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Senang bisa berjumpa dengan Anda 
kembali dalam Gema Petra edisi 
bulan Maret 2015 ini. Pada edisi ini, 
Anda bisa membaca ulasan tentang 
kegiatan pembelajaran siswa di 
sekolah-sekolah PPPK Petra, mulai 
dari cooking class, menggambar 
kreatif, eksperimen sains, fun 
gym, P’Twelve Idol, lomba tari 
kreasi daerah, short live in, hingga 
keikutsertaan para siswa PPPK Petra 
dalam berbagai kompetisi seperti 
OMITS, Food Technology Rally 
Games, programmer competition, 
dan lain-lain. Itu semua adalah 
liputan berita yang bisa Anda 
temukan dalam Gema Petra edisi kali 
ini.

Selamat membaca....



Lomba
Tari Kreasi

Daerah

Di sekolah, siswa telah diajak 
untuk belajar mengapresiasi 
akan bentuk karya seni di 

nusantara sebagai salah satu cara untuk 
menumbuhkan kebanggaan terhadap 
budaya bangsa. Oleh karena itu, PPPK 
Petra juga perlu untuk mengadakan 
lomba tari bagi siswa-siswinya guna 
menjadi wadah pengekspresian karya 
seni yang telah mereka pelajari, 
mengembangkan bakat dan minat 
siswa di bidang seni tari, serta berperan 
aktif dalam proses pelestarian budaya 
bangsa. 

Lomba yang diadakankan bagi 
siswa-siswi jenjang TK dan SD ini, 
berlangsung pada tanggal 5-6 Februari 
2015, di Kansek Direktorat Pendidikan 
PPPK Petra, Jalan H.R. Muhammad 
Kav. 808, Surabaya. Ada dua jenis tari 
yang diperlombakan, yaitu tari daerah 
(Tari Rantak dari Minangkabau) dan 
tari kreasi baru. Semua TK dan SD 
di lingkungan PPPK Petra turut serta 
dalam lomba ini dengan mengirimkan 

dua tim, satu untuk tari daerah dan 
satu untuk tari kreasi baru. Kegiatan ini 
berlangsung lancar, semua tim peserta 
berlomba-lomba memberikan yang 
terbaik. 

Akhirnya... untuk jenjang TK, 
yang keluar sebagai juara tari daerah 
adalah tim TK Kristen Petra 10 (Felicia 
Fortunetta L., Fernando Natanael K., 
Gwie Karenza F.), juara tari kreasi baru 
adalah tim TK Kristen Petra 13 (Jessica 
Tanjaya, Kenzie Audia S.T., Kezia Rosaria 
K., Chellivia Leonard, Keren Immanuella 
K.), sedangkan juara favorit (gabungan 
tari daerah dan tari kreasi baru) direbut 
oleh tim TK Kristen Petra 9 (Andrea 
Levina, Kevin Emmanuel J.L., Theresia 
Petrina K.L., Laudya Laurensia E., Austin 
Caleb O., Moza Amiel Brigitta P., Regina 
Anastasia, Vanessa Keanna Yulianto). 
Untuk jenjang SD, juara tari daerah 
adalah tim SD Kristen Petra 12 (Radella 
Richvalentine G., Divaprilia Zihono, 
Easter Joy V.), juara tari kreasi baru 
adalah tim SD Kristen Petra 5 (Alethea 

Rania 
P.M., 
Vanessa 
Naomi 
C., Claresta 
Lucretia P., 
Evelyn Christine 
G., Ellisia Anastasia), 
sedangkan juara 
favorit (gabungan tari 
daerah dan tari kreasi 
baru) direbut oleh tim 
SD Kristen Petra 12 
(Radella Richvalentine 
G., Divaprilia Zihono, 
Easter Joy V., Rachel 
Nanda R., Lavina, 
Giovani Florencia T., 
Meliza Litupea, Cantika 
Permata Adityas 
Putri). Selamat buat 
para pemenang!
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“Aaahh..! Ada Buayaaa...! Awasss..! Kelas kita penuh 
buayaaaa...!” Hehehe... tenang teman-teman, di sekolahku, 
TK Kristen Petra 10, tidak ada buaya sungguhan, kok! Hari 

Rabu, tanggal 18 Februari 2015, kami sedang bermain sambil belajar 
di kelas excellent point. Seru sekali, lho! Mula-mula, aku dan teman 
sekelasku di kelompok A dibagi dalam beberapa kelompok kecil, dan 
diberi selembar kertas koran oleh bu guru. Setelah itu, bu guru mulai 
menyebarkan banyak gambar buaya dan mulai bercerita.... Kami diajak 
untuk membayangkan naik sebuah perahu di tengah danau yang begitu 
indah. Tetapi tiba-tiba... bu guru berkata, “Ada angin kencang. Wussss...!” 
Sambil memakai topeng berbentuk awan, bu guru berkeliling sambil 
meniup kami, sehingga perahu kami mulai oleng! Yah, walaupun pura-
pura sih, hehehe! Namun, ternyata ceritanya belum selesai. “Tiba-tiba, 
badai besar datang dan merusak perahu!” kata bu guru. Kami mulai 
ketakutan karena bu guru mulai berlari- lari 
sambil menyobeki perahu kertas kami. 
Kami saling berpegangan tangan karena 
perahu makin sempit, apalagi ada banyak 
buaya yang siap menerkam bila kaki kami 
keluar dari perahu. Walau ketakutan 
dan terus berteriak, tetapi kami tetap 
saling menjaga agar tetap selamat di atas 
perahu kami. Sampai akhirnya... “Badai 
pun reda, semua buaya pergi dan anak-
anak selamat,” lanjut bu guru. Yeeee...!!! 
Kami semua bersorak. Walau permainannya 
menegangkan, tetapi kami semua senang. 
Dari permainan itu, kami belajar untuk 
mau mengasihi serta saling menjaga, baik 
dengan teman maupun saudara. Lebih baik 
saling mengasihi daripada membenci satu 
sama lain. Dengan cara itu, kita sudah 
menjaga keluarga, teman kita, dan juga 
menyenangkan hati Tuhan.

Ungkapan Kasihku

Aku Sayang

untuk Mama
dan Papa

Kalian

Horeee... aku akan membuat chocolate cookies sendiri...! 
Hehehe.... Pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2015, 
kami, siswa-siswi TK Kristen Petra 13, belajar membuat 

chocolate cookies berbentuk hati. Kegiatan ini seru sekali, 
karena kami membuat kue kering sendiri. Bahan-bahannya 
adalah tepung terigu, telur, susu bubuk, mentega, bubuk 
cokelat, vanili, serta choco chips sebagai hiasannya. Kami pun 
mencampur bahan-bahan tersebut dengan menggunakan 
mixer. Nah, setelah adonan jadi, kami mencetaknya dengan 
cetakan berbentuk hati. Selesai mencetak, kami dibantu oleh 
ibu guru untuk memasukkannya ke dalam oven. Hmmm... 
aromanya itu lho, harum sekali. Aku ingin segera mencicipi 
cookies buatanku. Eits... tunggu dulu, belum boleh dimakan 
dahulu, karena cookies ini adalah hadiah kecil kami untuk 
mama dan papa. Cookies ini akan kami nikmati bersama pada 
hari kasih sayang nanti. 

Hari Jumat, tanggal 13 Februari 2015, tiba saatnya untuk 
membawa pulang kado spesial ini sebagai ungkapan rasa 
sayang kami kepada mama dan papa. Tentu saja kami sangat 
bersemangat membungkusnya menjadi parsel kecil yang manis 
dengan hiasan berwarna merah dan pink. Aku yakin mereka 
pasti sangat senang menerima hasil karyaku ini. Kasih sayang 
memang harus diberikan setiap hari, namun rasanya aku ingin 
sekali menunjukkannya dengan mempersembahkan cookies 
hasil karyaku untuk mama dan papa. I love you! Not only today, 
but every day!



