pdt. Samuel mengingatkan 
pentingnya untuk bersikap rendah hati, seperti kehadiran 
sang gembala di kandang domba tempat kelahiran Tuhan 
Yesus. Akhir semester ini menjadi cermin bagi kami 
akan seberapa jauh pertumbuhan iman kami, sekaligus 

Beberapa siswa  dari SMP 
Kristen Petra 3 mengikuti 
lomba Bahasa Inggris, 

Matematika, dan Solo Vocal di 
SMA Kristen Petra 1 pada tanggal 8 
November 2014. Puji Tuhan... saya 
—Winston Cahya— dan Valery Winona 
H. berhasil masuk ke babak final. 
Pada babak final tersebut, para finalis 
diminta untuk berpidato. Saya berusaha 
semaksimal mungkin dan akhirnya saya  
berhasil meraih Juara I, dan Juara II diraih oleh Valery. 
Dalam event itu juga, rekan kami, Kelvin Tenata, juga 
berhasil meraih Juara II dalam lomba Matematika. 
Kami bersyukur, semoga kemenangan ini dapat 
memuliakan nama Tuhan.

merefleksi hal-hal salah yang telah kami lakukan. Dengan 
begitu, kami bisa melakukan hal yang lebih baik pada 
semester dua nanti.

Untuk menumbuhkan kepedulian dan rasa berbela 
rasa, siswa SMP Kristen Petra 2 mengadakan bakti sosial 
pada tanggal 16 Desember 2014. Baksos yang diwakili 
oleh pengurus OSIS ini dilaksanakan dengan tiga sasaran, 
yaitu: masyarakat sekitar sekolah; Panti Asuhan Kamang 
Immanuel, Kedinding, Surabaya; dan Panti Asuhan 
Bhakti Luhur, Tropodo, Sidoarjo. Dengan ini kami juga 
mencoba berbagi kebahagian Natal yang kami rasakan.

oleh: tim jurnalistik
SMP Kristen Petra 2

@Petra 1



#Day 1
Today was our most exciting day because we will go to 
Singapore to have a 3D Design Camp in NAFA (Nanyang 
Academy of Fine Arts). We were gathered at 4.30 a.m. in 
Juanda International Airport. After one hour waiting in airport, 
we set our foot on the plane. We were finally ready for our trip 
to Singapore. We arrived in Changi Airport at 9.00 a.m. (local 
time). We were taken to our hotel to drop our luggage, then 
we went to 3dsense Media School to have a little workshop. 
The lecturers taught us about animation and visual effect. 
Derrick Song was the one who taught us about animation, 
and Dayne Cowan —the supervisor of Harry Potter’s visual 
effect— taught us about visual effect. 
They also performed 
a demonstration. It 
was a short yet a great 
workshop because we 
got many things to 
learn.

#Day 2
It was 6.30 a.m., the 
morning call rang, 
we woke up and 
prepared our stuffs 
before we leaving. 
We had our breakfast 
then we departed 
to NAFA campus 
at 8.40 a.m.. We were welcomed 
by the lecturers there, then we attended our first workshop 
about fine arts in seminar room. The lecturer was Dr. Tony See. 
He gave us a few demonstrations which were so inspiring us. 
Then he divided us into groups consisted of six students. Each 
group had to make an artwork. The artwork had to meet few 
requirements; it should has base, body, neck, mobile. So our 
group had come to a decision to create a prototype of a desk 

lamp. The materials had been provided by NAFA, so we just 
needed to combine and construct them. Having constructed 
our prototype, we called our artwork “the frustatic lamp” 
which means a lamp for those who want to be free from all 
frustations. Beside that, the idea actually came out from our 
frustation condition when we were making our lamp. After 
that, Mr. Tony announced the top 3 winner. Suprisingly, it was 
out of our guess that our prototype became the first winner 
of all. The reason we won because our frustatic lamp met all 
the requirements. Then, we had our lunch and continued to 
our second workshop. The second workshop was about Three 
Dimensional Design (3DD) by Ms. Marienee Yang. The topic 
was “light up space”. We were given a few lessons, then it’s 
time for us to practice our 3DD. Ms. Marienne taught us to 
make a papercut lamp. Then, she pasted every student’s lamp 
on the wall. Wow! The wall became so beautiful. After that, 
we continued to our next activity: the duck tour! We traveled 
around a few famous places with the duck tour. Then at night, 
we had time for shopping and dinner in Suntec City. After that, 
we went back to hotel.

#Day 3
Wednesday, 17th December 
2014, we went to NAFA again. 
We had two workshops today 
from Design & Media Department 
and Fashion Design Department. 
The topic for Design & Media was 
“Creativity through Poster Design” 
by Mr. Lim. In the beginning, the 
class was divided into groups and 
we had to pick up our team leader. 
The team leader was called out by 
Mr. Lim, and he told them to his/
her teammates to draw a caricature 
of themselves. Because it was so sudden, a lot 
of students didn’t really know how to draw them. We were 

NAFA Art Camp 2014
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called out in front by Mr. Lim. He explained the importance 
of having an instruction or information to be able to create 
a more proper design. So, he gave us a step-by-step guide 
to draw a caricature. We learnt that the most important 
point of caricatures is that we have to exaggerate a person’s 
feature. After that, he gave us another time to draw another 
caricature. Because of his guidance, we were able to draw 
the caricatures better than before. Mr. Lim gave us another 
assignment: making a poster with the A3 size paper which 
was given with the caricature of ourselves as the main image. 
Mr. Lim also gave us an explanation about posters. He said 
that posters are different from advertisements. Posters are 
used to tell people information while advertisements are to 
advertise certain products or services. To make a poster more 
interesting, we had to add an image or design. The thing we 
had to remember is that the image and the words had to be 
proportional. After making our posters, Mr. Lim asked us to 
take our posters and drawings and gather them to the back of 
the class. Then, he gave comments, to each student’s poster 
and decided the top 15 works. Patricia, Warren, and Maria, 
got the award for Top 15 Design.

After that we have our lunch in the S-cafe. After having our 
lunch, we were divided into two groups. The first group was 
studying fashion drawing, like how to sketch clothes. While 
the second group was working with textile. Chiquita, Patricia, 
Maria, and Yosafat, got the textile group. First we thought 
that we would have studied about kinds of fabric, but it 
wasn’t like what we had imagine. We were taught how to 
make a printing pattern in fabric. We can print our pattern 
but it takes a long time, so the teacher lend us the student’s 

work. All we need to do is give color and print it in the fabric. 
It was totally fun. Grace and Warren went to the sketching 
group. They were asked to make a design from parts of 
clothes. Warren got the best design award and were given a 
fashion design sketch bok. At 5 o’clock we went back to the 
hotel and got ready for dinner. Then we went shopping in 
Orchard Road. That was a perfect closing of the day.

