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EDITORIAL CONTENTS
Senang bisa berjumpa dengan Anda 
kembali dalam Gema Petra edisi bulan 
Juli 2015 ini. Kami telah menyiapkan 
liputan-liputan yang menarik bagi Anda 
dalam edisi Gema Petra kali ini. Anda 
bisa membaca berita tentang perjalanan 
para siswa PPPK Petra dalam mengikuti 
Olimpiade Sains Nasional 2015 yang 
berlangsung di Yogyakarta dan Palu, 
Sulawesi Tengah. Tak lupa, kami juga 
menghadirkan berita tentang kegiatan-
kegiatan yang berlangsung di sekolah-
sekolah di lingkungan PPPK Petra, seperti 
pentas akhir tahun, kegiatan fun walk, 
kunjungan edukasi ke studio penyiaran 
salah satu stasiun televisi di Surabaya, 
PYO’s Recital, serta pencapaian prestasi 
siswa-siswi PPPK Petra dalam mengikuti 
beberapa kompetisi akademik. Itu semua 
adalah liputan berita yang bisa Anda 
temukan dalam Gema Petra edisi kali ini.

Selamat membaca....

Pada tanggal 17 Juni 2015 lalu, 
Petra Youth Orchestra (PYO) 
Junior mengadakan mini concert 

yang bertajuk PYO’s Recital, yang 
dilangsungkan di Kantor Direktorat 
Pendidikan PPPK Petra. PYO Junior tidak 
tampil sendiri dalam konser ini, karena 
event ini juga dimeriahkan oleh Petra 
Children Choir (PCC), Petra Children 
Dancer (PCD), Petra Children Modeling 
(PCM), serta solo vocal siswa PPPK 
Petra. Dalam konser ini, PYO Junior 
menampilkan dua buah lagu, “Canon in 
D” dan “Be Our Guest”. PCC menyanyikan 
“A Clare Benediction”, “My Favourite 
Things”, “Edelweiss”, “Tomorrow”, dan 
“The Lord Bless You and Keep You”. 
PCD menampilkan tarian “Scenery of 
Paradise” dan “Bungong Jeumpa”. PCM 
menampilkan peragaan busana yang 
terdiri atas empat kelompok. Para vokalis 
menampilkan lagu “Desaku”, “Butet”, 
dan “Thank to You My Parents”. Tujuan 
event ini diadakan, salah satunya adalah 
untuk memotivasi para siswa berbakat ini 
untuk terus meningkatkan skill mereka 
sesuai dengan bidang masing-masing.

PETRA YOUTH ORCHESTRA’S

Recital



PPPK Petra sebagai sebuah lembaga pendidikan yang 
tanggap terhadap perkembangan teknologi —sebagai 
sebuah sarana pengembangan talenta siswa— 

mengadakan kegiatan Petra Robotics Competition dengan 
tema Fun Learning with Technology. Tema tersebut diambil 
karena PPPK Petra menyadari pentingnya pembelajaran 
dengan suasana yang lebih santai dan menyenangkan, 
sehingga siswa bisa melakukan praktik dengan lebih leluasa. 
Kompetisi ini didukung oleh Bangun Satya Wacana (BSW) 
yang selama ini bekerja sama sebagai pengajar untuk 
kegiatan Excellent Life Skill (ELS) Robotik. Ajang Petra Robotics 
Competition - Fun Learning with Technology ini diikuti oleh 
siswa jenjang SMP yang telah 
mengikuti kegiatan ELS Robotik 
pada tahun ajaran 2014/2015. 
Kompetisi dibagi dalam dua 
babak, yaitu babak penyisihan 
yang diadakan pada tanggal 
5 Juni 2015, dan babak final 
yang diadakan pada tanggal 
6 Juni 2015. Tiap sekolah 
mengirimkan empat tim, 
sehingga total peserta adalah 
dua puluh tim. Dengan 
berbekal pelajaran yang telah 
diberikan selama satu tahun, 
tiap tim yang terdiri atas tiga siswa diminta 
untuk melakukan building dan programming robot lego NXT 
mainstorms education untuk dijalankan di lintasan maze yang 
telah disediakan.

Pada babak penyisihan, setiap kelompok diberikan waktu 
selama sembilan puluh menit untuk melakukan building dan 
programming membuat robot, yang harus bisa berjalan di 
maze sesuai dengan ketentuan penilaian. Tiap anggota tim 
memiliki tugas masing-masing. Ada yang bertugas untuk 
pengukuran lintasan, perakitan robot, ataupun pemrograman. 
Ketiganya memiliki peran yang sama penting dalam 
kesuksesan robot mereka. Setiap tim diberi kesempatan lima 
kali untuk mencoba lintasan. Pada kompetisi ini, juga ada 
penilaian untuk The Best Robot Design dan The Best Team. 

Seluruh peserta tampak 
sangat bersemangat dalam 
merakit robot masing-masing. Selesai dirakit, 
robot pun dikarantina sebelum dijalankan di 
lintasan untuk penilaian. Ketegangan yang dirasakan oleh 
peserta lomba serta sorak-sorai dari peserta lainnya membuat 
suasana perlombaan menjadi semakin menarik. Akhirnya pada 
akhir lomba hari pertama, diumumkan peserta yang berhasil 
meraih The Best Robot Design, yaitu tim dari SMP Kristen 
Petra 1 (Chellent Karunia, Abednego Afrindo, dan Bryan 
Luke) dengan robot ACL Bot, sedangkan The Best Team diraih 
oleh tim dari SMP Kristen Petra 4 (Vitovern Joey, Robhertus 
Octavian, dan Yekezkiel Victorious) dengan robot Phoenix. 

Kemudian, juga diumumkan enam tim 
peserta yang lolos untuk masuk babak 
final.

Keesokan harinya, setelah keenam 
tim finalis mendapat pengarahan dari 
juri, mereka pun segera melakukan 
building dan programming. Setelah 
sembilan puluh menit berlalu, robot 
pun dikarantina sebelum sesi penilaian. 
Untuk babak final ini, tiap tim finalis 
diberi delapan kali kesempatan untuk 
mencoba robot di lintasan yang berbeda 
dari babak penyisihan kemarin. Satu 
per satu, juri memanggil nama-nama 

robot untuk dijalankan di lintasan. Para peserta telah 
berusaha memberikan yang terbaik untuk perlombaan ini. 
Pada akhirnya, yang menjadi juara pertama Petra Robotics 
Competition 2015 adalah tim dari SMP Kristen Petra 3 
(Timothy William, Jason Kurniawan, dan Nicholas Sebastian) 
dengan robot NJT Rover. Juara kedua diraih oleh tim dari SMP 
Kristen Petra 5 (Mikael Hans, Yehezkiel Kristanto, dan Audi 
Michael) dengan robot Simple Bot. Sedangkan juara ketiga 
diraih oleh tim dari SMP Kristen Petra 3 (Reynard Halim, 
Reynard Matthew, dan Matthew Kurniawan) dengan robot 
RM2P3. Para pemenang mendapatkan trofi dan tabungan dari 
PPPK Petra, serta bingkisan cantik dari Bangun Satya Wacana. 
Selamat kepada para pemenang!   