Eh, Sudah Matang

Ungkapan Kasihku

Apa Belum, Ya...?!

untuk Mama
dan Papa

Nasi Goreng Buah Naga
Hai teman-teman, namaku Billy, dari TK Kristen Petra 1. Tanggal 18 Februari 

2015 lalu, ada kegiatan memasak di sekolah dan tiap siswa menjadi seorang 
chef. Wah, asyik sekali! Kalian pernah makan buah naga? Buah naga 

biasanya dimakan secara langsung atau dipakai untuk campuran es buah. Tetapi 
kali ini berbeda, kami memasak buah naga dengan nasi, dan menyebutnya “Nasi 
Goreng Sehat Buah Naga”. Nah, agar tidak penasaran, kami akan berbagi resep 
untuk kalian semua. Hehehe....

Bahan-bahan yang diperlukan, antara lain: sepiring nasi putih, satu buah 
telur, satu buah sosis ayam dipotong kecil-kecil, satu sendok makan buah naga 
yang sudah dihaluskan menjadi pasta, satu sendok makan mentega (untuk 
menggoreng telur), satu sendok makan mentega (untuk menggoreng bumbu), 
tiga siung bawang putih cincang, bawang bombay cincang secukupnya, dan garam 
secukupnya. Cara memasaknya, panaskan mentega, buat telur orak-arik lalu taruh 
di piring bersih. Panaskan mentega, goreng bawang putih dan bawang bombay 
sampai harum. Masukkan sosis, aduk-aduk sampai matang, lalu masukkan pasta 
buah naga, nasi, telur, dan garam secukupnya. Aduk hingga matang. Setelah itu, 
angkat dan cetak pada cetakan hati. Tambahkan irisan telur puyuh rebus sebagai 
hiasan mata, irisan wortel rebus sebagai mulut, irisan mentimun sebagai hidung, 
dan brokoli rebus sebagai rambut.

Woow... cantik sekali! Sebagian nasi goreng yang tidak dicetak, dimakan di 
sekolah ... dan yang dicetak cantik, dibawa pulang untuk mama tercinta. Nah, 
teman-teman... itulah resepnya. Selamat mencoba, ya...!

Merawat
Tanaman

itu Perlu

Kebun dan taman di sekolahku, TK Kristen Petra 9, 
ditumbuhi banyak bunga dan tanaman. Tentu saja 
semua bunga dan tanaman itu bisa tumbuh jika dirawat 

dengan baik, yaitu dengan disiram dengan air dan diberi 
pupuk secara teratur. Pagi hari itu, ibu guru mengajak kami 
untuk bersama-sama menyiram bunga dan tanaman yang ada 
di kebun dan taman sekolah. Kami pun bergantian menyiram 
semua bunga dan tanaman yang ada. Kata ibu guru, jika tidak 
disiram, tanaman itu bisa layu, kering, lalu mati. Waaa...  
kasihan tanamannya, dong...! Jangan sampai itu terjadi. 
Karena itulah... kami dengan senang hati menyiram tanaman 
dan bunga-bunga yang ada di taman, supaya tumbuh subur 
dan indah menghiasi kebun sekolahku.

Pagi itu... minggu ke-2 pada bulan Febuari 2015, tiba-tiba ibu guru mengajak aku dan 
teman-teman TK B menuju ke ruang makan bersama. Ternyata, di sana telah berjajar 
tiga meja yang lengkap dengan kompor, penggorengan, sodet (sutil), dan minyak. 

Kemudian di atas tiga meja yang lain, tersedia talenan, pisau, garpu, piring, garam, tahu, dan 
telur. Ooh... ternyata kami akan belajar memasak sendiri, hehehe! Sebelum mulai, ibu guru 
menjelaskan cara memasak tahu telur kepada kami. Pertama, tahu dipotong kecil-kecil. Lalu, 
ibu guru menuang telur yang sudah dikocok ke potongan tahu tersebut, memberi sedikit 
garam, dan mengaduknya hingga rata. Setelah itu, dituang di penggorengan. Ibu guru lalu 
membalik gorengan tahu telur agar matangnya merata. Setelah matang, baru disajikan 
di piring. Nah, sekarang giliran kami satu per satu untuk membuat tahu telur sendiri. 
Tentunya juga masih didampingi oleh ibu guru. Setelah hasil masakan kami jadi, kami pun 
menikmatinya dengan nasi yang kami bawa dari rumah. Hmm... enaknya! Selesai makan, 
kami juga belajar untuk mencuci piring yang telah kami pakai sendiri, lho! Hehehe.... itulah 
pengalaman kami yang menyenangkan di TK Kristen Petra 5. Kalian juga mau mencoba 
memasak sendiri, kan? Hehe.... Selamat mencoba...!
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Pernahkah Kalian
Naik Becak?

Memancing Ikan
Yuk..!

Aku ingin tamasya...
Berkeliling-keliling kota...
Melihat pemandangan dan keramaian 
yang ada...
Tolong panggilkan becak...
Kereta tak berkuda...
Becak... becak... tolong antar saya

Ini adalah sepenggal syair lagu yang 
dinyanyikan oleh siswa-siswi KB-B 
dari KB Kristen Petra 11. Pada pagi 

itu... hari Rabu, tanggal 4 Februari 2015, 
mereka belajar di luar kelas dengan 
tema mengenal alat transportasi darat. 
Dengan wajah penuh gembira, mereka 
bersama dengan guru berkeliling naik 
becak di sekitar sekolah. Asyiiikkk...!!! 

Kegiatan belajar ini bertujuan agar 
mereka bisa mengenal secara langsung 
alat transportasi sederhana, yaitu becak. 
Mereka terlihat gembira sekali, bahkan 
tidak ingin kegiatan ini selesai dengan 
cepat. Mereka mau naik becak lebih 
lama lagi. “Bu, saya tidak mau turun....” 
rengek salah satu siswa dengan manja. 
Hehehe...!

Itu adalah lagu yang kami nyanyikan hari ini di kelas dengan gembira. “Hari ini ibu 
guru mau bertanya kepada anak-anak …yang pekerjaannya menangkap ikan di 
laut itu siapa, yaa...? Siapa yang tahu?” tanya bu guru kepada kami. “Aku tahu, Bu! 

Nelayan, ya...?” jawabku. “Benar sekali. Yang pekerjaannya menangkap ikan adalah 
nelayan. Pak nelayan bekerja pada malam hari untuk mencari ikan di laut dengan 
jaring yang besar supaya mendapat ikan yang banyak. Lalu, pak nelayan pulang dari 
laut pada pagi hari dan menjual ikan ke pasar agar bisa dibeli oleh mama anak-
anak,” kata bu guru. 

“Nah, anak-anak... hari ini bu guru akan mengajak anak-anak mencari ikan, 
tetapi bukan di laut... melainkan di kolam. Siapa yang mau memancing bersama, 
bu guru?” “Sayaaa!!!” jawab kami serentak. Kami pun mengikuti bu guru menuju 
kolam ikan. Wah, ternyata banyak sekali ikannya! Aku dan teman-teman memegang 
pancingannya dan mendekatkan kailnya ke mulut ikan, agar ikan yang ada dapat 
terpancing. Dan... horeee!!! Aku dapat seekor ikan yang besar lho, teman-teman! 
Ternyata, diperlukan kesabaran dan konsentrasi dalam memancing, agar ikannya 
dapat terpancing. Wah, seru sekali kegiatan hari ini, karena kami saling berebut 
untuk bisa memancing ikan paling banyak, hahaha...! Nanti kalau hari libur, aku mau 
mengajak papa memancing di kolam yang besar. Nah, itulah kegiatanku dan teman-
teman dari KB Kristen Petra 7 pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2015 lalu. 