#Day 4
—A day tour at Sentosa Island and Universal Studio—

#Day 5
Friday, 19th December 2014, was the last day of our art camp. 
In the morning, we prepared to go back to Indonesia. We 
packed our belongings and had a breakfast as usual. But, first 
we went to NAFA campus to attend closing ceremony and to 
receive a certificate of participation for joining the NAFA Art 
Camp. The certificate was given by NAFA’s Vice Dean, Mr. Soo 
Tah Keng Jerry. Then the instructors took us to a campus tour. 
We visited some of NAFA’s facilities such as library, painting 
studio, dance studio, auditorium, 3D design’s computer 
laboratory, sculpture studio, and the exhibition hall. After 
that, we had lunch. That was the last time we were gathered 
with the others NAFA’s Art camp participants. We had a lot 
of experience, knowledge, and made new friends from this 
camp. What we learned from the workshop is useful for our 
daily life and we feel our knowledge about art increased. This 
camp has given us a lot of good memories. We hope we can 
join the NAFA Art Camp again next time.
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Petra Junior Chef Competition (PJCC) merupakan 
kompetisi memasak tahunan yang secara rutin 
dilaksanakan oleh PPPK Petra, sebagai bentuk apresiasi 

terhadap bakat dan minat siswa di bidang kuliner. Secara 
keseluruhan, kegiatan ini adalah implementasi langsung 
kegiatan ELS Cooking Class yang merupakan salah satu 
program Talent Development dalam Petra Education Values. 
PJCC season III yang digelar di aula SMP Kristen Petra 1 pada 
tanggal 5–9 Desember 2014, mengangkat tema Indonesian 
Cuisine. Selain untuk mengenalkan beraneka masakan 
Indonesia, para peserta ditantang untuk mengolah bahan 
masakan Indonesia yang penuh dengan cita rasa ini menjadi 
hidangan yang enak, kreatif, dan sehat. Hal yang baru 
dalam PJCC III ini adalah adanya kompetisi Family Cooking 
(orang tua dan siswa SD). Selain memasak, PJCC III juga 
memperebutkan gelar The Best Chef Costume untuk peserta, 
The Best Supporters untuk para supporter terbaik, serta door 
prize untuk para siswa ataupun guru pendamping yang hadir. 
Event ini berlangsung dengan baik juga karena dukungan 
dari berbagai pihak yang ikut berpartisipasi, yaitu 
Tristar Culinary 
Institute, Bimoli, 
Royal Palmia, 
Royal Kitchen, 
Pujasera Bale 
Kliwon, Toko 9, 
Porong Wei, dan 
Planet Futsal. 

PJCC III diawali 
dengan kompetisi 
untuk jenjang SD 
yang dilaksanakan 
pada tanggal 5-6 
Desember 2014. 
Tiap sekolah 
mengirimkan tiga 
grup (dua siswa per grup) sehingga babak penyisihan 
ini dibagi menjadi dua gelombang. Pada babak awal 
yang bertema Indonesian Salad, peserta disuruh 
untuk membuat gado-gado dalam waktu enam 
puluh menit. Begitu bel berbunyi, semua chef segera 
menuju ke meja bahan untuk mengambil bahan-
bahan yang tersedia. Mereka berlomba mengolah 
bahan-bahan dasar untuk bumbu gado-gado dengan 
terampil. Selama proses memasak, para juri berkeliling untuk 
mengamati teknik memasak mereka. Selain rasa masakan, 
teknik memasak dan kehigienisan dalam mengolah masakan 
juga menjadi poin penilaian. Acara semakin semarak dengan 

yel-yel dari para suporter yang kompak menggunakan kostum 
seragam. Setelah para juri menilai tiap masakan, terpilihlah 
delapan grup yang maju ke final.

Hari kedua (babak final jenjang SD), tema masakan 
yang diangkat adalah Indonesian Traditional Food. Tiap 
tim diwajibkan membuat putu ayu dalam waktu sembilan 
puluh menit. Para chef saling berlomba memperlihatkan 
teknik dan keterampilan mereka dalam membuat putu 
ayu. Proses plating tidak kalah penting, karena juga 
memengaruhi penilaian para juri. Para chef mencetak putu 
ayu dengan berbagai bentuk dan memberikan garnish 
untuk mempercantik penyajiannya. Setelah babak final 
berakhir, saatnya kompetisi Family Cooking. Tiap sekolah 
mengirimkan satu grup yang terdiri atas ayah, ibu, dan satu 
anak. Tema dari kategori ini adalah Indonesian Healthy Food 
for Lunch “Indonesian Fish”, dengan mengolah ikan kakap 
putih untuk menjadi masakan khas Indonesia dengan resep 
kreasi masing-masing. Selama enam puluh menit, kompetisi 
berlangsung seru dengan adanya tiga sesi. Dua puluh menit 

pertama adalah giliran ayah dan anak untuk memasak 
bersama, ibu hanya boleh memberikan instruksi. Dua 
puluh menit kedua adalah giliran ibu dan anak untuk 
memasak. Dua puluh menit terakhir, mereka bertiga 
bisa memasak bersama. Ketiga juri terlihat kagum 
dengan keterampilan para keluarga peserta ini.

Akhirnya, Juara I Family Cooking diraih oleh 
keluarga Bapak Budi Dharma, Ibu Lola C., dan 
Jennifer M. (SD Kristen Petra 9); Juara II diraih 
oleh keluarga Bapak Gosnadi Mulio, Ibu Suryani 
Tjahya, dan Laura Octavia R. (SD Kristen Petra 1); 

Juara III diraih 
oleh keluarga 
Bapak Andrias 
Hariyanto, Ibu 
Juliana W., dan 
Evelyn B. (SD 
Kristen Petra 7). 
Pada penghujung 
acara hari kedua 
ini, akhirnya 
diumumkan 
bahwa yang 
meraih Juara I 

PJCC III kategori jenjang SD adalah pasangan Cindy 
Belinda dan Jessica Pratama (SD Kristen Petra 5), Juara II 
adalah pasangan Karen Tiffany dan Eugenia Tiffany (SD 
Kristen Petra 5), dan Juara III adalah pasangan Ian Manuel 
Wibowo dan Moza Thea (SD Kristen Petra 11). The Best Chef 
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Costume dimenangkan oleh pasangan Karen Tiffany dan Eugenia 
Tiffany (SD Kristen Petra 5), sedangkan The Best Supporters 
dimenangkan oleh SD Kristen Petra 7.

Hari ketiga, PJCC III untuk jenjang SMP. Tiap sekolah 
mengirimkan tiga siswa perwakilan. Para chef datang dengan 
mengenakan kostum yang khas Indonesia, dan tampak antusias 
menanti kompetisi dimulai. Babak penyisihan mengangkat tema 
Indonesian Chicken, dengan membuat masakan ayam rica dalam 
waktu enam puluh menit. Semua chef mencoba memperlihatkan 
keahlian mereka dalam mengolah bumbu rica dan ayam menjadi 
masakan yang lezat, namun akhirnya hanya delapan chef saja 
yang terpilih masuk ke babak final.