PETRA Robotics

COMpetition
FUN LEARNING WITH TECHNOLOGY

5  - 6  JUNE 2015th th
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Judul di atas adalah tema yang diangkat pada ibadah 
syukur akhir tahun ajaran 2014/2015. Ibadah ini 
merupakan kegiatan yang diadakan pada setiap akhir 

tahun ajaran di SMA Kristen Petra 3. Untuk tahun ini, acara 
dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015, di 
GKI Residen Sudirman, dengan pembicara Pdt. Samuel 
Enggar Hadi, S.Si., M.B.A.. Dalam khotbahnya, Pendeta 
Samuel mengajak seluruh siswa, guru, dan karyawan, untuk 
melihat bagaimana Tuhan telah berkarya pada sepanjang 
satu tahun ajaran yang telah dilalui ini. Apa pun yang kita 
alami sepanjang tahun tersebut merupakan kehendak 
Tuhan. Kita pun diajak untuk memiliki hubungan yang akrab 
dengan Tuhan agar kita mengetahui kehendak Tuhan dalam 
kehidupan kita. Untuk mencapai keberhasilan, seperti 
Musa mencapai puncak Gunung Nebo, kita perlu berusaha 
keras, memiliki daya juang, dan tidak mudah putus asa 
jika kita mengalami kegagalan. Semoga dengan firman 
yang disampaikan tersebut, menjadi bekal bagi kita untuk 
menyongsong hari esok, dan terutama bagi siswa dalam 
menjalani tahun ajaran yang baru nantinya.

Dari Puncak
Gunung Nebo

Chemical
Engineering

Games

Tim kami —Hosea Adinata, Rebecca 
Sucipto, dan Agung Pribadi— 
mewakili SMA Kristen Petra 1 dalam 

mengikuti Chemical Engineering Games 
tingkat nasional yang diselenggarakan 
olen Universitas Surabaya pada tanggal 
9-10 Mei 2015. Kompetisi yang diikuti 
oleh seratus tim dari berbagai daerah di 
Indonesia ini dibagi atas dua babak, babak 
penyisihan dan final. 

Babak penyisihan dibagi atas tiga sesi. 
Sesi pertama adalah sesi cheese academy, 
tiap peserta diminta mengerjakan soal 
Matematika, Kimia, Fisika, dan Biologi, 
sebanyak enam puluh soal dalam waktu 
sembilan puluh menit. Sesi kedua adalah 
cheese olympiad, yaitu adu cepat-
tepat. Kami harus menjawab soal yang 
dibacakan oleh panitia secara cepat 
dan tepat. Sesi ketiga adalah cheese 
parade (rally games), yaitu bermain di 
pos-pos yang telah tersebar di sekitar 
kampus dalam waktu sembilan puluh 

menit. Games yang dimainkan 
seputar bidang Kimia dan 
logika, serta membutuhkan 
kecepatan dalam berpikir 
dan bertindak. Pada babak 

penyisihan ini, diambil 
tiga puluh tim terbaik 
untuk masuk ke 
babak final. Tim kami 
menduduki peringkat 
keenam dengan 
perolehan 1.470 
poin.

Pada babak final, 
merupakan sesi 

cheese industrial 
plant, berlangsung di 
Lenmarc Mall. Seluruh 
peserta diminta 

untuk   membaca modul yang diberikan, 
yaitu tentang biodiesel dan membangun 
simulasi pabrik kimia sesuai dengan 
ketentuan  yang ada. Kami diberi modal 
untuk membeli alat yang dibutuhkan 
sesuai dengan proses yang ditentukan. 
Pada modul tersebut, selain menghasilkan 
produk utama (biodiesel), kami juga dapat 
menghasilkan produk samping, yaitu 
ampas untuk makanan ternak, metanol, 
dan zat pemanis. Akan tetapi, simulasi 
pabrik kami dinyatakan hanya mampu 
memproduksi ampas. Pada saat itu juga, 
kami merasa kecewa. Namun, semangat 
kami timbul kembali pada babak jual-
beli bahan dan produk, babak lelang 
kartu, babak rampage, dan babak plant 
design. Kami berusaha mengumpulkan 
poin sebanyak-banyaknya pada babak 
jual-beli bahan dan produk serta babak 
rampage. Kemudian, kami      diberi 
waktu tiga puluh menit untuk menghias 
simulasi pabrik kimia dengana lathiasnon-
liquid yang telah tersedia. Dalam lomba 
ini, masyarakat turut berperan dalam 
penilaian dengan suaranya untuk simulasi 
pabrik yang paling bagus.

Kemudian... tibalah saat pengumuman 
pemenang. Thanks God!! Kami berhasil 
meraih Juara I. Kami tahu, dengan kerja 
keras... Tuhan akan selalu menyertai 
kami hingga pada akhirnya kami bisa 
mendapatkan yang terbaik. Rasa lelah 
kami dalam bekerja keras dan berkorban 
selama dua hari mengikuti lomba, 
akhirnya terbayar melalui kemenangan 
ini. Lomba pun ditutup dengan  yel-yel 
oleh panitia lomba.
G-O-O-D-J-O-B!  Good Job Number One!
                                                                                                                           

oleh: Rebecca Sucipto
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SYNCHRONIZE

Bertempat di ruang perpustakaan SMK Kristen Petra, 
pada tanggal 8 Mei 2015, telah diselenggarakan 
forum grup diskusi dalam rangka penjaringan 

pendapat tentang keberadaan objektivitas SMK Kristen 
Petra. Peserta forum grup diskusi adalah orang tua siswa, 
pimpinan dunia industri tempat para siswa melaksanakan 
tugas Prakerin (Praktik Kerja Industri), dan alumni SMK 
Kristen Petra. Di dalam kegiatan diskusi ini, peserta 
membahas banyak hal yang semuanya bertujuan untuk 
meningkatkan pengembangan SMK Kristen Petra, dan 
pengoptimalan pelayanan SMK Kristen Petra kepada 
orang tua yang mempercayai SMK Kristen Petra sebagai 
sekolah tempat belajar anak-anak mereka. Forum grup 
diskusi ini dilaksanakan sebanyak tiga gelombang dengan 
perwakilan dari para orang tua, pimpinan dunia industri, 
dan alumni SMK Kristen Petra sesuai dengan program 
keahlian masing-masing. Harapan setelah dilaksanakannya 
forum grup diskusi ini adalah mendapatkan solusi dari apa 
yang telah disampaikan oleh peserta diskusi secara objektif 
dengan baik dan sesuai dengan visi dan misi SMK Kristen 
Petra khususnya, dan tujuan pendidikan nasional pada 
umumnya.

Pentas seni adalah hal yang paling dinanti oleh para 
siswa. Tidak hanya karena momennya yang bergengsi, 
tetapi juga acara rutin ini menjadi ajang untuk unjuk 

kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh setiap siswa. Pada 
pentas seni, setiap siswa berlomba-lomba mempersiapkan diri 
agar mereka dapat turut serta dalam memeriahkan acara ini.

Hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015, menjadi hari yang 
ditunggu-tunggu oleh para siswa SMA Kristen Petra 5. Hari 
penyelenggaraan pentas seni SMA Kristen Petra 5 untuk tahun 
2015, dengan tema “Synchronize”. Tema ini diambil dengan 
latar belakang perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. 
Dengan tema ini, menyadarkan kita bahwa kemajuan zaman 
memang tidak bisa kita hindari, tetapi kita bisa menjadikannya 
selaras, seimbang, dan harmoni, sesuai dengan kebutuhan 
kita. Teknologi dibangun untuk membantu kita, bukan untuk 
memperdaya kita. Dalam acara pentas seni ini, semua pengisi 
acara tampil begitu memukau. Tidak hanya para siswa, para 
guru serta kepala sekolah pun ikut ambil bagian dalam acara 
ini.