Lihat.. lihat.. itu ikanku….
Berenang-renang tak jemu-jemu….
Merah, kuning, warnanya indah….
Itu ikanku dari ayah….

Lihatlah Gambarku....

Kegiatan di sekolahku, TK Kristen Petra 12, pada hari 
itu berbeda dengan hari-hari sebelumnya, teman-
teman...! Pada hari Jumat, tanggal 30 Januari 

2015, aku dan teman-teman sekelas belajar menyablon 
gambar bunga yang kami buat sendiri. Bermacam-
macam warna bunga yang kami buat. Pewarna yang 
sudah diberi air dan kapas, telah disiapkan oleh 
bu guru. Nah... setelah menggambar bunga, aku 
mengambil kapas untuk dimasukkan ke dalam pewarna 
yang telah diberi air, dan mulai menyablon gambar 
bunganya. Lihatlah, teman-teman... gambar bunga yang 
telah disablon dengan pewarna ini! Bagus, kan?



Matahari pagi bersinar cerah di SD Kristen Petra 13 
pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2015. Hari 
itu adalah hari yang kami tunggu-tunggu karena di 

agenda sudah tercatat kegiatan fun gym. Fun Gym merupakan 
pelaksanaan program SLO (Student Learning Outcomes) dalam 
aspek physical growth. Kegiatan ini diikuti oleh para siswa kelas 
I sampai kelas VI, sehingga kegiatan ini dibagi menjadi dua 
sesi. Sesi pertama untuk kelas ganjil dan sesi kedua untuk kelas 
genap.
Kami mengikuti gerakan instruktur profesional yang berada 
di atas panggung, mulai dari gerakan pemanasan, inti, hingga 
pendinginan. Gerakan yang diperagakan sederhana namun 
menarik, sehingga kami bisa mengikutinya dengan baik. Kami 
melakukan senam dengan gembira, hingga instruktur pun 
turut mengundang siswa ke atas panggung. Tak terasa... wajah 
dan badan kami telah berkeringat. Sekarang kami merasa 
tubuh kami lebih bugar. Hehehe... mengikuti fun gym sungguh 
menyenangkan!

Senam Pagi

Kegiatan Cerdas

Sungguh Menyehatkan

MIPA
Belajar sains selalu memberi pengetahuan baru. Itulah 

pendapat para siswa SD Kristen Petra 10 ketika mengikuti 
kegiatan Cerdas MIPA pada tanggal 9 Februari 2015. Materi 

pembelajaran pada hari itu adalah pembedahan ikan.
Seperti biasa, setelah jam pulang sekolah, para siswa 

berkumpul di kelas dengan membawa perlengkapan yang sudah 
dipersiapkan dari rumah, seperti: satu ekor ikan mujair, pisau, 
pinset, kaca pembesar, dan talenan (alas untuk memotong). Siswa 
dibagi menjadi enam kelompok kecil yang beranggotakan dua 
siswa. Mereka mendengarkan penjelasan guru dengan saksama 
sebelum mulai membedah. Setelah melihat dengan cermat contoh 
pembedahan oleh guru, mereka pun mempraktikkan sendiri. 
Setelah ikan dibedah, guru menunjukkan bagian dalam ikan seperti 
insang, ginjal, hati, kandung empedu, lambung, pankreas, usus, dan 
anus. Kemudian, mereka pun menulis beberapa catatan penting 
untuk dipelajari lagi di rumah.

Semua siswa senang dan antusias untuk mencoba lagi di rumah. 
Guru mengingatkan mereka untuk berhati-hati kalau mencoba 
membedah ikan di rumah, dan harus didampingi oleh orang tua. 
Belajar sains tidak ada habisnya, siswa akan selalu mendapatkan 
pengetahuan baru yang bermanfaat.

Bahasa Mandarin merupakan salah satu muatan lokal 
yang diajarkan di SD Kristen Petra 5. Pembelajaran 
bahasa Mandarin yang sudah diajarkan dapat 

diimplementasikan lewat alat musik gu zheng, yang juga 
merupakan salah satu bidang kegiatan talent development 
dalam program ELS (Excellent Life Skill). Melalui alat 
musik tersebut, para siswa juga belajar kebudayaan etnis 
Tionghoa. 

Tepatnya pada hari Jumat, tanggal 20 Februari 2015, 
siswa kelas V menampilkan permainan alat musik gu zheng 
dengan lagu-lagu instrumental bernuansa Mandarin. Hal 
ini sangatlah sesuai dalam menyongsong Tahun Baru Imlek 
2566. Selain mengimplementasikan bahasa Mandarin lewat 
permainan musik, siswa juga dilatih untuk memiliki rasa 
berani dan percaya diri, serta belajar untuk mengenal dan 
menghargai akan keragaman budaya yang salah satunya 
adalah budaya Tionghoa. 

Talent Development :Gu Zheng

Memancing Ikan



Apakah kalian tahu? Kincir angin adalah alat yang 
memanfaatkan kekuatan angin untuk diubah 
menjadi kekuatan mekanik. Dahulu, kincir angin 

digunakan untuk memompa air guna mengairi sawah 
ataupun menggiling biji-bijian. Dan pada era modern 
ini, kincir angin juga digunakan untuk mengubah 
tenaga angin menjadi energi listrik. Wah, kincir angin 
ternyata banyak manfaatnya, hehehe...! Pada tanggal 18 
Februari 2015, aku dan teman-teman kelas III SD Kristen 
Petra 11 mengikuti kegiatan membuat kincir angin 
sederhana dalam pelajaran IPA. Kincir angin yang kami 
buat bahannya sangat sederhana dan mudah didapat, 
yaitu dari sebuah botol plastik bekas, karton, kertas 
origami, dan sedotan. Setelah kincir angin jadi, kami 
pun mencoba bermain di halaman sekolah. Hehehe..! 
Kegiatan ini bertujuan agar kami mengerti bahwa energi 
angin mampu mengubah menjadi energi gerak. Sungguh 
menyenangkan, karena kami bisa mempraktikkan 
langsung kegiatan ini di luar kelas bersama teman-
teman.

Gigiku Sehat

Kincir Angin

dan Kuat

Sederhana

“Lihat gigi saya... putih dan sehat, kan?” kata salah satu 
siswa dengan bangganya. Ketika difoto, mereka pun 
tampak tidak malu ‘unjuk gigi’ dan tertawa ceria, karena 

memang mereka adalah pemenang lomba gigi sehat. Hehehe...! 
SD Kristen Petra 7 mengadakan lomba gigi sehat pada tanggal 
5 Februari 2015, dan pesertanya adalah siswa kelas IV. Kriteria 
penilaian adalah kebersihan gigi dan mulut, susunan gigi, serta tes 
tulis. Setelah dokter gigi memeriksa satu per satu gigi para peserta, 
ternyata ada lima siswa yang keluar sebagai juaranya. Setelah 
upacara bendera, Ibu Ratna selaku Kepala SD Kristen Petra 7 
membagikan hadiah dan piala kepada para pemenang, yaitu: Hans 
Joerg (IV-B), Jennifer (IV-D), Christopher P. (IV-B), Dea Vania (IV-C), 
dan Febe Olivia (IV-D). 