Pada babak final yang mengambil tema Indonesian Fish, 
para chef ditantang membuat masakan khas Indonesia dengan 
kreasi sendiri. Mereka terlihat terampil dalam mengolah ikan 
tenggiri hingga mengundang selera makan para suporter. 
Setelah melewati proses penjurian yang ketat, akhirnya Juara 
I, II, dan III, berturut-turut diraih oleh Nerisa Livia (SMP Kristen 
Petra 3), Celine Mercianne (SMP Kristen Petra 4), dan Josceline 
Aurelia (SMP Kristen Petra 1). Sedangkan kategori The Best Chef 
Costume diraih oleh Josceline Aurelia, dan The Best Supporters 
juga diraih oleh suporter SMP Kristen Petra 1. 

Hari terakhir PJCC III merupakan giliran para chef jenjang 
SMA/SMK untuk bersaing menjadi chef terbaik. Tiap sekolah 
mengirimkan tiga peserta untuk mengikuti babak penyisihan 
yang bertema Indonesian Noodle. Semua chef diminta untuk 
memasak mie kluntung. Mereka tampak benar-benar ahli saat 
memasak hingga para juri sempat kesulitan memilih siapa yang 
akan maju ke babak final. Namun akhirnya, terpilihlah delapan 
chef finalis. 
Tema pada babak final adalah Indonesian Rice. Tiap chef 
ditantang membuat nasi kuning dengan kreasi sendiri. Dalam 
waktu sembilan puluh menit, keahlian peserta dalam mengolah 
nasi dan ayam makin terlihat karena mereka benar-benar 
memasak dengan resep sendiri. Setelah bel tanda berakhirnya 
babak final berbunyi, terlihat berbagai plating nasi kuning yang 
artistik sehingga para juri kesulitan untuk menentukan juaranya. 
Akhirnya, terpilihlah para juara kompetisi PJCC III jenjang SMA/
SMK, Juara I diraih oleh Clement Limantoro (SMA Kristen Petra 
5), Juara II oleh Adrian Hartanto (SMA Kristen Petra 2), dan Juara 
III oleh Christina Megan (SMA Kristen Petra 4). The Best Chef 
Costume diraih oleh Adrian Hartanto, dan The Best Supporters 
diraih oleh SMA Kristen Petra 5. Selamat kepada seluruh 
pemenang PJCC III!
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DBL Dance
Competition

Memang tidak banyak prestasi 
dalam bidang dance yang diraih 
oleh SMP Kristen Petra 5, tetapi 

kami tetap optimistis untuk mengikuti 
Dance Competition di ajang DBL ini. 
Kami menargetkan untuk menyumbang 
prestasi bagi sekolah kami. Namun, 
prestasi takkan kami dapatkan tanpa 
kerja keras. Karena itu, kami pun bekerja 
keras dalam latihan-latihan.

Latihan pertama dimulai pada 
bulan Maret, yaitu latihan fisik. Untuk 
menampilkan performance yang baik, 
kami butuh fisik dan stamina yang kuat 
agar power kami tidak turun saat menari. 
Tiap minggu, kami biasa melakukan lari, 
sit up, push up, naik-turun tangga, dan 
lain-lain. Latihan koreografi baru kami 
mulai sekitar bulan April. Kami biasa 
berlatih sepulang sekolah. Latihan ini 
tentu ada halangannya, seperti waktu 
dan tenaga. Namun, kami terus bekerja 
sama dan meminta penyertaan Tuhan 
untuk menghadapi segala halangan 
tersebut. Halangan-halangan lain pun 
mulai berdatangan saat pelaksanaan 
lomba semakin dekat. Masalah utama 
adalah kebutuhan dana untuk biaya 
kostum dan properti dance kami. 
Berkat keinginan yang kuat, masalah 
itu teratasi dengan kami setim yang 
berusaha menabung, dan juga karena 
bantuan dari sekolah serta teman-
teman. Kami menjadi lebih semangat 
karena dukungan tersebut. Kami juga 
menghadapi masalah saat memilih tema 
tarian. Beberapa kali kami ganti tema 
karena merasa kurang cocok. Akhirnya, 
kami mengambil tema “Lion King”, 
karena tema tersebut sangat berbeda 
dari yang lain. Tema lain biasanya 
lebih fun dan lucu, tetapi kami ingin 

menunjukkan sisi yang berbeda sebagai 
Lion King.

Saat babak awal, kami perform 
sekaligus mendampingi tim bola 
basket sekolah kami yang bertanding. 
Kami tampil sebanyak enam kali saat 
itu. Tentu ada penampilan yang baik 
ataupun kurang baik dari enam kali 
tampil tersebut. Namun kami tak patah 
semangat, dan berharap bisa masuk 
Top 10. Pada penampilan ke-6, tepatnya 
tanggal 12 November 2014, kami dapat 
kabar dari panitia DBL bahwa kami 
berhasil masuk Top 10. Kami sangat 
senang dan makin optimistis bisa meraih 
prestasi. Kami tampil pada babak Top 10 
pada tanggal 17 November 2014. Kami 
puas dengan penampilan kami saat itu, 
dan tak sabar menunggu pengumuman 
The Best 5. Tanggal 19 November 2014, 
semua tim yang masuk Top 10 diminta 
hadir di DBL Arena untuk mendengarkan 
pengumuman The Best 5. Kami sangat 
gugup dan berharap kami bisa lolos. 
Perwakilan dari tiap tim turun ke 
lapangan, dan panitia akan memanggil 
nama-nama tim yang masuk The Best 5. 
Panitia sudah menyebutkan tiga tim... 
namun bukan tim kami yang disebut. 
Kami sudah pesimistis saat ternyata tim 
kami disebut! Kami langsung melonjak 
senang dan ada beberapa dari kami yang 
meneteskan air mata saking senangnya. 
Hasil ini bukan berarti kami bisa 
bersantai-santai saja, namun kami 
harus lebih bekerja keras untuk 
perform pada babak final 
tanggal 22 November 2014. 
Beberapa improvisasi kami 
lakukan, dari penggantian 
lagu, properti, koreografi, 
make-up, hingga gaya rambut, 

untuk lebih disesuaikan dengan tema 
kami. Saat final, kami benar-benar 
memaksimalkan performance kami. 
Penampilan kami benar-benar berbeda 
dari sebelumnya, dan kami yakin bisa 
meraih juara.

Saat pengumuman pemenang, kami 
sangat deg-degan. Panitia menyebutkan 
juara ketiga, dan ternyata... SMP 
Kristen Petra 5 yang disebut! Kami 
senang karena berhasil meraih prestasi 
di bidang dance. Beberapa dari kami 
kecewa karena tidak mendapatkan 1st 
champion, tetapi kami tetap berterima 
kasih kepada Tuhan. Kami juga belajar 
suatu hal dari pengalaman ini, yaitu 
untuk tetap bersyukur dalam segala hal, 
walau kadang tidak mendapatkan apa 
yang kami inginkan. Menurut kami, 
Juara III ini sudah baik, namun kami 
akan meningkatkannya lagi pada 
masa mendatang.

oleh: Nadia
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Jiwa entrepreneur memang 
perlu ditanamkan sejak dini. 
Menanggapi hal itu, SD Kristen 

Petra 9 secara rutin mengadakan 
kegiatan kewirausahaan bagi 
siswa-siswinya, seperti pada 
kegiatan tanggal 13 November 
2014, yang diikuti siswa 
kelas III–VI. 
Kegiatannya 
adalah 
membuat 
beraneka jenis 
makanan. 
Siswa kelas III 
membuat bolu 
kukus, siswa 
kelas IV membuat 
soto, siswa kelas 
V membuat 
salad buah, dan siswa kelas VI 
membuat siomay. Mereka tampak 
antusias dan saling bekerja sama 
mengikuti instruksi dari guru untuk 
membuat makanan-makanan 
tersebut. Tidak jarang, canda tawa 
juga terdengar di sela-sela kegiatan 
mereka.