Disaksikan oleh sekitar tujuh ratus undangan yang hadir, 
pentas seni ini berjalan sukses. Semua tidak lepas dari kerja 
tim dan campur tangan Tuhan. Banyak pihak yang merasa 
senang saat hadir dalam acara ini. Para pendukung acara 
pun juga senang bisa menunjukkan talentanya di bidang 
seni. Harapannya... semoga acara pentas seni pada dua 
tahun mendatang bisa menghadirkan penampilan yang lebih 
spektakuler. Petra 5... hebat!!!

FORUM GRUP
Parenting :

Diskusi
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CHANCE TO PARTICIPATE

CHANCE TO WIN
Here we go... here we go.... This time, we had a great 

time when we got the experience for joining the speech 
competition. MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) 

South of Surabaya invited us to join story telling and speech 
competition. We never expected that we had a chance to 
participate in this exciting competition. We also want to thank 
Petra 1 Junior High School for this amazing opportunity. Before 
having story telling and speech competition, we had a lot of 
practices with our lovely teachers. The proverb says that practises 
make you perfect. Yes, it is right. We realized, and we did it. 
Everyday, we went to the library to keep practicing. 

The day came, it was on May 17th, 2015. We came to 
Baitussalam Junior High School to have those competitions. All of 
the participants came from many schools from South of Surabaya. 
It was time for us to perform. One by one, the contestants came 
on stage and performed as good as possible. They told the 
story beautifully. It was the same as speech competition. All the 
participants did the best with their best costumes and media. In 
the competition, our hearts were pumping beyond average beats, 
we kept praying and praying to our greatest Lord. This was our 
chance to win, make ourselves, family, and school proud. We were 
able to deliver our humble story telling and speech fluently.

After a few hours of waiting the announcement, only one of 
the students from Petra 1 could pass the semifinal and went to 
the final round, and it was me. Final round was a frustrating  time, 
but I still did the best for it. And... thank God, I could be the third 
winner in this speech competition.

by: Brandon Sebatian Jasman

FIELD TRIP TO

THE TV STATION
Studi lapangan yang dilaksanakan di stasiun televisi regional SBO 

TV pada tanggal 6 Mei 2015, sangatlah bermanfaat... karena 
kami dapat mengalami dan merasakan dunia pertelevisian secara 

langsung. Kegiatan pertama, kami mengunjungi dan melihat langsung 
studio produksi. Sebelum sesi presentasi dan tanya jawab, kami terlebih 
dahulu menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada SBO TV, 
yang pada tanggal 1 Mei 2015, tepat berulang tahun yang ke-6. 

Setelah melihat dan mendengarkan penjelasan dari setiap detail 
proses pembuatan suatu produksi acara, kami melanjutkan diskusi 

bersama Kak Putri. Kami diberi banyak penjelasan tentang apa 
saja yang ada di dalam produksi tersebut. Banyak hal yang kami 

dapat dari sana, seperti melihat langsung seorang 
sutradara, pengaturan jadwal acara dan pengisi acara 
yang dikerjakan oleh asisten sutradara, serta melihat 
pemasangan lighting.

Kegiatan kedua, kami melanjutkan ke studio 
2, ruang kerja tempat seorang pengarah acara, 
editor, audio, dan switcher berada. Tak hanya itu, 
kami pun terlibat tanya jawab seputar cara kerja 
penggunaan alat-alat yang ada di sana, diskusi 
kinerja, manajemen, dan proses produksi program 

acara stasiun televisi SBO. Selanjutnya, kami melihat 
secara langsung salah satu program acara, Update Siang, yang dipandu 
oleh Kak Rio. Kunjungan kami ke SBO TV ini pun diakhiri dengan 
mengikuti proses produksi program acara talk show tentang pelecehan 
seksual di kalangan remaja yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, 
dengan tiga pembicara yang mewakili kalangan kepolisian dan keluarga. 
Dari pengalaman kegiatan tersebut, para siswa diharapkan dapat 
menerapkan ilmu pengetahuan baik teori yang diperoleh dari program 
ELS Presenter, ataupun praktik yang diperoleh dari studi lapangan.

oleh: tim presenter dan radio sekolah
SMP Kristen Petra 2
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ALL THE

BEST THINGS

HARI PENDIDIKAN

NASIONAL

Perayaan Hari Pendidikan Nasional yang dilaksanakan di SMP 
Kristen Petra 5 pada tanggal 2 Mei 2015, berjalan tidak 
sesempurna dengan rencana yang dipersiapkan sebelumnya. 

Satu minggu persiapan yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan 
menggelar upacara di lapangan terbuka, terhalang oleh hujan 
yang mengguyur sejak dini hari. Kepala sekolah sedikit mengubah 
seremonial kegiatan dengan tidak mengurangi kehikmatan dalam 
pelaksanaan program perayaan, yaitu dengan melaksanakan 
kegiatan upacara di kelas-kelas melalui morning devotion.

Penghormatan kepada bendera merah putih dengan lagu 
“Indonesia Raya”, mengheningkan cipta, dan pembacaan teks 
Pancasila, tetap dikumandangkan di setiap kelas melalui sentral. 
Inspektur upacara, Bapak Trionggo, bisa memberikan pengarahan 
peringatan Hardiknas dengan membacakan surat dari Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI. Begitu juga dengan tayangan klip 
video Ki Hadjar Dewantara, tokoh pendidikan nasional, menjadikan 
suasana lebih bervariasi. Seluruh siswa kelas VII dan VIII tetap pada 
posisi berdiri saat upacara. Penutupan dengan menyanyikan lagu 
nasional “Satu Nusa, Satu Bangsa” dan doa penutup oleh Bapak 
Catur Kuncoro Adi.

Setelah upacara, kegiatan pada hari itu dilanjutkan dengan 
kegiatan PKK, yaitu membuat poster. Tema poster The Best Student 
untuk siswa kelas VII, dan The Best Character untuk siswa kelas 
VIII. Kegiatan ini bertujuan agar siswa memiliki gambaran/konsep 
diri yang baik sebagai siswa, kesadaran untuk menumbuhkan dan 
mengembangkan pendidikan melalui karakter yang selama ini 
dipelajari untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Poster 
yang dilombakan terbagi atas dua jenis, yaitu poster handmade 
(menggambar manual) dan poster IT (menggunakan media 
komputer). Juara I dan II diambil dari tiap jenis poster pada tiap 
jenjang. Semua kegiatan ini berjalan baik dan SMP Kristen Petra 5 
berterima kasih atas dukungan dan kerja sama kepada PPPK Petra 
dalam pelaksanaan kegiatan kreativitas PKK ini. 

oleh: Queena

All the Best Things adalah tema acara Pentas Seni dan Pelepasan 
Siswa SMP Kristen Petra 3 yang dilaksanakan pada hari Jumat, 
tanggal 12 Juni 2015 lalu. Dalam persiapannya, sejak pagi panitia 

sudah mulai menyulap lapangan sekolah kami menjadi panggung yang 
megah. Semuanya saling bekerja sama demi suksesnya acara ini. Setelah 
itu, para pengisi acara pun datang untuk geladi bersih. Kami semua sangat 
excited dan nervous untuk mempersembahkan ‘all the best things’.