Apa sih rahasianya, agar gigi bisa bersih dan sehat? Kata 
dokter gigi, jangan malas menggosok gigi dan jangan terlalu 
banyak makan makanan yang manis-manis. Kalau makan permen, 
sesudahnya jangan lupa untuk berkumur. Lalu, makanlah makanan 
empat sehat lima sempurna, dan periksakan gigimu ke dokter gigi 
setiap enam bulan sekali, niscaya gigi kita akan sehat dan bersih.

P’Twelve Idol
2015Pagi itu, cuaca tampak sedikit mendung, namun hal itu tidak mengurangi 

semangat para siswa SD Kristen Petra 12 untuk datang ke sekolah dengan 
satu tujuan pasti ... meraih juara dalam kompetisi menyanyi yang akan 

mereka ikuti. P’Twelve Idol 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2015, 
begitu menyedot perhatian para siswa untuk mengikutinya. Sejumlah 74 siswa 
yang turut berpartisipasi dalam ajang ini. Pada pukul tujuh tepat, P’Twelve 
Idol 2015 dimulai, dengan jurinya Pdm. Veronika, Ibu Hari Kristin, dan Ibu 
Esty Winasti. Satu per satu peserta tampil menunjukkan kemampuan vokal 
mereka. Ada yang minta diiringi oleh Ibu Devi Susanne ataupun oleh Ibu Ribut 
Handayani. Bahkan, ada yang minta diiringi petikan gitar dari Ibu Agatha Aryani 
ataupun Ibu Nita Puspita. Tak kalah serunya, orang tua pun ikut mengiringi 
anaknya tampil dalam kompetisi itu. Akhirnya... yang keluar sebagai juara 
adalah Dimas Anggoro Sekti (V-A), Chrismiquel (V-A), Steven Lala’ar (III-A), 
Jessica Dave (IV-C), Samuel (V-A), dan Liliana (IV-C). Mereka semua terlihat 
bangga dengan prestasi ini. Selamat kepada para pemenang juara P’Twelve 
Idol 2015!
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OMITS adalah Olimpiade Matematika Institut Sepuluh Nopember 
Surabaya, yang diadakan setiap tahun, dengan tim pesertanya 
terdiri atas dua orang. Jumlah peserta tahun ini mencapai jumlah 

terbanyak selama penyelenggaraan OMITS, sebanyak 9.464 tim dari SD, 
SMP, dan SMA. Babak penyisihan diselenggarakan serentak pada tanggal 
1 Februari 2015, di 29 rayon yang tersebar di penjuru Indonesia. Untuk 
rayon Surabaya, jumlah peserta SD saja hampir mencapai lima ratus tim 
peserta. Dari babak ini, kami, Aaron Alvarado K.J. dan Vanya Priscillia B., 
mampu meraih peringkat ke-2 nasional dan lolos babak berikutnya.

Pada tanggal 14 Februari 2015, kami mengikuti babak semifinal. Kami 
diharuskan mengerjakan soal secara individual, sepuluh isian singkat 
dan dua uraian. Tantangan pada babak ini adalah nilai bisa minus satu 
poin apabila tidak menjawab, dan minus tiga poin apabila menjawab 
salah. Namun, kami masih bisa melaluinya dengan baik. Puji Tuhan, kami 
meraih peringkat pertama dalam babak ini.

Babak final diadakan pada tanggal 15 Februari 2015. Kami 
mengerjakan enam soal uraian secara tim. Kerja sama tim sangat 
dibutuhkan untuk meraih nilai maksimal. Kami pun mampu 
menyelesaikannya dengan baik. Setelah itu, kami bersama dengan 
sembilan tim finalis lainnya, diajak dalam city tour keliling Surabaya. 
Kami sangat senang bisa berkeliling dengan siswa-siswa dari daerah lain, 
seperti: Jakarta, Lamongan, Purwokerto, dan Bali.

Akhirnya... saat yang dinantikan pun tiba, yaitu closing ceremony dan 
pengumuman pemenang. Puji Tuhan, tim kami meraih Juara I dan berhak 
atas Piala Bergilir Presiden RI. Kami bersyukur karena tidak hanya bisa 
mempertahankan prestasi, tetapi juga bisa meraih prestasi yang lebih 
tinggi. Semua ini hanyalah karena anugerah Tuhan. Kami juga berterima 
kasih kepada guru, karyawan, dan teman-teman SD Kristen Petra 9, atas 
dukungan dan doa yang telah diberikan. Dengan kerja sama tim yang 
baik dan solid, kami berhasil meraih penghargaan tertinggi di OMITS 
2015.

oleh: Aaron A.K.J. & Vanya P.B.

TEAM :
Together Everyone

Achieves More

Teman-teman, untuk tampil baik ternyata ada caranya. Pada tanggal 14 
dan 21 Februari 2015, kami, siswa kelas I SD Kristen Petra 1, bersyukur 
bisa mendapat pelajaran bagaimana tampil baik (looking good) melalui 

kegiatan pendidikan karakter kristiani yang bekerja sama dengan John Robert 
Powers (JRP). Untuk tampil baik, kita harus memperhatikan cara duduk, berdiri, 
dan berjalan. Wah, ternyata duduk, berdiri, dan berjalan, ada aturannya...! Dan, 
antara anak putri dan anak putra, ada aturan yang berbeda. Teman-teman mau 
tahu? Ayo, ikuti pengalaman kami!

Selama dua kali pertemuan, tim dari JRP mengajarkan kepada kami tentang 
cara duduk, berdiri, dan berjalan. Cara duduk, posisi badan anak putri dan 
putra harus tegak, pandangan mata ke depan. Yang berbeda adalah kedua kaki 
anak putra terbuka, dan tangan berada di atas paha kiri dan kanan. Sedangkan 
anak putri, kedua kaki harus ditutup rapat, tangan di atas lutut dengan posisi 
ditumpuk. Cara berdiri, posisi badan tegak, tarik bahu agar tidak menutup, 
dan tarik perut ke dalam, kedua tangan dilipat dan diletakkan di depan perut, 
di bagian bawah pusar. Untuk anak putri, berdiri dengan posisi kaki merapat, 
kaki kanan agak maju dengan tumit kaki kanan menempel di kaki sebelah 
kiri sehingga membentuk segitiga. Cara berdiri anak putra, kedua kaki dibuka 
sedikit. Cara berjalan, badan tetap tegak, pandangan ke depan. Saat akan 
berjalan, kedua tangan dipindah di samping paha, dan berjalanlah dengan 
tenang.

Kami tidak hanya mendapatkan pengetahuan secara teori, tetapi juga 
mempraktikkannya secara langsung. Wah... seru, lho! Kami seperti seorang 
peragawati dan peragawan, saat berjalan diiringi dengan musik yang energik. 
Ada teman yang berjalan dengan pede (percaya diri), tetapi ada juga yang malu-
malu. Nah, teman-teman... agar kelihatan baik, kita harus mengatur cara duduk, 
berdiri, dan berjalan. Dan yang terpenting adalah memiliki karakter yang baik. 

Looking
Good
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Pemerintah Kota Surabaya menerima kunjungan tim 
pertukaran pelajar dari Kota Busan, Korea Selatan, mulai 
tanggal 5–12 Februari 2015. Program pertukaran pelajar ini 

diadakan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan Busan 
Foundation for International Activities (BFIA), dan merupakan 
bagian dari program tahunan sister city antara Kota Surabaya dan 
Busan. Rangkaian kegiatan ini merupakan upaya mengangkat 
dan mengenalkan budaya di dalam dunia pendidikan, yang 
dimiliki oleh masyarakat Busan dan Surabaya. Ada delapan siswa 
yang ikut dalam rombongan. Saya dan 
keluarga ditunjuk oleh Kepala 
SMP Kristen Petra 3 untuk menjadi 
homestay family pada akhir pekan 
bagi salah satu siswi dari Busan 
tersebut, yang bernama Baek Ji 
Yeon.