Ketika makanan sudah jadi, 
tibalah saat bagi mereka untuk 
mencicipi hasil karya mereka 

tersebut dengan makan bersama 
di kelas. Tidak lupa, mereka 
juga saling berbagi makanan 
kepada para guru dan karyawan. 
“Asyiiiiiik...!!! Kita makan 
sekarang,” seru mereka. Betapa 
senangnya menikmati 

makanan 
hasil buatan 
sendiri. 

“Heemmm... enak! Saya 
mau lagi, Bu!” kata seorang siswa. 
Sungguh pemandangan yang 
sangat menyenangkan melihat 
para siswa makan bersama di kelas. 
Kegiatan kewirausahaan ini sangat 
membantu para siswa untuk 
mengembangkan kemampuan life 
skill mereka. Dengan life skill yang 
mereka miliki, diharapkan dapat 
berguna bagi kehidupan mereka 
pada masa yang akan datang. 

yang Kekal
Kado Natal

Entrepreneurship

Bulan Desember... merupakan bulan yang penuh 
sukacita, bulan yang dinantikan oleh semua 
umat kristiani untuk merayakan kedatangan 

Sang Juru Selamat. Terutama bagi anak-anak, yang 
menantikan saat tersebut untuk berburu kado 
Natal berupa baju, sepatu, jam tangan, dan bahkan 
ponsel. Namun, ada juga anak-anak yang antusias 
menyambut moment ini untuk menghias pohon 
Natal dengan sukacita. Pohon Natal dianggap telah 
menjadi simbol Natal oleh seluruh umat kristiani, 
sehingga pohon Natal dihias sedemikian rupa agar 
ketika orang melihatnya bisa merasakan bahwa Sang 
Juru Selamat telah lahir bagi kita.

Keluarga besar SD Kristen Petra 5 merayakan 
Natal ini pada hari Senin, tanggal 15 Desember 
2014. Dalam kebaktian Natal tersebut, Pdt. Andri 
Purnawan, S.Si. mengingatkan bahwa kado Natal 
sesungguhnya tidak hanya berupa baju, sepatu, 
makanan yang lezat, ataupun ponsel, tetapi ada kado 
Natal yang kekal yaitu Yesus Kristus yang telah lahir 
di hati kita semua. “Karena begitu besar kasih Allah 
akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan 
Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang 
percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh 
hidup yang kekal” (Yohanes 3:16). Bagaimana kita 
merasakan kehadiran Tuhan? Anak-anak harus tekun 
berdoa, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, dan 
menantikan kedatangan-Nya dengan penuh sukacita. 
Saat ini kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus 
telah datang untuk kita. 



Natal Siswa
Perayaan

Hampir semua siswa SD Kristen Petra 12 sibuk berlatih 
untuk mengisi perayaan Natal siswa di sekolah. Kami 
sungguh tak sabar menunggu waktu itu. Perayaan 

Natal ini dibagi dua, tanggal 16 Desember 2014 untuk 
kelas I–III, sedangkan tanggal 17 Desember 2014 untuk 
kelas IV–VI. Semua kelas akan mengisi perayaan Natal 
dengan caranya masing-masing, karena semua petugas 
dan pengisi acara adalah siswa sendiri. Dan flashmob 
mengawali perayaan Natal ini. Secara bergantian, tiap kelas 
menunjukkan flashmob-nya sendiri-sendiri. 

Teman-teman, apa yang sudah kami persiapkan 
pun tidak sia-sia. Kami dapat melaksanakan perayaan 
Natal dengan perasaan bahagia dan bangga. Puji Tuhan!  
Matthew dan Dion (kelas III) menjadi MC dalam perayaan 
Natal kelas kecil, sedangkan Christy (kelas IV) dan Vanessa 
(kelas VI) menjadi MC dalam perayaan Natal kelas besar. 
Sang drummer, Jeremy Excel (kelas V), memainkan stik 
drum-nya dengan lincah. Tak kalah juga para pemain 
keyboard-nya. Wah, pokoknya perayaan Natal kali ini 
sungguh luar biasa meriah! 

Semua kelas mengisi acara dengan tampilan mereka 
yang menawan. Ada yang menampilkan ansambel, gerak 
dan lagu, juga puisi. Beragam jenis tarian juga ditampilkan, 
mulai dari hip hop dance, balet, sampai tari tradisional. 
Kami berharap agar sukacita Natal ini senantiasa mewarnai 
hari-hari kami, bahkan menjadi penyemangat bagi kami di 
semester II nanti. Selamat hari Natal ya, teman-teman...!

Dari Kami

DAN UNTUK KAMI
oleh kami,

Suasana Natal selalu 
membawa keceriaan bagi 
siapa saja, terutama bagi 

yang merayakannya. Keceriaan 
ini juga terpancar di wajah 
siswa-siswi SD Kristen Petra 10 
saat perayaan Natal siswa pada 
tanggal 16 Desember 2014. 
Kegiatan ini berlangsung dalam 
dua sesi. Sesi I untuk siswa 
kelas I–III, dan sesi II untuk 
siswa kelas IV–VI. Pada hari itu, 
seluruh siswa berpakaian rapi 
dengan mengenakan aksesori 
Natal yang berwarna-warni. 
Perayaan ini dibuka dengan 
doa oleh wakil kepala sekolah, 
yang dilanjutkan dengan 
penampilan-penampilan dari 
para siswa.

Pada sesi I, gabungan 
siswa kelas II menampilkan 
sebuah tarian modern yang 
diiringi lagu“Setiap Gerakku”. 
Mereka menari dengan 
lincah sehingga membuat 
para siswa yang menyaksikan 
juga ikut bergoyang. Lima 
siswa perwakilan kelas I 

juga tidak mau ketinggalan. 
Mereka mempersembahkan 
sebuah lagu yang berjudul 
“Pertolongan-Mu”. Tirza dan 
Edward, siswa kelas III juga 
mempersembahkan puisi yang 
indah. Tak ketinggalan, alunan 
lembut dari permainan pianika 
oleh siswa-siswi kelas III juga 
ikut memeriahkan perayaan ini. 

Pada sesi II, gabungan siswa 
kelas IV mempersembahkan 
gerak dan lagu yang berjudul 
“Seribu Lilin”. Kemudian, ada 
permainan biola dari siswa-
siswi yang mengikuti ELS 
Biola. Siswa kelas V dan VI 
juga menunjukkan kebolehan 
mereka dalam hip hop dance. 
Perayaan Natal ini berlangsung 
meriah dan seluruh siswa 
mengikutinya dengan baik. 
Acara ditutup dengan doa, lalu 
para siswa saling bersalaman 
sambil mengucapkan selamat 
Natal. Peace, love, and 
happiness. It’s all we need for 
this Christmas! Merry Christmas 
everyone! God bless you...!