Tepat pukul 16.00, semua tamu undangan datang. MC mulai naik 
ke atas panggung untuk membuka acara. Pertama, ada sambutan dari 
ketua panitia, Andre Saputro, kemudian ada ibadah yang dipimpin oleh 
kepala sekolah kami, Ibu Santawati, S.Th.,M.M.. Sebuah welcome dance 
yang menarik pun dipersembahkan oleh Fitriani dengan Tari Sparkling 
Surabaya. Acara berlanjut dengan talk show yang begitu menarik dalam 
kaleidoskop tahun ajaran 2014/2015, dengan diisi oleh penampilan band, 
paduan suara, grup akustik, serta persembahan spesial orkestra dan 
balet “The Prayer”. Kemeriahan makin bertambah dengan adanya ajang 
penghargaan, yaitu The Most Sociable Student, The Most Multitalented 
Student, The Most Favourite Teacher, dan Class of the Year! Kemudian, 
talk show ditutup dengan dance performance dari siswi kelas VII dan VIII. 
Setelah Best Costume diumumkan, guru-guru kami pun menyanyikan lagu 
“I Have a Dream”. Sebagai puncak acara adalah pengumuman The Best Ten 
Graduation dan The Best Students kelas VII dan VIII.

Akhirnya... acara pentas seni ini ditutup dengan penampilan panitia 
dan para pengisi acara dengan lagu “Melompat Lebih Tinggi” sebagai 
persembahan terbaik sekaligus tanda perjuangan dan pencapaian kami 
selama belajar di SMP Kristen Petra 3. God bless you!



Puji syukur kepada Tuhan Yang 
Mahakuasa.... Pada tanggal 18 
Mei 2015, kami, perwakilan dari 

SMA Kristen Petra 2, akhirnya tiba di 
Yogyakarta setelah melalui perjalanan 
dari Surabaya dengan kereta api. Kami 
tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta sekitar 
pukul 13.00, dan langsung diarahkan 
menuju hotel masing-masing untuk 
beristirahat.

Hari berikutnya, semua peserta dari 
berbagai bidang studi dikumpulkan 
di Jogja Expo Center untuk mengikuti 
acara pembukaan OSN 2015. Setelah 
acara pembukaan yang menampilkan 
berbagai petunjukan talent show 
dan seni daerah khas Yogyakarta, 
kami mengikuti technical meeting 
sesuai dengan bidang masing-masing. 
Tanggal 20 Mei 2015, perlombaan 
OSN jenjang SMA pun dimulai. Peserta 
bidang Biologi dan Kimia mengikuti tes 
praktikum, sedangkan peserta bidang 
Matematika dan Kebumian mengikuti 
tes teori. Tanggal 21 Mei 2015, peserta 
bidang Biologi, Matematika, dan Kimia, 
menghadapi tes teori, sedangkan 
untuk Kebumian mengikuti tes praktik 
lapangan di Pantai Parangkusumo. 
Kami mengikuti bermacam tes dengan 
berbagai tingkat kesulitan masing-
masing. Meski begitu, kami tetap 
berharap senantiasa kepada Tuhan. 
Tanggal 22 Mei 2015 adalah acara 

kebersamaan untuk seluruh peserta. 
Kami diajak ke Universitas Gadjah Mada 
dan mendapat ceramah mengenai 
berbagai jurusan dan fakultas yang ada 
di sana. Setelah itu kami berekreasi ke 
Candi Prambanan, melihat bangunan 
candi dan tentu saja foto bersama 
dengan seluruh peserta dan panitia.

Tanggal 23 Mei 2015, kami 
berkumpul di Sportorium Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta untuk 
acara penutupan OSN, yang secara 
resmi ditutup oleh Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan RI, Bapak Anies 
Rasyid Baswedan, Ph.D.. Setelah itu, 
sesi pengumuman pemenang pun 
dimulai. Satu per satu nama-nama 
pemenang dipanggil maju ke depan 
untuk menerima medali, mulai dari 
peraih medali perunggu, perak, hingga 
emas. Saat itu suasana sangat tegang, 
sehingga kami sempat pergi ke kamar 
mandi berulang kali. Puji Tuhan, setelah 
berharap-harap cemas... akhirnya nama 
kami pun dipanggil! Irvan Albert Riady 
meraih medali perak bidang Kebumian, 
Adriel Hernando meraih medali perak 
bidang Biologi, Fransisca Andriani 
meraih medali emas bidang Matematika, 
Amelia Vieri meraih medali emas 
bidang Kimia sekaligus meraih gelar 
The Best Experiment. Total, perwakilan 
SMA Kristen Petra 2 meraih dua medali 
emas dan dua medali perak. Selain itu, 

teman kami dari SMA Kristen Petra 1 
juga berhasil meraih medali. Abraham 
Nathanael K. meraih medali emas bidang 
Kimia, William Kho meraih medali perak 
bidang Matematika, dan Enrico Hariono 
meraih medali perak bidang Fisika. 
Sedangkan teman kami dari SMA Kristen 
Petra 5, Daniel Wiranata Dayan, meraih 
medali perunggu bidang Ekonomi. Ini 
semua adalah berkat Tuhan Yang Maha 
Esa. Kami sangat bersyukur dan bangga 
karena dapat menyumbangkan medali 
untuk Jawa Timur sehingga meraih 
peringkat III perolehan medali tingkat 
nasional.

Tanggal 24 Mei 2015, seluruh peserta 
kembali ke daerah masing-masing. Kami 
pun kembali naik kereta api untuk pulang 
ke Surabaya. Di stasiun, kami disambut 
dengan ucapan selamat oleh beberapa 
guru dan teman-teman pengurus OSIS. 
Sungguh kami bahagia dan bersyukur 
karena dapat mengikuti OSN tingkat 
nasional ini. Terima kasih kepada Petra 
yang telah memberi kesempatan dan 
pelatihan, serta Tuhan yang telah 
memberikan kemampuan kepada kami 
sehingga memiliki pengalaman berkesan 
yang sangat berharga.

oleh: Amelia V., Fransisca A., Adriel 
H., Irvan A.R.

Nasional 2015
Olimpiade Sains

Olimpiade Sains Nasional (OSN) adalah salah satu ajang olimpiade 
yang ditunggu-tunggu oleh para pelajar di Indonesia. Untuk tahun 
ini, OSN dilangsungkan pada tanggal 18–23 Mei 2015. OSN jenjang  
SD dan SMA ditempatkan di Yogyakarta, dan OSN jenjang SMP 
ditempatkan di Palu, Sulawesi Tengah. Seperti pada tahun-tahun 
sebelumnya, para siswa PPPK Petra turut serta dalam olimpiade 
ini dan mereka pun berhasil meraih prestasi yang membanggakan. 
Berikut beberapa ulasan pengalaman mereka....
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Namaku Vanya Priscillia Bendatu, 
siswi kelas VA, SD Kristen Petra 
9. Beberapa waktu yang lalu, aku 

berhasil meraih medali emas bidang 
Matematika dan gelar predikat The 
Best Theory pada OSN jenjang SD yang 
diselenggarakan di Yogyakarta pada 
tanggal 18–23 Mei 2015. Hasil ini adalah 
berkat pertolongan Tuhan Yesus dan 
perjuangan belajar yang tak kenal lelah, 
karena tahapan untuk mencapainya 
begitu panjang.

