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Senang bisa berjumpa dengan Anda kembali 
dalam Gema Petra edisi bulan Agustus-
September 2015 ini. Kami telah menyiapkan 
liputan-liputan yang menarik bagi Anda 
dalam edisi Gema Petra kali ini. Anda bisa 
membaca berita tentang prestasi para siswa 
PPPK Petra dalam mewakili Indonesia dalam 
olimpiade tingkat internasional, antara lain: 
International Chemistry Olympiad (IChO), 
International Olympiad of Astronomy and 
Astrophysics (IOAA), International Olympiad 
in Informatics (IOI), dan International 
Mathematics Competition (IMC) yang 
berlangsung di China. Tak lupa, kami juga 
menghadirkan berita tentang kegiatan Beijing 
Summer Camp Programme 2015, Layanan 
Orientasi Siswa (LOS), dan kegiatan di sekolah-
sekolah lingkungan PPPK Petra dalam rangka 
merayakan HUT ke-70 Republik Indonesia. Itu 
semua adalah liputan berita yang bisa Anda 
temukan dalam Gema Petra edisi kali ini.

Selamat membaca....



Libur telah usai.... Dengan penuh rasa sukacita, kami siap 
kembali ke sekolah! Memasuki gerbang KB-TK Kristen 
Petra 5, kami disambut oleh sapaan ramah ibu guru dan 
berbagai hiasan baru yang menghiasi gedung sekolah 

kami, sehingga membuat suasana awal sekolah semakin 
menyenangkan. Waaah... tak hanya itu lho, teman-teman! 
Ternyata ibu guru sudah menyiapkan kegiatan-kegiatan 
yang menarik. Saatnya kami belajar dan bermain di sekolah. 
Pokoknya bakal menyenangkan, deh!

Awalnya ada beberapa teman yang masih menangis, 
namun akhirnya mereka mau berkumpul untuk bermain 
bersama kami dan tidak menangis lagi. Hihihi...! Tidak perlu 
takut, teman-teman... karena Tuhan Yesus pasti bantu dan 
temani kita. Selain dapat banyak teman baru, kami pun 
membuat beberapa hasil karya, misalnya: membuat kupu-
kupu, boneka tangan domba, dan sebagainya. Senangnya 
lagi, hasil karya kami itu bisa dibawa pulang usai sekolah. 
Eits... masih ada yang lebih seru lagi, teman-teman! Ibu 
guru mengajak kami dalam kegiatan outbound. Kakak TK 
B berlomba menjaga agar kacang atom yang dioperkan 
ke teman sebelahnya tidak jatuh. Upps! Hehehe...! Begitu 
juga dengan teman TK A. “Horeee...! Akhirnya aku berhasil 
merangkak keluar terowongan!” ujar salah satu teman 
kami setelah berjuang meronce dan merangkak memasuki 
terowongan. Sementara itu, kegiatan adik KB juga tidak kalah 
serunya, lho...! “Asyikkk...! Saya mau, Bu...!” jawab Sean 
setelah ibu guru mengajak adik-adik KB B untuk bermain pasir 
di halaman sekolah. Mereka lekas melepas sepatu dan masuk 
ke dalam kolam pasir. Sedangkan untuk adik-adik KB A, ada 
kegiatan kreativitas. Mereka membuat dan menghias ikan 
dari kertas origami yang nantinya bisa dibawa pulang. Wah... 
ternyata benar kata ibu guru... school is fun!

School is Fun...!

”Ayo, anak-anak... pelan-pelan makannya, 
ya... dan harus habis...!” itulah kalimat 
yang diucapkan oleh ibu guru kepada 
kami, siswa-siswi KB-TK Kristen Petra 1, 

saat jam istirahat pada hari pertama masuk sekolah. 
Saat itu, kami mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan 
sekolah yang dilaksanakan pada tanggal 27-31 Juli 2015 
yang lalu.

Ibu guru mengajarkan kalau kami harus mencuci 
tangan dan berdoa terlebih dahulu sebelum makan. 
Meski awalnya sulit, tetapi lama-kelamaan kami berhasil 
melakukannya sendiri. Selain belajar makan sendiri, 
kami juga belajar berbaris dengan tertib sebelum masuk 
kelas, membuka-menutup-merapikan tempat makan 
dan minum, serta belajar merapikan mainan setelah 
bermain. Ibu guru juga mengajar kami untuk mewarnai 
gambar kupu-kupu dengan media cat ladoeni, mewarnai 
gambar burung dengan media maze, membuat pigura 
untuk foto keluarga yang sudah kami bawa dari rumah, 
serta membuat lebah dari kertas origami. Semua hasil 
karya yang sudah dibuat, kami bawa pulang untuk 
ditunjukkan kepada mama dan papa. Tidak hanya itu 
saja, ibu guru mengajak kami berkeliling sekolah untuk 
melihat ruang guru, ruang media, ruang bermain, kolam 
ikan, dapur sekolah, dan lainnya. Kami juga bersenang-
senang di halaman sekolah dengan bermain ayunan, 
seluncuran, dan permainan yang lain. Selama bermain 
itu, kami belajar untuk sabar menunggu giliran, tidak 
boleh menyerobot, dan saling memperhatikan teman. 
Waaahhh... pokoknya sangat seru dan menyenangkan, 
teman-teman! Nah, bagaimana dengan kegiatan awal 
masuk di sekolah kalian...??? Hehehe...!