Pagi yang indah dengan cuaca yang sangat cerah.... Hari 
Sabtu, tanggal 13 Desember 2014, seluruh siswa-siswi 
SD Kristen Petra 11 dari kelas I sampai VI mengenakan 

baju batik. Wow...! Mereka sungguh terlihat tampan dan 
cantik. Dengan beraneka corak batik yang mereka pakai, 
membuat hari itu semakin tampak ceria. Rupanya pada hari 
itu mereka sedang mengikuti kegiatan Pendidikan Karakter 
Kristiani (PKK) dengan tema “I Love Indonesia”. 

Ternyata, untuk mewujudkan rasa cinta mereka kepada 
Indonesia, mereka tidak hanya 
mengenakan baju batik 
saja, tetapi mereka juga 
menikmati berbagai macam 
jajanan tradisional yang ada 
di Indonesia, seperti: klepon 
(terbuat dari tepung ketan 
yang diisi dengan gula merah), 
ongol-ongol (terbuat dari tepung 
sagu), sawut/srawut (terbuat 
dari singkong yang diparut kasar 
dan diberi gula merah), gempo 
(terbuat dari tepung gaplek dan 
dicampur dengan kacang beras). 
Hhmmm... menyenangkan sekali. 
Selain itu, mereka juga bermain 
di kelas masing-masing menggunakan alat permainan 
tradisional seperti bekel, dakon, dan sebagainya. Bahkan, 
ada beberapa siswa yang membawa alat musik tradisional 
seperti gambang dan ketipung. Kegiatan ini bertujuan agar 
para siswa lebih mengenal Indonesia dengan berbagai 
kekayaan yang dimiliki.

dalam Pelestarian
Turut Serta

Budaya Indonesia

Pendidikan Karakter Kristiani dengan tema 
“Menghormati Budaya” yang terlaksana pada 
hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2014, sungguh 

menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi kami, siswa-
siswi SD Kristen Petra 13. Sebab, 
kami tidak hanya mendapatkan 
pembelajaran di aula dan di luar kelas, 
tetapi kami juga boleh ikut merasakan 
keragaman jajanan Indonesia 
bersama-sama di kelas. Di aula, kami 
mendapatkan wawasan tentang 
budaya Indonesia berupa adat-istiadat, 
pakaian daerah, rumah tradisional, 
kesenian daerah, alat musik, dan 
makanan khas. Sedangkan di luar kelas, 
kami bermain permainan tradisional 
khas Indonesia berupa permainan 
dakon, catur, slebor-sleboran, ular 
tangga, dan egrang. Sungguh sangat 
menyenangkan memainkan permainan 

ini bersama teman-teman. Setelah puas bermain, kami 
pun menikmati jajanan khas daerah, antara lain: tetel, 
bika Ambon, lopis, getuk, lemet, wajik, dan klepon. Tidak 
hanya kami yang ikut menikmati keragaman jajanan 
Indonesia ini, teman-teman..! Ternyata, sekolah juga 
menyediakannya bagi papa dan mama yang menjemput 
kami. Sungguh kami bangga menjadi warga negara 
Indonesia!
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Kunjungan ke
Tugu Pahlawan

Menghormati Lagu ”Aku Anak Indonesia” yang dinyanyikan oleh siswa 
kelas I-III, menggema di ruang auditorium SD Kristen 
Petra 1 dalam rangka kegiatan proyek Pendidikan Karakter 

Kristiani (PKK) bertemakan ”Aku Cinta Indonesia” pada tanggal 
13 Desember 2014. Kegiatan ini adalah salah satu rangkaian 
kegiatan PKK yang diikuti oleh siswa selama satu semester 
untuk mengekspresikan karakter respect, khususnya topik 
menghormati budaya. Ketika kita mengatakan ”Aku Cinta 
Indonesia”, kita harus membuktikannya dengan menghormati 
semua yang ada di Indonesia, yaitu masyarakat dengan aneka 
ragam budayanya. Budaya terdiri atas kesenian tradisional, 
bentuk rumah, pakaian, makanan tradisional, dan sebagainya. 

Pada hari itu, para siswa, guru, dan karyawan SD Kristen 
Petra 1, mengenakan pakaian batik. Siswa juga diminta untuk 
membawa mainan tradisional. Kegiatan ini dibagi menjadi 
dua, yaitu kegiatan pleno dan kegiatan kelas. Dalam kegiatan 
pleno, siswa diajak menyanyikan lagu ”Indonesia Raya” dan 
menyaksikan tayangan tentang berbagai budaya di Indonesia. 
Lalu, ada penampilan dari siswa ekstrakurikuler gerak dan lagu 
dengan lagu ”Aku Anak Indonesia”, dari siswa ekstrakurikuler 
paduan suara dengan lagu ”Padang Bulan” dan ”Gundul-
Gundul Pacul”, serta dari siswa ELS tari tradisional kreasi baru 
dengan tari ”Jumpritan”. Dalam kegiatan kelas, siswa bermain 
permainan tradisional seperti dakon, halma, ular tangga, 
lompat tali, cublak-cublak suweng, dan ular naga/slebur-
slebur. Mereka juga menikmati makanan tradisional seperti 
putu ayu, lapis, onde-onde, sambil mendengarkan lagu-lagu 
daerah di Indonesia. Semoga proyek PKK ini menambah rasa 
cinta kita terhadap  Indonesia, tanah air kita. Mari hormati 
negara kita agar negara lain juga menghormati kita, dan agar 
kekayaan budaya Indonesia tidak hilang. I Love Indonesia...!

“Horeee...! Kita ke Tugu Pahlawan. Saya belum 
pernah ke Tugu Pahlawan. Pasti kita belajar 
banyak sejarah tentang Kota Surabaya,” 

celoteh siswa kelas VI ketika ibu guru memberitahukan 
tentang kunjungan ke Tugu Pahlawan, yang diadakan oleh 
SD Kristen Petra 10 pada tanggal 19 November 2014. Hari 
yang ditunggu pun tiba. Dengan berbaris rapi, para siswa 
beserta guru pendamping menuju ke bus akan mengantar 
mereka. Mereka saling bercerita dan bergurau dengan 
riang gembira selama di perjalanan. 

Sampai di Tugu Pahlawan, mereka disambut oleh 
seorang pemandu yang menjelaskan banyak hal terkait 
Tugu Pahlawan. Mereka tampak mendengarkan dengan 
penuh perhatian dan menulis di buku catatan kecil yang 
dibawa. Setelah berkeliling taman, mereka menuju ke 
Museum Sepuluh November. Di dalam museum, mereka 
mendengar pidato Bung Karno dan melihat benda-benda 
bersejarah, yang digunakan oleh arek-arek Suroboyo pada 
saat berjuang melawan pasukan Sekutu dan Belanda yang 
hendak menjajah Indonesia kembali. Selain itu, mereka 
juga melihat foto-foto dokumentasi pembangunan Tugu 
Pahlawan dan film perjuangan arek-arek Suroboyo. 
Tak terasa waktu berkunjung telah habis, dan acara ini 
diakhiri dengan berfoto bersama di depan patung Bung 
Karno dan Bung Hatta. Kemudian... dengan riang, mereka 
menuju bus untuk kembali ke sekolah. Kunjungan ini 
cukup berkesan di hati para siswa, dan mereka mengikuti 
kegiatan ini dengan tertib. 