Pertama kali, aku harus berlomba 
dalam OSN tingkat Kecamatan Wonocolo 
dahulu, yaitu pada tanggal 18 Februari 
2015. Puji Tuhan, aku berhasil meraih 
juara pertama dan lanjut untuk berlomba 
pada tingkat Kota Surabaya, yaitu pada 
tanggal 14 Maret 2015. Pada OSN tingkat 
kota ini, aku kembali meraih Juara I, 
sehingga aku mewakili Kota Surabaya 
untuk bertanding pada tingkat Provinsi 

Jawa Timur, pada tanggal 1-2 April 2015. 
Dalam perlombaan tingkat provinsi, 
sekali lagi aku berhasil meraih Juara I 
dan menjadi tiket untuk berlomba pada 
OSN tingkat nasional. Pada OSN tingkat 
nasional bidang Matematika ini, tiap-
tiap provinsi diwakili oleh tiga siswa. Aku 
tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan 
berusaha semaksimal mungkin. 

Akhirya... Tuhan memberikan 
pertolongan kepadaku sehingga aku 
berhasil membawa pulang medali emas 
dan gelar predikat The Best Theory. Puji 
Tuhan...! Aku berterima kasih atas doa 
dan dukungan dari kepala 
sekolah, semua guru, 
dan teman-teman di 
SD Kristen Petra 9. 
Thanks Jesus for Your 
help!

oleh: Vanya

Daftar Siswa PPPK Petra Peraih Medali OSN 2015
Vanya Priscillia Bendatu

William Wahyudi

Rivaldo Billy Sebastian

Bryan Nathanael Wijaya

Valentino Dante

Kensias Kristanto

Abraham Nathanael K.

William Kho

Enrico Hariono

Fransisca Andriani

Amelia Gunawan

Adriel Hernando

Irvan Albert Riady

Daniel Wiranata Dayan

SD Kristen Petra 9

SMP Kristen Petra 1

SMP Kristen Petra 2

SMP Kristen Petra 3

SMP Kristen Petra 3

SMP Kristen Petra 5

SMA Kristen Petra 1

SMA Kristen Petra 1

SMA Kristen Petra 1

SMA Kristen Petra 2

SMA Kristen Petra 2

SMA Kristen Petra 2

SMA Kristen Petra 2

SMA Kristen Petra 5

Matematika

Matematika

Matematika

IPA

Matematika

Matematika

Kimia

Matematika

Fisika

Matematika

Kimia

Biologi

Kebumian

Ekonomi

Emas

Perunggu   (jenjang SMA)*

Emas

Emas

Perak

Perak

Emas

Perak

Perak

Emas

Emas

Perak

Perak

Perunggu

* William Wahyudi mengikuti OSN bidang Matematika jenjang SMA
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Pembelajaran tentang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
dengan menggunakan media peraga tentunya akan lebih 
mudah dipahami oleh siswa. Pada hari Rabu, tanggal 

13 Mei 2015, siswa kelas IV SD Kristen Petra 5 mempelajari 
materi IPA tentang erosi. Ibu Maria telah menyiapkan alat dan 
bahan yang diperlukan, antara lain: bak plastik, tanah, tanah 
yang ada tumbuhannya, dan air. Kemudian, ibu guru memberi 
kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan sendiri 
bagaimana terjadinya erosi. Mereka meletakkan tanah tanpa 
tanaman ke bak plastik A, kemudian dialiri dengan air. Apa 
yang terjadi? Ternyata tanah tersebut mengalir mengikuti air 
dan lama-lama habis. Itulah yang namanya erosi. Kemudian 
percobaan kedua, siswa menggunakan tanah yang ada 
tumbuhannya pada bak plastik B, lalu dialiri air. Apa yang 
terjadi? Ternyata tanah tersebut tetap berada di tempatnya. 
Terjadi erosi, tetapi hanya sedikit. Hal ini membuktikan 
bahwa akar dalam tumbuhan tersebut dapat menyerap air 
yang mengalir sehingga hanya sedikit tanah yang terkikis. 
Dengan pembelajaran di atas, siswa dapat memahami 
materi yang dipelajari dengan mudah. Mereka pun bisa 
menceritakan bagaimana terjadinya erosi dan bagaimana 
cara pencegahannya, salah satunya adalah dengan menjaga 
kelestarian hutan kita. 

Perpustakaan merupakan sumber pengetahuan, karena 
itu SD Kristen Petra 1 berupaya meningkatkan minat 
membaca para siswanya dengan cara mengadakan 

lomba peminjam buku dan pengunjung tertertib pada 
tiap tahunnya. Untuk mendapatkan predikat sebagai 
peminjam dan pengunjung terbanyak, siswa kelas I–VI 
wajib mengunjungi perpustakaan untuk meminjam ataupun 
membaca buku di sana. Pada jam istirahat, para siswa 
bisa mencari literatur, sumber informasi, sampai mencari 
bahan dan materi tugas yang diberikan oleh guru. Dari data 
pengunjung dan peminjam buku di perpustakaan, nantinya 
akan dihitung siapa peminjam buku terbanyak. Siswa yang 
masuk kategori tersebut berhak mengikuti lomba sebagai 
berikut: lomba story telling untuk kelas I–III dan lomba 
sinopsis untuk kelas IV–VI. Lomba tersebut dilaksanakan 
pada tanggal 3 Juni 2015. Dan... pemenang lomba story 
telling adalah Clarissa Florentine Pratomo (I A), Agnes 
Devina Gunohardjo (II A), dan Gabrielle Stefina Septijanto 
(III A). Sedangkan pemenang lomba sinopsis adalah Nicholas 
Jansen Santoso (IV A), Matthew Sebastian (V B), dan Stefani 
Soetiono (VI C). Selamat bagi para pemenang! Tetaplah rajin 
membaca dan berkunjung ke perpustakaan, 
agar pengetahuanmu bertambah dan 
menjadi pemenang lomba untuk tahun 
berikutnya.

Ayo Tingkatkan

Budaya Membaca

Bagaimana Terjadinya Erosi?

“Siaga... jaya!” seru kami menyambut sapaan 
dari pembina pramuka. Kami, siswa SD Kristen 
Petra 13, mengadakan kegiatan perkemahan 

sehari atau yang biasa disebut Persari. Kegiatan 
tersebut diadakan di alam terbuka, tepatnya di 
Taman Pintar Juanda Cendekia, Lanudal Juanda, 
Sidoarjo, pada tanggal 10 Mei 2015. Kegiatan 
diawali dengan mengenal lingkungan dan permainan 
menguji pengetahuan tentang kepramukaan. Nah, 
setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan outbound 
sebagai wadah untuk menerapkan pengetahuan 
dan kecakapan dalam kepramukaan. Wah… seru! 

Kami bisa belajar keseimbangan dengan berjalan 
di atas anyaman tali dan menaiki jaring-jaring yang 
berbentuk seperti jaring laba-laba. Melalui kegiatan 
outbound ini, kami belajar banyak mengenai 
keterampilan dan kecakapan pramuka,  melatih 
kemandirian, ketangkasan, kecekatan dalam 
bertindak, dan kerja sama yang baik. Seusai itu, kami 
memasuki ruang media untuk belajar tentang dunia 
penerbangan, serta membaca buku yang tersedia 
di perpustakaan. Lengkap sudah kegiatan Persari 
hari ini, kami sungguh senang karena bisa bermain 
sambil belajar.