Pada hari Jumat, tanggal 6 
Februari 2015, kami sekeluarga 
diundang dalam welcome dinner 
di Restoran Ria Galeria. Kami 
sekeluarga duduk satu meja dengan 
Baek Ji Yeon. Saya senang berkenalan 
dengannya, karena orangnya fun and 
friendly. Usai acara, kami langsung 
mengajak Baek Ji Yeon pulang ke 
rumah kami. Kami pun berbincang dalam bahasa Inggris, dengan 
sedikit bahasa Korea dan Indonesia. Baek Ji Yeon juga bercerita 
kalau mereka belajar bahasa Indonesia dan telah mempersiapkan 
performance  yaitu tarian tradisional Korea dan K-Pop, sebelum 
datang ke Indonesia.

Keesokkan harinya, kami —delapan siswa Busan, delapan 
siswa dari homestay family, serta official dari Busan dan dari 
Dinas Pendidikan Kota Surabaya— berkumpul di Hotel Surabaya 
Plaza, lalu mengikuti city tour dalam satu bus. Kami mengunjungi 
beberapa ikon kota Surabaya, seperti Tugu Pahlawan, De 
Javasche Bank, dan Taman Flora. Teman-teman dari Busan 
terlihat antusias, namun mereka merasa kepanasan dengan 
udara di Surabaya. Kami pun makan siang bersama di McDonalds 
sebelum kembali ke hotel. Kegiatanku dengan Baek Ji Yeon 

masih berlanjut pada hari itu. Orang tuaku menjemput kami di 
hotel untuk berlanjut menikmati cakes di Suga Bites. Sedangkan 
pada malam harinya kami makan malam di Bon Café Manyar, 
lalu menuju ke Food Festival di Pakuwon City Laguna untuk 
bersenang-senang naik kereta terbuka. Saat kembali ke rumah, 
kami berbagi cerita tentang budaya dan trend remaja di Korea 
ataupun di Indonesia.

Hari Minggu, kami kembali mengajak Baek Ji Yeon untuk 
mencicipi makanan Indonesia, yaitu 
soto dan nasi goreng. Ternyata, dia 
menyukai makanan Indonesia. Kami juga 
mengajaknya ke Galaxy Mall dan Grand 
City Mall untuk membeli oleh-oleh, 
baju batik, dan camilan. Setelah puas 
berkeliling, kami mengantar dia ke hotel. 
Kami sekeluarga senang menerima Baek Ji 
Yeon, karena dia mudah bergaul dan bisa 
menyatu dengan keluarga kami.

Pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 
2015, aku diundang untuk menghadiri 
farewell party di Hotel Nur Pacific. Kami 
melihat tayangan kegiatan pertukaran 
pelajar Kota Busan selama di Surabaya. 
Kami, para siswa Surabaya, juga 

menerima sertifikat dari Pemerintah Kota Busan. Seusai 
makan malam, kami berkaraoke menyanyi lagu-lagu barat dan 
Korea. Kemudian, acara pun diakhiri dengan foto bersama. Kami 
semua sedih karena akan berpisah, tetapi kami berjanji untuk 
tetap berkomunikasi. Semoga nanti pada lain kesempatan saya 
bisa berkunjung ke Korea.

oleh: Evelyn Angelica S.

Kunjungan Siswa
Pertukaran Pelajar

dari Korea Selatan



Kegiatan PKK kali ini, tidak seperti biasanya. Siswa-siswi 
SMP Kristen Petra 4 terlihat lebih antusias, apalagi dengan 
tema ”Mengendalikan Diri“. Tema ini sangatlah cocok 

untuk kami, karena pada zaman modern ini, generasi muda 
seperti kami biasanya mudah terpancing emosi dan kurang 
sabar. Wali kelas kami telah menyampaikan sebelumnya, bahwa 
akan ada debat pada tanggal 10 Januari 2015. Wali kelas kami 
juga membagi siswa untuk masuk ke dalam tim pro, tim kontra, 
moderator, ataupun time keeper.

Setelah terbagi, kami semua langsung mencari bahan debat. 
Tema debat kali ini adalah “Sekolah Memblokir Penggunaan 
Youtube”. Sesi debat ini sangatlah seru dan menyenangkan. 
Makna dari debat yang dapat kami terima adalah berani 
berpendapat di muka umum, dan tetap mengendalikan diri 
untuk tidak menyela pembicaraan bila kita tidak setuju, tidak 
saling menghina, dan tidak mengejek pendapat orang lain.

Satu minggu setelahnya dalam acara PD siswa dan 
kreativitas, kami bersekutu bersama untuk memuji Tuhan, 
berdoa, dan mendengarkan  firman-Nya. Dalam PD ini, kami 
dapat lebih dalam memahami arti mengendalikan diri yang 
sebenarnya. Seperti kata Bunda Teresa: ”Jauh lebih mudah 
mengalahkan suatu negara daripada mengalahkan diri sendiri”. 
Memang... bagi kami, mengendalikan diri tidaklah mudah, 
tetapi kami berjuang untuk menerapkannya dalam kehidupan 
sehari-hari. Sesi kedua, kami kembali ke kelas masing-masing. 
Wali kelas kami masuk ke kelas dengan membawa satu kantong 
plastik berisikan tusuk gigi yang cukup banyak. Kami penasaran, 
mau diapakan tusuk gigi itu. Ternyata, pada sesi game ini, wali 
kelas meminta kami untuk bergabung dalam kelompok kecil 
dengan beranggotakan empat siswa, kemudian membagikan 
beberapa tusuk gigi di setiap kelompok. 

Cara bermainnya cukup mudah, genggam tusuk gigi di 
salah satu tangan, lalu lepaskan pada ketinggian 5 cm dari 
meja. Tugas kami adalah mengambil tusuk gigi satu per satu 
secara bergantian tanpa boleh menyenggol tusuk gigi yang 
lain. Setelah sesi game selesai, wali kelas kami menjelaskan 

makna dari permainan tadi. Sportivitas, kerja 
sama, ketelitian, dan kehati-hatian, sudah 

kami kantongi melalui game tersebut, 
dan itu semua berhubungan dengan 

pengendalian diri. Teman-teman 
membagikan “Miror of Mine“. Kami 
berdiskusi dalam satu kelompok, 
merefleksi diri, dan menuliskan 
komitmen pribadi. Kegiatan PKK 

ini sangat berharga bagi kami. Kami 
senang telah mendapatkan materi ini. 

Kegiatan ditutup dengan doa, dan 
kami pulang dengan 

membawa berkat 
bagi sesama.

oleh: Keren 
Remaliah

Memahami arti
Pengenalan Diri

Olimpiade
Matematika

ITS
Perjalanan panjang dalam berkompetisi 

memberikan pengalaman yang sangat berarti 
bagi kami berdua, Rivaldo Billy Sebastian (VII-