Budaya
Indonesia



Tugu Pahlawan

for Elementary
English Olympiad

Students

Keluarga besar SD Kristen Petra 
5 berkumpul untuk mengikuti 
kegiatan jalan sehat bersama 

(fun walk) pada hari Sabtu, tanggal 8 
November 2014. Maksud dari acara 
ini adalah untuk mencoba menjadikan 
jalan sehat sebagai gaya hidup, 
menciptakan indahnya kebersamaan 
dan kedekatan 
emosional di 
antara keluarga 
besar SD Kristen 
Petra 5, serta 
melaksanakan 
program Student 
Learning 
Outcomes (SLO)
khususnya 
physical 
growth.

Udara 
segar berhembus dan sinar 
matahari pagi menyeruak di antara 
pepohonan di halaman parkir sekolah, 
melengkapi keceriaan para peserta 
jalan sehat pada pagi hari yang indah 
tersebut. Kegiatan fun walk ini diawali  
dengan berbaris menurut jenjang 
kelas secara teratur, dan di setiap sela-
sela barisan siswa, ada barisan orang 

tua. Lalu, dilanjutkan sesi pemanasan 
dengan gerakan memindahkan bola 
dari siswa paling depan sampai 
belakang, kemudian pindah ke barisan 
orang tua belakang sampai kembali 
ke depan. Tiap barisan menerima 
empat bola, yang nantinya dioper 
ke belakang dengan gerakan yang 
berbeda-beda. Bola pertama dioper 

melalui atas kepala, 
bola kedua 
dari samping 
kanan, bola 
ketiga dari 
samping 
kiri, dan bola 
keempat dari 
bawah dengan 
membungkukkan 
badan. Saat 
pemanasan ini, 
dinyanyikan 

lagu “Bangun Pemudi-
Pemuda”, “Sorak-Sorak Bergembira”, 
“Bendera Merah Putih” secara medley. 
Sesi pemanasan selesai, acara pun 
dilanjutkan dengan pengguntingan 
balon oleh kepala sekolah sebagai 
tanda dimulainya jalan sehat. 
Siappp.... Ok.... Jalannn...!!!

Celotehnya yang lucu membuat para penonton dan 
juri tersenyum geli. Itulah teman kami, T. Vionna 
Octavianni kelas VB dari SD kristen Petra 7, yang 

memenangkan Juara III Olimpiade Bahasa Inggris di SMA 
Kristen Petra 1 pada bulan November 2014 lalu. Setelah 
berhasil melewati tahap penyisihan, Vionna mengikuti tahap 
final yang menguji kemampuan listening. Pada tahap ini 
pun ternyata Vionna berhasil bertahan sehingga dapat 
mengikuti grand final yang menguji 
kemampuan speaking. Melalui 
ceritanya tentang The Tortoise 
and the Hare, akhirnya para juri 
menetapkan Vionna menjadi Juara 
III. Wah... senang sekali dia, karena 
latihan berat selama beberapa 
minggu sudah terbayar pada hari 
itu. Memang... semangat tak kenal 
menyerah itu patut menjadi contoh. 
Bersama tim Bahasa Inggris SD 
Kristen Petra 7, Vionna dan beberapa 
teman lain rajin sekali berlatih. Setiap 
hari setelah pulang sekolah, mereka 
selalu hadir tepat waktu di ruang media untuk melatih 
kemampuan berbahasa Inggris yang meliputi reading, writing, 
listening dan speaking. Nah, untuk teman-teman yang belum 
berhasil menjadi juara, tetap semangat pantang menyerah 
ya... masih banyak kesempatan lain untuk berlomba. Teruslah 
berlatih dan berdoa..!

“....That’s why everybody, don’t be too proud of yourself and don’t 
under estimate other people....,” 

for Fun
Walk and Sport



Tuhan Yesus
Selamat Datang

Natal
di Hatiku

Itulah tema Natal di KB-TK 
Kristen Petra 7 pada tahun 
2014 lalu. Acara Natal ini 

dilaksanakan pada hari Selasa, 
tanggal 16 Desember 2014. 
Semua siswa KB-TK Kristen Petra 
7 menampilkan talenta yang 
mereka miliki. Mulai dari KB-A 
yang menyanyi bersama lagu  
“Happy Ya.. Ya.. Ya..”, dilanjutkan 
dengan tampilan tari “Yesus Putra 
Maria” dan “Natal T’lah Tiba” 
dari KB B1 dan KB B2. Ada juga 
syair dalam bahasa Jawa, bahasa 
Inggris, dan bahasa Mandarin, 
yang dibawakan secara bergantian 
oleh siswa-siswi TK A1, A2, dan 
A3. Siswa-siswi TK B1, B2, dan 

B3, juga tidak mau ketinggalan, 
mereka menyanyi bersama dalam 
bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan 
bahasa Mandarin. Waaahhh... 
pokoknya seru, deh! Dress code 
acara Natal ini adalah pakaian 
warna merah atau hijau.

Semua siswa menyambut 
kedatangan Tuhan Yesus dengan 
memberikan persembahan terbaik 
yang mereka miliki, yaitu dengan 
menampilkan talenta mereka. 
Mereka berharap Tuhan Yesus 
senang menerima persembahan 
mereka semua. Selamat Natal 
2014 dan Tahun Baru 2015. Tuhan 
Yesus memberkati...!

Para siswa KB B dan TK Kristen Petra 12 
merasakan sukacita yang luar biasa saat 
mereka mengikuti perayaan  Natal bersama 

pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 lalu. 
Ada berbagai macam penampilan yang mereka 
persembahkan dalam acara itu, seperti menari, 
menyanyi, gerak dan lagu, serta permainan 
angklung. Hehehe...! Wah, juga ada cerita dari Pdt. 
Christina, yang menceritakan tentang kelahiran 
Tuhan Yesus ke dunia. Ceritanya menarik sekali 
karena mereka bisa melihat film yang diputar 
langsung oleh pendeta. Sungguh perayaan 
Natal yang mengesankan, karena begitu terasa 
persekutuan dan kebersamaan yang sudah terjalin 
di antara seluruh warga sekolah.