Sehari
Perkemahan



Olahraga merupakan salah satu kegiatan yang 
menyenangkan untuk dilakukan. Kita bisa melakukan 
olahraga di mana pun dan kapan pun. Ada beberapa 

jenis olahraga yang dapat dilakukan secara sederhana, seperti 
berjalan kaki. Untuk itu, kami, siswa-siswi SD Kristen Petra 12, 
mengadakan acara fun walk pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 
2015.

Acara fun walk kami kali ini begitu spesial karena papa 
dan mama juga ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Setelah 

berjalan mengitari kompleks perumahan dan tiba 
kembali di sekolah, kami disuguhi dengan aneka 

jajanan yang sehat, seperti kentang dan kacang 
rebus. Selain itu, kami juga bisa menikmati buah 

semangka serta makanan tradisional berupa 
gethuk. Hmmm... pasti teman-teman merasa 
lapar, yaa..? Hehehe...! Kesenangan kami 
tidak berhenti sampai di situ saja, teman-
teman... karena setelah sarapan sehat, kami 
diberi kesempatan untuk mengikuti lomba 
estafet bola pingpong dan juga menangkap 
belut bersama papa dan mama.

Kami sangat antusias mengikuti setiap 
lomba-lomba yang ada. Namun, bukan 
kemenangan yang menjadi tujuan utama 
kami, melainkan kekompakan dengan papa 
dan mama yang menjadi tujuan kami. 
Bagaimana, asyik kan acara fun walk with 
family kami? Badan sehat, perut kenyang, 
hati pun senang. 

I’m Healthy

Fun Walk

Yeyyy...! Saatnya fun walk! Pada 
hari Jumat, tangga 15 Mei 2015, 
kami, seluruh siswa SD Kristen 

Petra 11, mengikuti kegiatan fun walk 
yang diadakan oleh sekolah, sebagai 
penerapan aspek physical growth 
dalam program SLO PPPK Petra. Kami 
berjalan mengikuti rute dengan hati 
riang dan penuh semangat, sambil 
menyanyikan beberapa lagu daerah. 
Tanpa terasa...  kami pun sampai 

kembali di sekolah.
Begitu memasuki gerbang sekolah, 

kami segera menuju lapangan 
belakang sekolah untuk mengambil 
segelas minuman “Es Kopyor Fantasi”. 
Aaah... segarrrnya! Hehe...! Es kopyor 
ini adalah buatan teman-teman 
kami dari kelompok ELS Cooking, 
lho! Selain minuman ini, ada juga 
“Pop Corn Caramel”, “Nasi Goreng 
Hongkong”, serta “Sosis BBQ Bakar”. 

Saat kami mengikuti kegiatan fun 
walk, teman-teman dari kelompok 
ELS Cooking ini ternyata juga 
mengikuti kegiatan kewirausahaan. 
Jadi, mereka mempratikkan keahlian 
mereka untuk membuat masakan dan 
minuman, yang nantinya bisa kami 
nikmati bersama-sama, hehehe...! 
Sungguh hari itu merupakan hari yang 
menyenangkan bagi kami semua.

n’n’Fun Walk Entrepreneurship

I’m Happy
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Pentas seni SD Kristen Petra 7 yang diadakan pada hari 
Senin, tanggal 8 Juni 2015, berlangsung dengan meriah. 
Pentas seni yang bertemakan “Meaningful Changes” 

ini mengingatkan agar kita sebagai makhluk ciptaan-Nya 
mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, dalam 
keluarga ataupun masyarakat. Kami berharap agar sekolah 
bisa menjadi agen perubahan tersebut bagi anak didiknya. 
Acara, kostum, dan panggung, telah dipersiapkan dengan 
matang. Tidak hanya guru, tetapi siswa juga 
berperan besar dalam terlaksananya pentas 
seni ini. Parade, MC, paduan suara, kolintang, 
dan drama musikal, dihadirkan di atas 
panggung dengan sangat baik berkat talenta 
mereka di bidang tari, musik, presenter, dan 
akting. Dan tentu saja talenta-talenta tersebut 
ditunjang dengan tanggung jawab mereka 
dalam belajar dan berlatih. Kerja keras serta 
kegigihan mereka saat latihan terbayar lunas 
saat pentas seni. Mereka sangat menikmati 
penampilannya, dan para orang tua pun turut 
bangga melihat penampilan putra-putrinya.

 Changes
Meaningful

Sebagai usaha untuk mengembangkan talenta dan minat, 
serta meningkatkan daya kreasi siswa-siswinya di bidang 
seni dan bahasa, SD Kristen Petra 10 mengadakan 

acara pentas seni dengan tema “Sufficient Grace” yang 
diselenggarakan di auditorium PPPK Petra pada tanggal 16 
Juni 2015. Acara ini dikemas dalam bentuk drama berbahasa 
Inggris yang berkisah tentang Fanny, seorang anak yang buta 
tetapi memiliki talenta bermain musik dan membuat lagu. 
Meski dalam kekurangannya, Fanny tidak putus asa, dia tetap 
mengucap syukur dan bersemangat dalam melayani Tuhan, 
serta menjadi berkat bagi sesamanya.

Para siswa yang tergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler 
seni tari menampilkan beberapa tarian, yaitu: Tari Alam 
Semesta dan Sumber Gembiraku. Mereka menari dengan 
ceria dan lemah gemulai. Tidak ketinggalan, para siswa 

Grace
yang tergabung dalam ELS Hip Hop juga menampilkan 
tarinya dengan kompak. Para siswa dan guru juga bergabung 
menampilkan Tari Rantak dan Tari Ekspresi. Kerja sama yang 
sangat baik dan kompak, terlihat dalam setiap penampilan. 
Bapak dan ibu guru juga mempersembahkan lagu “Joyful, 
Joyful” dan “I Will Follow Him”, yang diiringi dengan alunan 
alat musik tradisional dari Sulawesi Utara, kolintang. Lagu 
“Amazing Grace” yang dinyanyikan oleh paduan suara siswa 
dengan iringan alunan biola dan recorder dari para siswa juga, 
menutup acara pentas seni yang berlangsung dengan meriah. 
Puji Tuhan! Acara berjalan dengan baik dan berkesan di hati 
semua siswa, orang tua, serta para undangan yang hadir.

Tuhan berfirman dalam 2 Korintus 12:9a, “Cukuplah kasih 
karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-
Ku menjadi sempurna.” Ya! Kasih Tuhan sungguh luar biasa 
bagi kita. Dalam keadaan apa pun, Dia selalu mengasihi dan 
memberkati kita. Hendaknya kita selalu mengucap syukur atas 
berkat dan anugerah yang selalu cukup yang diberikan oleh 
Tuhan dalam hidup kita. Thank you God for giving us such 
wonderful talents that we can be blessings to others....

Sufficient
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KB-TK Kristen Petra 13 mengadakan 
kegiatan pentas akhir tahun ajaran 
2014/2015 yang bertajuk “Indahnya 

Negeriku” pada hari Sabtu, tanggal 6 
Juni 2015 yang lalu. Pementasan ini 
melibatkan seluruh siswa KB B dan TK 
B. Mereka tampil dengan dandanan 
yang apik dan pertunjukan yang 
mengesankan. Acara ini diawali dengan 
Tari Pendet dari Bali, sebagai tari 
penyambutan para tamu. Kemudian, 
acara ini dibuka dengan pemukulan gong 
oleh Dra. Dewi Setio sebagai perwakilan 
Dewan Pengurus PPPK Petra. Setelah 
dibuka, acara pun dilanjutkan dengan 
persembahan Tari Gundul Gundul 
Pacul dan lagu “Aku Anak Indonesia” 
yang dibawakan oleh para siswa KB 
dengan tingkah mereka yang sangat 
menggemaskan. 