3) dan Yusuf Salim (IX-5), karena ikut serta dalam 
kompetisi itu memerlukan keuletan, kemampuan, 
dan fokus dalam menyelesaikan soal-soal. 
Kompetisi yang kami ikuti kali ini adalah Olimpiade 
Matematika Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
(OMITS) 2015. Babak penyisihan  olimpiade tingkat 
nasional ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 
1 Februari 2015, dan dimulai pukul 07.00 secara 
serentak se-Indonesia. Kami mengikuti babak 
penyisihan untuk rayon Surabaya. Kami berdua 
yang mewakili SMP Kristen Petra 2 berhasil maju ke 
babak semifinal, yang dilangsungkan pada tanggal 
14 Februari 2015. 
         Kami berkompetisi dengan siswa-siswi se-
Indonesia yang lolos ke babak semifinal dari tiap-
tiap regional. Pada babak ini kami mengerjakan 
sepuluh soal isian dan dua soal uraian secara 
individual. Tentu perjuangan kami semakin berat, 
namun berkat pertolongan Tuhan, kami berdua 
berhasil lolos ke babak final yang helat pada 
hari Minggu, tanggal 15 Februari 2015. Kami 
mengerjakan empat soal uraian dalam waktu 
enam puluh menit, lalu menunggu giliran untuk 
mempresentasikan jawaban kami di hadapan tiga 
dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember selaku 
dewan juri. Durasi presentasi adalah lima belas 
menit per kelompok. Setelah menunggu sekitar 
satu setengah jam, giliran kelompok kami untuk 
mempresentasikan jawaban. Kami merasa kurang 
puas, karena dari empat soal yang diberikan, 
kami hanya bisa mengerjakan satu soal. Tetapi, 
perjuangan kami terus kami bangun berdua. Puji 
Tuhan... akhirnya kami meraih Juara Harapan II 
OMITS 2015.

oleh: Rivaldo B.S. & Yusuf Salim



Kosayu Intelligence Competition (KIC) yang diselenggarakan oleh 
SMAK Kolose Santo Yusup Malang mengawali bulan Februari 
tahun 2015 ini. Sekolah kami, SMP Kristen Petra 1, mengirimkan 

wakil-wakilnya untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kompetisi 
yang diadakan di KIC, seperti lomba MIPA, Debat Sosial, Bahasa Inggris, 
dan IPS. Persiapan yang kami lakukan bisa dibilang cukup singkat. 
Namun, kami sangat antusias dalam menghadapi kompetisi ini.

Pada hari Minggu, tanggal 1 Februari 2015, kami semua berkumpul 
di sekolah terlebih dahulu sebelum berangkat bersama-sama menuju 
Malang. Setelah melakukan perjalanan selama kurang lebih dua jam, 
kami tiba di venue lomba. Nervous... itulah perasaan kami begitu 
melihat banyaknya tim sekolah lain yang berasal dari berbagai penjuru 
Provinsi Jawa Timur, telah berkumpul di sana. Setelah melakukan 
registrasi ulang, kami dibimbing oleh panitia menuju ruangan lomba. 
Pada babak penyisihan, kami dihadapkan pada soal uraian yang cukup 
banyak. Bobot soal yang diberikan cukup sulit karena kompetisi ini 
adalah tingkat provinsi. Kompetisi dibagi menjadi tiga sesi, yaitu: babak 
penyisihan, semifinal, dan final. Babak semifinal pun dibagi menjadi 
beberapa round. Persaingan pada babak ini sangat ketat, terlihat dari 
selisih skor antartim yang sangat dekat. Dari babak ini, dipilih lima tim 
dengan skor tertinggi untuk melaju ke final. Puji Tuhan, tim Bahasa 
Inggris dan IPS SMP Kristen Petra 1 berhasil lolos. Pada babak final, tim 
IPS harus mengumpulkan banyak skor dalam round adu cepat. Namun, 
tim harus berhati-hati dalam menjawab, karena skor akan dikurangi 
jika jawaban salah. Begitu juga untuk tim Bahasa Inggris. Pada round 
pertama, kami harus menceritakan kembali sebuah kisah. Round kedua, 
kami diberi cincau padat yang masih utuh. Sesuai dengan namanya, 
masterpiece, kami harus membuat suatu karya dari cincau itu, lalu 
mempresentasikannya di hadapan juri dan sesama peserta. Pada round 
terakhir, kami diharuskan memainkan sebuah game mahjong di PC. 
Kami harus merangkai kata sebanyak dan sepanjang mungkin untuk 
mendapat skor. Uniknya, huruf-hurufnya diambil dari susunan mahjong, 
sehingga tidak semua huruf dapat dipakai sesuka hati.

Setelah melalui perjuangan panjang dan melelahkan, tibalah 
saatnya penghitungan skor keseluruhan. Kami sempat cemas karena 
skor tim lain rata-rata sangat tinggi. Namun, Tuhan begitu baik, tim IPS 
Petra 1 berhasil menyabet Juara I atas nama Matthew Farrant (VIII-7) 
dan Luciano Adyadma (VIII-2), serta tim Bahasa Inggris meraih Juara III 
atas nama Olivia Marchia K. (IX-1) dan Maria Clarisa (IX-4). Thanks God!

oleh: Olivia Marchia K.

Perjuangan
yang Membawa

Hasil Manis

Salah satu bentuk layanan sekolah kepada gereja mitra 
adalah melibatkan siswa dan guru dalam pelayanan 
ibadah minggu. Demikian juga pada hari Minggu, 

tanggal 22 Februari 2015, para siswa yang tergabung dalam 
persekutuan doa siswa dan perwakilan guru-karyawan dari 
SMA Kristen Petra 3, mengisi pujian pada ibadah Minggu 
di GPIB Maranatha yang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 
2-4, Surabaya. Kegiatan ini diikuti oleh sepuluh siswa dan 
empat orang guru-karyawan. Selain untuk ikut terlibat dalam 
pelayanan, para siswa dan guru juga dapat menjalin keakraban 
dengan anggota jemaat di gereja ini. Semoga mereka terus 
dapat melayani dengan hati. Tuhan memberkati kita semua....

Melayani Tuhan
melalui Pujian



Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi 
(Yohanes 15:17), berdasarkan ayat ini, kegiatan 
“Short Live In” oleh SMA Kristen Petra 5 akhirnya 

dilangsungkan dengan tema caring and love. Acara 
ini diikuti oleh seluruh siswa kelas XII IPA dan IPS. 

Kelas XII IPA-1 mengunjungi Panti Asuhan 
Bukit Sion, kelas XII IPA-2 mengunjungi 

Panti Asuhan Agape, kelas XII IPA-3 
mengunjungi Sekolah Pelita 

Permai, kelas XII IPA-4 
mengunjungi Rumah 

Jompo Bhakti Luhur, 
kelas XII IPS-1 

mengunjungi Panti Asuhan Pondok Kasih, kelas XII IPS-
2 mengunjungi Panti Asuhan Elpidos, dan kelas XII IPS-3 
mengunjungi Panti Asuhan Rumah Sejati.

Kegiatan ini dilakukan untuk mengajak para siswa merasakan 
kehidupan anak-anak panti asuhan yang kurang beruntung, anak-
anak panti asuhan yang kehidupannya serba kekurangan, baik 
kekurangan secara materi maupun kurang perhatian. Sedangkan 
di rumah jompo, para siswa belajar untuk lebih menghormati 
orang tua serta memberikan kasih dan perhatian, dengan mau 
mendengar keluh kesah dan memberi penghiburan dengan 
membaca firman Tuhan dan melantunkan pujian. Para siswa diajak 
untuk berbagi dengan anak-anak penghuni panti asuhan dan 
rumah jompo. Tidak hanya materi saja yang mereka berikan, tetapi 
juga memberikan kasih sayang dan perhatian kepada mereka. Para 
siswa diajak untuk berinteraksi dengan penghuni panti asuhan 
melalui acara kebaktian, games, dan makan bersama pada akhir 
kegiatan. Melalui kegiatan ini, para siswa memiliki pengalaman 
baru yang pada akhirnya mereka akan selalu bersyukur dengan 

apa yang sudah ada di dalam kehidupan mereka, yaitu 
memiliki orang tua, kasih sayang, dan materi yang 

berkecukupan. Immanuel...!