Pagi itu... teman-temanku sibuk sekali mempersiapkan penampilan 
mereka masing-masing. Ada yang menari, menyanyi, bermain 

drama, dan membaca puisi tentang Natal. Ya, pada hari Senin, 
tanggal 15 Desember 2014, diadakan perayaan Natal di sekolahku, 
TK Kristen Petra 10. Satu per satu... teman-temanku tampil sambil 
disambut dengan tepuk tangan yang meriah. Mereka semua tampil 
sangat bagus, hehehe...! Selain menikmati penampilan teman-
teman, kami juga mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan 
oleh Pdt. Yosafat tentang hadiah Natal paling indah dan tidak akan 
pernah hilang ataupun habis, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang datang 
untuk menebus dosa kita. Nah... sekarang kami jadi tahu bahwa 
Natal itu tidak harus selalu dirayakan dengan pesta, makanan yang 
enak, atau hadiah yang mahal. Yang paling penting, kami memiliki 
Tuhan Yesus dalam hidup kami. Selamat Natal teman-teman! Tuhan 
Yesus memberkati.

Jingle bell... jingle bell...
Lonceng berbunyi...
Soraklah... soraklah ...
Yesus t’lah lahir...
Yeeeeee...!!!

Celebration
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Halo, teman-teman... jumpa lagi dengan kami, 
siswa-siswi KB-TK Kristen Petra 1. Kami mau 
bercerita tentang kegiatan-kegiatan kami pada 

bulan Desember 2014 yang lalu. Hari Minggu sore, 
tanggal 14 Desember 2014, kami dari TK B melakukan 
pelayanan di GKJW Darmo, dengan persembahan 
pujian, permainan angklung, 
dan pianika. Dengan sukacita, 
kami pun tampil di depan 
jemaat dengan membawakan 
lagu “Jinggle Bells” dan 
“Malam Sunyi Senyap”.

Pada tanggal 17 
Desember 2014, ada 
perayaan Natal di sekolah. 
Semua siswa dari KB B 
sampai TK B, tampil di 
depan papa dan mama 
seusai mengikuti acara parenting. “Wow... 
bagus sekali Tarian Seribu Lilin itu, ya...!” kata 
Madelene tentang teman-temannya yang baru saja 
tampil. Ada banyak acara yang ditampilkan, antara 
lain: drama Natal, band bocah dari KB B, gerak dan 
lagu, serta tamborin dari TK A. Papa dan mama terlihat 
sangat senang dengan penampilan kami, dan memberi 
tepuk tangan yang meriah. Terima kasih papa... terima 
kasih mama....

Kemudian pada tanggal 19 Desember 2014, ada 

kegiatan outbound. ”Ayo, Raul...! Naik terus, kamu 
pasti bisa!” begitulah teriak Hansen. Ada sepuluh pos 
yang harus dilewati, antara lain: pos melompat, pos 
memanjat dan berayun, pos mencari suku kata dan 
kata, pos trampolin, pos naik sepeda, pos percobaan, 
pos menggunting dan menempel, pos merayap, 
pos meniti papan titian, dan pos mengisi air dalam 

botol di dalam kolam air. Wah, seru 
sekali kegiatan outbound kali ini! 
“Aku senaaaang sekali..!” begitu kata 
Hansen. Nah, itulah cerita kami ... 
sekian dulu ya, teman-teman... bulan 
depan kita akan sambung lagi, hehehe...! 
Selamat Natal dan Tahun Baru 2015!

DesembeR
Ceria

Kumandang lagu-lagu Natal 
terdengar di ruang-ruang 
kelas KB-TK Kristen Petra 11, 

saat perayaan Natal pada tanggal 
17 Desember 2014 lalu. Perayaan 
dan ibadah Natal kali ini dilayani 
oleh Pdt. Yeti. Kami semua 
senang, selain mendengarkan 
firman Tuhan, kami juga tampil 
untuk merayakan kegiatan Natal 
melalui gerak dan lagu. Wooww... 
senangnya!

Tanpa terasa, ibadah dan 
perayaan Natal yang diadakan di 
aula sekolah telah selesai, kami 
pun kembali ke kelas masing-
masing. Kami beristirahat dan 
menikmati bekal yang kami bawa 

dari rumah. “Apa itu yang dibawa 
oleh bu guru, ya???” kami jadi 
bertanya-tanya. Warnanya bagus, 
ada boneka sinterklasnya, dan 
bentuknya seperti jam tangan. 
Kami semakin penasaran ingin 
tahu apa sebenarnya benda yang 
dibawa oleh bu guru. Tak lama 
kemudian, kami dipanggil satu 
per satu untuk menerima hadiah 
Natal. “Horeee...! Asyiikkk...! Kita 
dapat hadiah Natal!” kami pun 
serempak kegirangan. Ternyata, 
benda yang membuat kami 
penasaran adalah sebuah gelang. 
Kami gembira sekali saat bu guru 
mengenakan gelang itu ke tangan 
kami. Terima kasih, bu guru....

Hari Natal kini telah tiba....
Bergembira kita semua....

di Hatiku
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Penggalan puisi ini dilantunkan oleh 
Shannon, siswi kelompok B2, di 
hadapan para guru saat memperingati 

Teacher’s Day pada tanggal 25 November 
2014. Kemudian... Aurel, siswi kelompok B1, 
yang berdoa untuk peringatan Hari Guru ini. 
Kehangatan begitu terasa saat para siswa  
mendatangi guru-guru sambil membawa 
bingkisan kecil. “Happy teacher’s day ya, Bu! 
God bless you,” seru mereka bergantian sambil 
menyalami semua guru.

Para guru KB-TK Kristen Petra 13 tampak 
bahagia dan terharu menerima kejutan ini. 
Mereka tidak mengetahui sebelumnya kalau 
akan diadakan acara khusus seperti ini. 
Walaupun sederhana, tetapi mampu membuat 
guru-guru merasakan haru dan bangga atas 
profesi mereka ini. Happy teacher’s day to all 
teachers...!

Allah ciptakan matahari
Yang tak pernah berhenti bersinar
Seperti semangat dan kasih sayangmu
Saat mendidikku,
Wahai guruku....
Allah ciptakan bulan
Untuk menerangi malam
Seperti engkau guruku
Selalu membimbingku dengan berbagai ilmu
Selamat hari guru
Tuhan memberkati...

Tahukah teman-
teman, dari mana 
asal sayur? Di kebun 

sekolah kami, ditanam benih 
sayur sawi, kangkung, dan 
bayam, setelah teman-teman TK 

Kristen Petra 5 panen terong pada 
beberapa waktu yang lalu. Nah… 

kata bu guru, mula-mula biji sawi disemai dan 
disiram setiap hari. Pada saat tumbuh tunas sawi 
yang panjangnya sekitar 10 cm, tunas sawi pun 
dipindahkan untuk ditanam ulang agar dapat 
tumbuh dengan lebih subur. Kurang lebih kami 
menyiram tanaman tersebut selama empat 
minggu, ternyata... kebun kami sudah terlihat 
hijau, dan sayur sawi siap untuk dipanen. 