Pentas akhir tahun ini mengangkat 
cerita tentang seorang putri raja yang 
pemurung. Sang putri merasa semakin 
sedih karena berpisah dengan kakaknya 
yang pergi mengembara mencari 
sesuatu hal yang dapat menghibur hati 
sang putri. Sang Raja pun membuat 
sayembara, barang siapa yang dapat 

menyenangkan hati sang putri, 
akan mendapat hadiah yang besar. 
Kemudian, berbagai lagu dan tarian dari 
berbagai daerah di Indonesia datang 
untuk menghibur hati sang putri. Lagu 
“Rambadia” dari Sumatera Utara, Tari 
Piring dari Sumatera Barat, Tari Manang 
dari Kalimantan, Tari Sipatokaan dari 
Sulawesi, dan Tari Sajojo dari Papua, 
datang untuk mempersembahkan 
lagu dan tari-tarian bagi sang putri. 
Tari-tarian itu mampu membuat sang 
putri tersenyum, dan yang paling 
membuatnya bahagia adalah saat 
sang kakak kembali ke istana sembari 
membawa penari Semut dari Pulau 
Jawa. Tari Semut membuat sang putri 
dapat tertawa-tawa. Sungguh keindahan 
negeri Indonesia yang beragam 
kebudayaannya dapat membawa 
kebahagiaan ke kerajaan itu.

Acara ini pun diakhiri dengan 
penyerahan STTTK oleh Kepala TK Kristen 
Petra 13 kepada tiga murid TK B yang 
didampingi oleh kedua orang tua mereka 
masing-masing sebagai perwakilan dari 
tiap-tiap kelas, lalu dilanjutkan dengan 
penyerahan siswa secara simbolis oleh 

Kepala TK Kristen Petra 13 kepada 
Kepala SD Kristen Petra 13. Seluruh 
orang tua siswa dan wali murid tampak 
terkesan dan bangga menyaksikan 
penampilan anak-anak mereka tersebut. 
Walaupun masih sangat kecil, mereka 
mampu membawakan pertunjukan 
dengan sangat baik. Selamat, ya... 
teman-teman TK B, akhirnya kalian telah 
menyelesaikan studi di Taman Kanak-
kanak dan siap naik ke jenjang Sekolah 
Dasar. Selamat, ya...!

Indahnya

Negeriku

”Anak-anak, tidak terasa ya... sudah 
dua tahun kalian belajar di TK 
Kristen Petra 1,” kata Ibu Nina. 

”Sebentar lagi, kalian bersekolah di SD, 
lho...! Jangan lupa, hari Senin, tanggal 
15 Juni 2015, adalah hari terakhir kalian 
masuk sekolah di jenjang TK B. Hari itu 
kita akan mengadakan ibadah tutup 
tahun ajaran 2014/2015 dengan pujian 
dan memberikan persembahan buat 
Tuhan, ya...! Berilah persembahan hati 
yang terbaik buat Dia, dan mintalah 
Tuhan Yesus menyertai masa depan 
kalian,” begitu pesan ibu guru kepada 
kami untuk mengikuti ibadah tutup 
tahun ajaran.

Hari Senin itu, kami mengikuti ibadah 
bersama. Kami memuji, mengumpulkan 
persembahan, dan mengucap syukur 
karena Tuhan telah menyertai kami 
selama belajar di sekolah. Usai ibadah, 
kami diajak oleh ibu guru mengikuti 
kegiatan pesta kelas! Ehmm... yummy! 
Di meja kelas kami, telah tersaji berbagai 
makanan. Ada nasi goreng, bakmi 
goreng, bakwan, sate ayam, puding susu, 
buah semangka, dan melon. ”Wow, 
lezat sekali! Membuat perutku lapar, 
nih! Hahaha...!” celetuk Clara. Kami pun 
segera menikmati makanan kesukaan 
kami. Hehehe...! Nah, itulah cerita kami 
di TK Kristen Petra 1. Bye, bye...!!

Kegiatan

Akhir Tahun Ajaran
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Hai, teman-teman! Aku punya jagoan, lho! Jagoanku bukan 
Superman atau Ironman. Mau tau siapa? Begini ceritanya....
Hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2015 yang lalu, aku dan teman-

teman TK Kristen Petra 10 kelompok B mengikuti retret dengan 
tema “From Zero to Hero”. Acaranya seruuuu sekali!

Ketika tiba di sekolah, ibu guru langsung menyambut kami 
dengan senang dan mengajak kami untuk mengikuti ibadah pagi. 
Ruangan kelas yang kami pakai untuk beribadah juga sudah dihias 
bagus sekali. Kami jadi tambah bersemangat, nih! Dipimpin oleh 
bu guru dan beberapa teman dari kelompok B, kami bersukacita 
memuji Tuhan. Salah satunya menyanyi lagu “Yesus  Jagoanku”. 
Setelah memuji Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan yang 
disampaikan oleh Pnt. Agustina. Beliau mengatakan kalau di dunia 
ini ada banyak sekali jagoan, tetapi jagoan kita yang sebenarnya 
adalah Tuhan Yesus. Kita juga bisa jadi jagoan, lho... asal 
kita meniru sikap Tuhan Yesus dengan mengasihi orang lain 
seperti Tuhan mengasihi kita.

Nah... setelah itu, tibalah saatnya bagi kami untuk 
mengikuti games kelompok. Kami semua harus kompak saat 
bermain, supaya bisa menjadi juara. Tetapi sebelum memulai 
games, kami harus menyerukan yel-yel yang sudah kami buat 
sehingga suasana jadi tambah meriah. Yiippiiiii...!!! Tidak terasa, 
tibalah waktunya makan siang bersama dan pengumuman 
pemenang.Tentu saja yang menang mendapat hadiah yang 
menarik. Wah, hari itu sungguh menyenangkan. Kami bersyukur 
kepada Tuhan untuk acara yang menyenangkan pada hari itu. 
Tuhan Yesus memang jagoanku!

Keep Moving On

to Hero!
From Zero

Memasuki bulan Juni, para siswa 
KB-TK Kristen Petra 5 bersiap untuk 
mengakhiri masa belajar mereka 

selama setahun ini. Mereka akan melanjutkan 
belajarnya ke jenjang yang lebih tinggi. Siswa 
KB B akan naik ke jenjang TK, dan siswa TK B 

akan naik ke jenjang SD. Namun sebelum itu, 
mereka akan mempersembahkan talenta 
mereka untuk tampil pada acara pentas seni 
KB-TK Kristen Petra 5 yang bertema “Keep 
Moving On”. Mereka bisa menunjukkan 

talenta masing-masing, seperti 
menyanyi, dance, ataupun 
permainan angklung.
Acaranya luar biasa. Penampilan 

mereka membuat papa dan mama merasa 
bangga dengan mereka. Ternyata di 
sekolah mereka tidak hanya bermain saja, 
tetapi juga mengembangkan talenta yang 
mereka miliki sehingga bisa tampil baik 
dan berani. Hebaaat..!!! Rafael dan Satriyo 
menyanyikan lagu “I Have a Dream” dengan 

iringan musik angklung yang dimainkan oleh 
teman-teman yang lain. Pada akhir acara, Okta 
dan Bu Alninda menyanyikan lagu “Wonderful 
Day” yang melukiskan bahwa hari itu adalah 
hari yang tak terlupakan karena dapat memberi 
yang terbaik bagi papa dan mama.