Berbagi Kasih Sayang
kepada Sesama

Majalah dinding adalah salah satu media komunikasi yang 
penyajiannya biasanya dipajang pada media dinding atau 
sejenisnya. Melalui ELS art and craft, SMP Kristen Petra 5 

ingin menyalurkan bakat siswa di bidang kesenian. Para siswa terlihat 
antusias mengikuti kegiatan tersebut. Fungsi dari mading itu sendiri 
adalah sebagai sarana komunikasi dan penyampaian informasi, media 
hiburan yang murah, mudah dan sederhana, selain itu juga sebagai alat 
untuk berlatih jurnalistik secara sederhana.

Kali ini, tema yang dipilih oleh pembina ELS art and craft adalah 
tentang iptek. Para siswa mengumpulkan beberapa materi baik dari 
surat kabar, majalah, maupun foto-foto yang berhubungan dengan 
iptek. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mewujudkannya. 
Meskipun beberapa kali bongkar pasang, akhirnya mereka dapat 
menuangkan gagasan kreatif mereka dalam berbagai bentuk. Semuanya 
mengerjakan dengan semangat. Tak setiap hari siswa di SMP Kristen 
Petra 5 punya kesempatan untuk mengekspresikan diri. Kesibukan 
orang tua cenderung mengabaikan pendampingan terhadap mereka. 
Serta dengan terbatasnya fasilitas untuk bermain dan berkreativitas, 
mading menjadi salah satu media ekspresi favorit bagi siswa. Selain itu, 
mading juga menjadi ruang bagi siswa untuk membangun kepercayaan 
diri. Bahkan melalui mading, bisa membangun komunikasi di antara 
warga sekolah, melatih kecerdasan berpikir secara intelektual, 
mengasah kemampuan menulis, serta melatih berorganisasi. Tak jarang, 
beberapa siswa datang untuk bertanya bagaimana untuk bisa terlibat 
mengisi mading. Sementara sebagian di antara mereka berceloteh 
seru tentang hal-hal menarik dan baru yang mereka ketahui dari kolom 
pengetahuan.

Sekarang menjadi keren itu tidak perlu memiliki berbagai 
peralatan canggih atau menjadi terkenal di sekolah, tetapi bisa dengan 
berkreativitas melalui majalah dinding. Di sini siswa bisa bebas 
berkreasi, berkreativitas, sekaligus bergembira sambil memupuk cita-
cita mereka untuk kehidupan yang lebih baik. Salam.

oleh: Permata

Majalah Dinding
sebagai Media Kreativitas



Food Technology

Meraih Prestasi,
Memberi Motivasi

Rally Games 2015

Kami —Harris Jefferson S. (XI IPA-2) 
dan Abraham Nathanael K. (XI IPA-
5)— mewakili SMA Kristen Petra 

1 dalam mengikuti Food Technology 
Rally Games 2015 yang diadakan oleh 
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 
Widya Mandala Surabaya. Kompetisi 
tahunan yang dihelat pada tanggal 
21 Februari 2015, dengan tema “The 
Secret Technology of Bakery Processing” 
ini, diikuti oleh enam puluh tim dari 
berbagai daerah di Jawa Timur.

Pada babak pertama, yaitu babak 
pengumpulan poin, peserta mengerjakan 
delapan puluh soal pilihan ganda yang 
terdiri atas soal Matematika, Fisika, 
Kimia, dan Biologi, serta dua puluh soal 
pernyataan dan benar-salah. Pengerjaan 
soal berlangsung selama seratus menit. 
Setelah itu, kompetisi berlanjut ke 
babak kedua, yaitu babak rally games 
yang terdiri atas sepuluh pos semi-soal 
(games dan soal) dan dua pos praktikum. 
Materi soal dalam babak kedua ini 
adalah seputar bakery yang merupakan 
tema kompetisi pada tahun ini. Babak ini 
berlangsung selama 120 menit.

Pada babak ketiga, soal dibacakan 

secara lisan dan peserta harus menjawab 
dengan benar dengan toleransi dua kali 
salah menjawab. Nilai dari ketiga babak 
tersebut diakumulasi untuk menentukan 
lima kelompok dengan nilai tertinggi, 
yang masuk ke babak final. Puji Tuhan, 
kami mampu lolos ke babak final. Pada 
babak final, kami diberi waktu lima 
belas menit untuk membuat diagram 
alir dari proses pembuatan salah 
satu jenis produk bakery yang telah 
diundi sebelumnya. Kemudian, 
kami mempresentasikan hasil kerja 
kami sekaligus sesi tanya-jawab dari 
dewan juri dan penonton. Waktu 
yang disediakan adalah 
dua puluh menit. Setelah 
semua peserta selesai 
presentasi, dewan 
juri berunding untuk 
menentukan para 
juara.

Puji Tuhan... kami 
berhasil meraih gelar 
Juara I dalam Food 
Technology Rally Games 2015. 
Kami sadar hasil yang kami 
capai ini bukan hanya karena 

kemampuan kami sendiri, melainkan 
semuanya karena anugerah Tuhan.

oleh: Abraham & Harris

Universitas Parahyangan Bandung 
menyelenggarakan Kompetisi Pemrograman 
XIII pada hari Sabtu, tanggal 21 Februari 

2015 yang lalu. Tak ingin ketinggalan, aku pun turut 
berpartisipasi dalam kompetisi ini untuk mewakili 
SMA Kristen Petra 3. Lomba komputer kali ini 
diadakan hanya dalam satu babak. Peserta harus 
mengerjakan sepuluh soal pemrograman dalam 
waktu lima jam. Sebelum mengerjakan soal-soal 
tersebut, aku tidak lupa berdoa untuk meminta 
hikmat dan berkat dari Tuhan. Semua soal sulit, 
namun kesulitan-kesulitan tersebut dapat kuatasi 
sehingga pada akhirnya saya berhasil menyelesaikan 
enam soal dengan benar. Puji Tuhan, jerih lelahku di 
dalam Tuhan tidak sia-sia, dan aku berhasil meraih 
gelar Juara II dalam kompetisi ini. Semoga prestasi 
ini juga bisa menjadi motivasi bagi teman-teman 
di SMA Kristen Petra 3 untuk ikut mengharumkan 
nama sekolah melalui prestasi lomba pada 
kesempatan mendatang.

oleh: Stacia Edina Johanna
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Kembali Smatrama 
Economic Club 
mengukir prestasi 

dalam ajang bergengsi, 
yaitu Heroes Alliance 5 yang 
diadakan oleh Universitas 
Surabaya pada tanggal 6–8 
Februari 2015. Dalam 
lomba dengan tema 
“The Throne” ini, kami 
berhasil keluar 
sebagai juara 
umum dengan 
memboyong 
piala bergilir rektor. 
Ini adalah pengalaman 
pertamaku mengikuti 
lomba akuntansi. Bersama 
dengan dua kakak kelas 
yang berkompeten di bidang 
ekonomi, aku belajar banyak 

tentang soal-soal ekonomi 
yang dikerjakan secara 
berantai. Tidak hanya soal 
pilihan ganda teori ekonomi, 
tetapi juga soal akuntansi. 
Kami harus bekerja keras 
untuk meraih gelar juara, 

karena lawan-lawan 
kami adalah 
bukanlah 
lawan yang 

bisa dianggap 
enteng. Dengan 

kekompakan kami 
bertiga, puji Tuhan 

kami dapat meraih nilai 
tertinggi untuk menyabet 
gelar juara umum. Tahun 
depan, kami berjanji untuk 
mempertahankan gelar 
tersebut.

oleh: Cristina 

Bertempat di Rumah Retret Griya Kusuma Indah, Pacet, 
pada tanggal 15–17 Januari 2015, SMK Kristen Petra 
Surabaya menyelengarakan retret siswa yang diikuti oleh 

para siswa kelas X (semua jurusan), dengan didampingi oleh 
beberapa guru yang sekaligus sebagai pembina retret. Tema 
yang diangkat pada retret kali ini adalah “Silent Killer”. Bila 
diterjemahkan bebas berarti pembunuhan secara diam-diam. 