Pagi itu tanggal 4 November 2014, ibu guru 
mengatakan bahwa minggu ini... siswa TK B akan 
panen sayur sawi yang ada di kebun sekolah. 
Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, 
kami pun secara bergantian memanen sawi. 
Mula-mula, tangkai sawi dipegang kuat dan 
ditarik. Lalu, dipetik setiap helai daun, dan 
dicuci dengan air mengalir. Nah, kemudian bisa 
dipotong kecil-kecil untuk dimasak bersama 
bakmi goreng. Kami belajar untuk bersyukur 
dan berterima kasih kepada Tuhan karena 
kami dapat menikmati tumbuhan ciptaan-Nya, 
yang bisa membuat kami menjadi anak yang 
sehat dan kuat, karena sayuran sawi hijau dan 
kangkung sangat 
bermanfaat bagi 
kita semua.

HAPPY
TeaCHER's

DAY

HARVEST

TIME...!
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Saatnya field trip, saatnya bersenang-senang...! 
Horreee...!!! Hari Kamis, tanggal 27 November 
2014, siswa-siswi kelompok A TK Kristen Petra 

12 mengadakan kegiatan field trip ke salah satu 
tempat pembuatan (toko) roti donat. Mereka terlihat 
antusias karena ini adalah pengalaman pertama bagi 
mereka, hihihi...!

Setelah menempuh perjalanan tak beberapa 
lama, sampailah mereka di tempat tujuan. Dengan 
semangat, mereka berjalan memasuki toko roti. 
Beraneka macam donat dibuat di sana, dan mereka 
harus menuju dapur terlebih dahulu untuk mengikuti 
cooking class. Hal pertama yang harus dilakukan 
adalah memakai baju koki untuk menjaga kebersihan. 
Selanjutnya, mereka diajak untuk memberikan 
topping pada donat yang sudah disediakan. Hmm... 
nyam, nyam, nyam...lezatnyaaa....! Berbagai macam 
topping sudah tersedia. Mereka boleh memilih 
topping rasa apa saja yang menjadi kesukaan mereka, 
dan membawa pulang roti donat yang mereka buat 
sendiri. Asyiiikkk...!!! Wah, senangnya mengikuti field 
trip di sekolahku, hehehe...!

Kami, siswa-siswi TK Kristen Petra 5, kembali 
mengikuti kegiatan Proyek Pendidikan Karakter 
Kristiani di sekolah pada tanggal 12 Desember 2014 

lalu. Dengan tema “Aku Cinta Indonesia”, kegiatan ini 
diawali dengan pertemuan pleno, pertemuan bersama 
untuk belajar cara mencintai dan bangga menjadi anak 
Indonesia. Teman-teman kelompok A menyanyi lagu 
daerah “Cublak-Cublak Suweng” dan “Gundul-Gundul 
Pacul”, lalu mendapatkan penjelasan singkat tentang 
kesenian daerah.

Setelah pertemuan selesai, kami pun memasuki 
ruang pagelaran seni secara bergantian. Kami melihat 
macam-macam kain ataupun baju batik, wayang kulit, 
patung, kuda lumping kecil, dan lain-lain. Setelah itu, 
masuklah kami ke ruang musik yang berisi berbagai 
alat musik (ketipung, kolintang, angklung, gitar, bongo, 
seruling, rebana). Kemudian, kami masuk ke ruang 
kuliner nusantara yang menyediakan hidangan seperti 
lopis, klanting, klepon, sate, bubur madura, lalampa 
dari Manado, semanggi suroboyo, es dawet, dan es 
manado. Kami pun memilih dan mencicipi makanan yang 
kami suka. Terdengar celetukan salah satu temanku, 
“Saya mau minta yang pink, Bu!” Akhirnya, bu guru 
menjelaskan kalau itu namanya klanting, dan sebelahnya 
adalah lopis; keduanya dimakan dengan gula merah cair 
dan parutan kelapa. Waaah... kami telah belajar banyak 
hal tentang Indonesia ... tempat kelahiran, tempat kami 
tinggal, dan belajar menuntut ilmu.

My FavouriteAku Cinta
DoughnutIndonesia



Persembahan

Pujian

Tanda Kasih

bagi Tuhan

untuk Temanku

Dalam rangka 
memperingati Hari 
Ibu pada tanggal 22 

Desember 2014, KB dan TK 
Kristen Petra 7 mengadakan 
beberapa lomba pasangan 
orang tua dan anak, antara 
lain: lomba berjalan di atas 
‘evamats’ untuk siswa KB 
A, lomba menyusun puzzle 
untuk siswa KB B, lomba 
simpai estafet untuk siswa 
TK A, dan lomba memakai 
dan mengancingkan baju 
untuk siswa TK B. Lomba 
ini diadakan dengan tujuan 

menjalin kerja sama antara 
orang tua dan anak, serta 
menciptakan quality time 
di antara mereka. Lomba 
tersebut diharapkan bisa 
meningkatkan keharmonisan 
dalam keluarga, serta 
mempererat jalinan kerja 
sama antara orang tua dan 
pihak sekolah. Selamat bagi 
para siswa yang berhasil 
meraih juara. Dan bagi yang 
belum berhasil, jangan putus 
asa... tetap semangat...!!! 
Tuhan Yesus memberkati.

I Love
My Mom

Hatiku senang sekali ketika 
mendengar temanku 
mengucapkan terima kasih 

kepadaku saat aku memberinya 
roti. Sekarang aku jadi tahu ... 
kalau berbagi itu membuat diri 
kita dan orang lain menjadi 
senang. Seperti yang aku dan 
teman-teman kelompok A TK 
Kristen Petra 10 alami dalam 
kegiatan kelas pada tanggal 20 
November 2014 lalu.

Saat itu, kami mengoles roti 
tawar dengan selai cokelat yang 
sudah disiapkan sebelumnya. 
Setelah selesai mengoles roti, 
kami memberikan roti selai itu 
kepada teman sebagai tanda 

kami mengasihi dan mau 
berbagi dengan mereka. Rasanya 
menyenangkan sekali, lho... makan 
bersama teman. Tidak hanya 
itu, kami juga bermain sebagai 
penjual dan pembeli. Kami diberi 
selembar uang kertas mainan yang 
bisa kami pakai untuk membeli 
sticker bergambar aneka makanan, 
mainan, pakaian, dan alat tulis. 
Tetapi... kami tidak membelinya 
untuk diri kami sendiri, kami 
memberikan sticker yang kami 
beli itu untuk teman kami 
sebagai tanda kami mengasihi 
mereka. Hihihihi... benar-benar 
menyenangkan bisa berbagi 
dengan teman!

“Terima kasih ya, teman....”

Senang sekali rasanya bisa turut 
serta dalam pelayanan di gereja. 
Nah, pada tanggal 23 November 

2014 lalu, tim menyanyi bersama 
dengan siswa-siswi TK Kristen Petra 
9 mengadakan pelayanan ke GKI 
Kutisari, Surabaya. Dalam ibadah 
pada pukul sembilan pagi tersebut, 
siswa-siswi TK Kristen Petra 9 

yang terdiri atas sepuluh anak, 
mempersembahkan dua pujian, yaitu 
“Doa Keluarga” dan “Kasih Yesus”. 
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 
memupuk kecintaan para siswa 
untuk selalu melayani Tuhan dalam 
berbagai hal, salah satunya adalah 
dalam pujian, sehingga mereka dapat 
memuliakan Tuhan dalam hidupnya.
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