Ayo, teman-teman...! Kita harus terus maju 
dan tidak putus asa jika menghadapi kesulitan 
pada jenjang berikutnya. Maju terus, pantang 
mundur! Sukses selalu dan Tuhan memberkati.
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Pendidikan adalah salah satu hal yang penting bagi anak-
anak sebagai bekal dalam menyongsong masa depan, 
sehingga pendidikan perlu diberikan kepada anak-anak 

sejak dini. Namun untuk memperoleh hasil belajar yang 
maksimal, anak-anak juga membutuhkan kondisi fisik yang 
baik, sesuai dengan program SLO dalam aspek physical growth. 
Oleh karena itu, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan 
Nasional, TK Kristen Petra 9 mengadakan kegiatan upacara dan 
jalan sehat bagi siswa-siswinya. Upacara dimulai tepat pukul 
07.00, yang dilaksanakan di aula sekolah. Upacara berlangsung 
dengan tertib, dan semua anak mengikuti dengan baik. Setelah 
itu, acara dilanjutkan dengan kegiatan jalan sehat di kompleks 
perumahan sekitar sekolah. Sepanjang jalan, anak-anak 
berjalan tertib sambil menyanyikan lagu-lagu nasional dengan 
penuh semangat. Setelah tiba kembali di sekolah, mereka pun 
menikmati bakpao dan bubur kacang hijau. Hmmm... seru dan 
menyenangkan!

Horeee... sekolah kami, TK Kristen Petra 11, mengadakan 
kegiatan fun walk bagi siswa-siswi KB dan TK pada hari 
Jumat, tanggal 15 Mei 2015. Kegiatan ini diadakan 

agar badan kami senantiasa segar dan sehat, lho...! Meski 
berjalan lumayan jauh, kami tidak merasa lelah, namun justru 
merasa senang. Selama perjalanan, kami bisa melihat dan 
mengenal bermacam-macam pohon yang tumbuh di sekitar 
jalan yang kami lalui, seperti pohon asam, pohon mangga, 
pohon nangka, pohon jambu, dan pohon belimbing. Hehehe... 
asyik, kan! Sampai di sekolah, kami langsung menuju lapangan 
belakang sekolah untuk menikmati segelas minuman “Es 
Kopyor Fantasi”. Hmm... segarnyaaaa...!!!

Kegiatan kali ini berbeda dari biasanya, khususnya pada 
hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2015, di KB-TK Kristen Petra 
12. Wah... ada apa, ya? Para siswa KB B dan TK B terlihat 

cantik dan tampan memakai baju berwarna-warni. Ooh... 
ternyata mereka sedang mengikuti kegiatan pelepasan siswa 
tahun ajaran 2014/2015. Seluruh siswa berkumpul di sekolah 
bersama dengan papa dan mama mereka. Suasana sukacita 
semakin terasa pada saat acara akan segera berlangsung. 
Mereka semakin tidak sabar menunggu giliran untuk 
menampilkan yang terbaik di depan papa dan mama mereka. 
Berbagai macam penampilan disuguhkan dalam acara ini. Ada 
pementasan drama, menyanyi, menari, bermain angklung, 
membaca puisi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Setiap 

Sehat
Jalan-Jalan

Fun Walk... 

Yes!

Brings a Joy
Patient

penampilan yang mereka pentaskan mampu memukau 
para orang tua yang melihat. Papa dan mama mereka tak 
menyangka kalau putra atau putrinya mempunyai talenta yang 
luar biasa. Congratulations!
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Beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Februari 
hingga Mei 2015, empat orang native teachers kembali 
didatangkan dari Guangxi University of Science and 

Technology, China, untuk mengajar bahasa Mandarin di 
SD PPPK Petra. Kedatangan para native teachers ini untuk 
mengajar selama satu semester lalu adalah hasil kerja sama 
antara PPPK Petra dan Guangxi University of Science and 
Technology dalam internship program atau program magang. 
Mereka adalah Cao Xiaowen lăoshī (Wendy) yang mengajar 
di SD Kristen Petra 1 dan SD Kristen Petra 11, Ou Guixing 
lăoshī (Niki) yang mengajar di SD Kristen Petra 5, Tang Lan 
lăoshī (Tona) yang mengajar di SD Kristen Petra 7, dan Chen 
Qiaoling lăoshī (Jocelyn) yang mengajar di SD Kristen Petra 
10. Kehadiran para native teachers ini diharapkan bisa 
meningkatkan semangat dan minat para siswa dalam belajar 
bahasa Mandarin. Rasa senang tampaknya tak hanya ada 
pada siswa saja, karena para native teachers ini juga senang 
dengan kesempatan yang mereka dapatkan untuk mengajar 
di sekolah-sekolah PPPK Petra. Berikut komentar mereka....

欧桂杏 Ou Guixing (Niki)
这对我来说是一次难忘的经历，在彼得拉我获得了许多宝
贵的教学经验，领略了不同的文化，认识了一些可爱的朋
友。老师的热情帮助和照顾使我非常感动。感谢彼得拉联
盟董事会，彼得拉老师们。我相信我们会越来越好！
It was an unforgettable experience for me. In Petra I got a 
lot of valuable experiences in teaching, appreciated different 
culture, and met some lovely friends. I was very touched by 
the teachers’ enthusiasm. Thanks to Petra Christian School 
Board Director and Petra’s teachers. I believe that we will be 
better and better.

曹晓雯 Cao Xiaowen (Wendy)
能来到彼得拉大学实习，我感到莫大的荣幸。在这短短的
四个月里，我和同事、学生们结下了深刻的友谊！希望我
们两校间能更深入的合作，共同创造美好的未来！ 
It is indeed a very great honor for me to be a Chinese teacher 
at Petra school. I have been very fortunate in developing long 
term relationships with respected colleagues. I hope that our 
two schools will continue to work together to further mutual 
cooperation. Let us create a happier life and a better future 
for us all!

唐岚  Tang Lan (Tona)
感谢彼得拉提供这次实习机会，这使我收益很多，同时也
感谢对我很友好的老师们，也希望我可爱的学生们汉语成
绩能够越来越好。
Thanks to Petra for providing this internship opportunity for 
us. I gained a lot and I’m glad to meet the friendly teachers. 
Finally, I wish my lovely students will do better in Chinese.

陈巧灵 Chen Qiaoling (Jocelyn)
非常感谢彼得拉提供的这次实习机会，在这次实习当中我
受益匪浅，它让我更加喜欢教师这个职业，也让我感受到
了一个大家庭的温馨。此外，非常感谢老师和学生们对我
的欢迎和认可，我会铭记在心。
Thanks a lot for the internship opportunity that was provided 
by Petra. I benifited much from this chance. It makes me 
prefer the profession of teacher because of the warmth of the 
big family. In addition, I am very grateful for the welcome and 
recognition from teachers and students. I will never forget it.

LEARnING CHINESE

WITH NATIVE SPEAKER
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