Bagi para siswa, tema ini sangat mengena karena 
pembunuhan diam-diam yang dialami oleh para siswa adalah 
pembunuhan karakter yang dialaminya dalam pergaulan sehari-
hari dengan teman-teman, baik teman di sekolah, di rumah, 
maupun di lingkungan di mana pun mereka berada. Hal 

itu yang pada akhirnya mampu menghambat perkembangan 
mereka, baik jiwa, pikiran, mental, maupun fisik. Penjelasan 
gamblang yang disampaikan oleh Pdt. Jonet Soedarmoko, 
M.Th. sebagai pembicara dalam retret, mampu ditangkap 
dengan baik oleh para siswa. Indikatornya adalah ketika mereka 
diajak berdialog untuk memberikan contoh-contoh tentang 
silent killer. Selain kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di 
dalam ruangan, panitia juga telah menyiapkan kegiatan di 
luar ruangan. Beberapa games yang telah disiapkan oleh 
panitia juga berguna untuk mendukung pengertian dan 
pemahaman akan tema retret, yaitu silent killer.

Harapan setelah mengikuti kegiatan retret 
ini yaitu agar para siswa terhindar dari 
pengaruh negatif yang merupakan 
silent killer bagi mereka. Dengan 
begitu, para siswa SMK Kristen 
Petra dapat tumbuh 
dan berkembang, 
serta mampu 
menyelesaikan 
studinya 
dengan 
baik.

Sadar akan Bahaya Silent Killer

Heroes 5Alliance
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ELECTR4 adalah sebuah lomba elektro 
yang diadakan oleh Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember. Lomba ini diikuti 

oleh para siswa se-Indonesia, termasuk 
juga kelompok kami, Alan Darmasaputra, 
Jefferson Caesario, dan Raymond Ho, 
dari SMA Kristen Petra 2. Lomba ini 
terbagi atas tiga babak, yaitu penyisihan, 
semifinal, dan final. Babak penyisihan 
dilakukan pada tanggal 8 Februari 2015, 
diikuti oleh ribuan tim dari seluruh 
Indonesia. Ada sembilan puluh soal pilihan 
ganda yang harus diselesaikan dalam 
waktu sembilan puluh menit. Kami sempat 
kewalahan karena soal-soal tersebut 
sulit, jadi kami tak mampu menyelesaikan 
seluruh soal, sedangkan tim yang akan 
lolos ke semifinal hanyalah lima belas tim 
terbaik. Kami berdoa dan pasrah kepada 
Tuhan agar bisa lolos, dan syukurlah... 
Tuhan mengizinkan kami lolos.

Babak semifinal dilaksanakan pada 
tanggal 14 Februari 2015, dengan 
menggunakan konsep rally games. 
Ada lima belas pos yang harus dilalui 
selama selang waktu 180 menit. Kami 
berlari sepanjang babak ini karena takut 
kehabisan waktu. Kami juga bingung 
dan panik karena pos-pos yang kami 
kunjungi sebagian besar penuh. Juga 
jawaban-jawaban yang kami yakin benar 
ternyata disalahkan oleh panitia. Ada satu 
pos yang nilai poin soal-soalnya sesuai 
dengan poin yang kami pertaruhkan. 
Kami berunding serta berdebat panjang, 

dan akhirnya kami memutuskan untuk 
mempertaruhkan separoh poin kami. 
Hal tersebut merupakan tindakan yang 
berani dikarenakan tim lain hanya 
mempertaruhkan sebagian kecil poinnya. 
Ternyata, keputusan kami membuahkan 
hasil baik sehingga bisa menyelesaikan 
soal-soal di pos tersebut. Dan… akhirnya 
lolos ke babak final dengan poin 
terbanyak.

Babak final dilaksanakan pada 
tanggal 15 Februari 2015, dibagi dalam 
dua babak, yaitu cerdas cermat serta 
praktikum dan presentasi. Pada babak 
cerdas cermat, kami unggul jauh dari 
pesaing-pesaing kami. Namun karena 
persentase poin dari cerdas cermat ini 
lebih kecil dibanding dengan praktikum 
dan presentasi, kami tidak berleha-leha 
dan tenang. Kami tetap memberikan yang 
terbaik saat praktikum dan presentasi. 
Praktikum kami adalah membuat sebuah 
rangkaian logika dengan menggunakan 
breadboard. Dalam membuat rangkaian 
logika ini, kami dihadapkan oleh 
berbagai masalah. Hingga waktu 
tersisa lima menit, rangkaian kami 
belum bisa berjalan dengan lancar. 
Namun, kuasa Tuhan benar-benar 
bekerja, kami dapat menemukan 
kesalahan dalam rangkaian 
tersebut tepat sebelum waktu 
habis, sehingga rangkaian 
kami dapat bekerja dengan 
baik. Presentasi yang kami 

lakukan tidaklah buruk, namun kami 
mendapat kritik tentang rangkaian kami 
yang sebenarnya tidaklah begitu tepat. 
Kami bingung karena rangkaian kami 
sebenarnya berjalan dengan baik, namun 
mengapa dikatakan tidak tepat...!? Usai 
presentasi, kami terus berdoa kepada 
Tuhan agar dapat meraih hasil yang 
terbaik dari babak final ini. Dan puji 
Tuhan, kami meraih Juara I dalam ELECTR4 
2015 ini. Kami lega dan gembira begitu 
mendengar nama kami dipanggil. Usaha 
dan kerja keras yang kami lakukan selama 
ini tidaklah sia-sia. Thanks God! 

oleh: Alan Darmasaputra

Electrical Competition, Tour, and Rally 2015

Competition
2015

Basketball16 Widya Mandala 
Basketball Competition 
Championship 

(WMBCC) Series 2015 adalah 
event olahraga bola basket 
yang diselenggarakan untuk 
siswa-siswi tingkat SMA se-
Surabaya dan Sidoarjo. Event 
ini diselenggarakan pada 
tanggal 7–15 Februari 2015. 
Pertandingan demi pertandingan 
telah kami lalui. Tim SMA Kristen 
Petra 4 boleh bersyukur pada 
waktu mengikuti pertandingan 
kedua melawan tim SMA Santa 
Maria Surabaya, tim kami 
menang dengan skor akhir 41-
13. Kemenangan ini menambah 
semangat kami untuk berusaha 
meraih hasil yang terbaik, yang 
mengantar kami menuju ke 
pertandingan ketiga melawan 
tim SMA Bhayangkari Surabaya. 
Tiada kata yang dapat kami 
ucapkan selain puji Tuhan, 
karena tim kami meraih 
kemenangan besar dengan 

perolehan skor 88-8. Kami 
pun meraih satu tiket untuk 
melaju ke babak semifinal, yaitu 
melawan tim SMAK Santa 
Agnes Surabaya. Kami 
mampu memberikan 
perlawanan yang 
sengit kepada tim 
lawan dan berhasil 
meraih hasil positif. 
Skor akhir 39-30 
untuk kemenangan 
kami, memantapkan 
langkah kami menuju 
partai puncak. Sayangnya, 
keberuntungan belum memihak 
kami dalam partai final ini, dan 
harus mengakui keunggulan 
tim lawan. Kami harus puas 
dengan raihan gelar juara 
kedua. Biarlah kami boleh tetap 
mengharumkan dan memuliakan 
nama Tuhan, serta membawa 
nama baik SMA Kristen Petra 4 
dalam kompetisi bola basket ini. 
Bravo SMA Kristen Petra 4...! 