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

Semangat Kemerdekaan
di Petra 9

Kegiatan pembelajaran di KB-TK Kristen Petra 9 yang 
dimulai tanggal 27 Juli 2015, diawali dengan kegiatan 
MOS selama satu minggu. Kegiatan MOS ini diadakan 

agar para siswa KB dan TK yang baru masuk sekolah 
nantinya bisa merasa nyaman dan senang dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran di sekolah. Pada hari pertama hingga 
ketiga, masih ada beberapa siswa yang menangis minta 
ditemani oleh mama dan papanya untuk masuk ke dalam 
kelas. Namun, dengan berbagai kegiatan menyenangkan 
yang dilakukan bersama guru di dalam kelas, mereka pun 
berhenti menangis dan mau mengikuti kegiatan yang 
berlangsung. Rangkaian kegiatan MOS ini diisi dengan 
berbagai kegiatan yang menyenangkan dan kreatif, yaitu: 
fun games, menyanyi, serta membuat aneka kerajinan 
tangan (topeng dan topi). Mereka juga diajak oleh bu guru 
untuk berkeliling sekolah, agar mereka bisa mengenal 
lingkungan sekolah barunya. Pada akhirnya, mereka pun 
bisa beradaptasi di sekolah barunya dengan baik dan mau 
belajar dengan gembira.

KB-TK Kristen Petra 9 mengadakan acara 
perayaan peringatan Hari Kemerdekaan 
yang ke-70 Republik Indonesia pada 

tanggal 13 Agustus 2015 yang lalu. Semua 
siswa dan guru memakai kostum yang 
bernuansa merah dan putih. Wah…semarak 
sekali! Acara diawali dengan upacara bendera 
yang dipimpin oleh Ibu Farida S.L., S.Pd., 
M.Si. selaku Kepala KB-TK Kristen Petra 9. 

Tujuan dari upacara ini adalah untuk 
menanamkan disiplin dan mengenalkan 

arti kemerdekaan kepada para siswa 
sejak dini. Setelah upacara, acara 
dilanjutkan dengan kegiatan jalan 
sehat di sekitar lingkungan sekolah. 
Dengan berbaris rapi sambil membawa 
bendera kecil, mereka semua bersama 

para guru berjalan mengelilingi  
lingkungan sekolah sambil meneriakkan 

pekik merdeka dan menyanyikan lagu-lagu 
perjuangan. Wah… senang sekali melihat 
mereka yang begitu semangat mengikuti jalan 
sehat ini! Melalui kegiatan jalan sehat ini, 
mereka bisa belajar untuk memiliki semangat 
dan jiwa yang tangguh, serta tidak mudah 
menyerah. Anak Indonesia harus semangat!
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Let’s Have

Wah...

Fun Walk!

Ada ‘Tank Mini’
di Petra 13

Aku dan teman-teman merasa senang sekali hari 
ini, karena ibu guru akan mengajak kami untuk 
jalan sehat. Wah… kenapa ya, ibu guru mengajakku 

dan teman-teman jalan sehat? “Hari ini, ibu guru akan 
mengajak anak-anak berkeliling lingkungan sekitar sekolah 
dalam rangka memperingati Kemerdekaan HUT ke-70 
RI. Nah... sebagai anak Indonesia, kita harus mengenang 
kembali perjuangan bangsa kita. Anak-anak mau ikut jalan 
sehat?” kata bu guru. Dan langsung saja kami menyahut 
berbarengan, “Mau bu guru…!!!” Hehehe...!

Lalu, aku dan teman-teman mulai berjalan sambil 
membawa bendera. Kami diingatkan kembali oleh ibu guru, 
kalau kita bisa menikmati kemerdekaan dalam sekolah, 
bermain, dan belajar ini, semua juga berkat perjuangan 
para pahlawan negeri kita ini. Kami menikmati kegiatan 
jalan sehat ini dengan gembira dan menyanyikan lagu-lagu 
nasional. Tidak terasa, kami sudah sampai di sekolah lagi. 
“Wah…panas, Bu…. Aku jadi haus dan lapar, Bu Guru,“ 
kata temanku. Ibu guru pun menyahuti, “Nah... tenang 
anak-anak, ibu guru sudah menyiapkan minuman air 
kacang hijau dan bubur merah putih yang menyehatkan 
dan menyegarkan badan.” Lalu, ibu guru membagikan 
minuman air kacang hijau dan bubur merah putih untuk 
kami nikmati. Emmm… enak sekali bubur ini.

Nah, kita harus berbangga hati sebagai anak Indonesia, 
karena negara ini sungguh indah, hehehe...! Itulah 
kegiatanku bersama teman-teman dari TK Kristen Petra7 
saat merayakan Hari Kemerdekaan RI, pada hari Jumat, 
tanggal 14 Agustus 2015 yang lalu. Sampai jumpa, teman-
teman...!

Merdeka...! Merdeka...! Merdeka...! Suasana 
semarak semakin terasa di KB-TK Kristen Petra 13 
menjelang HUT ke-70 Republik Indonesia. Teman-

teman KB-TK Kristen Petra 13 yang didampingi oleh orang 
tua dan guru-guru, mengenakan pakaian yang bernuansa 
merah putih. Mereka terlihat gembira saat mengikuti acara 
jalan sehat dan sepeda hias yang diadakan oleh sekolah 
pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 lalu. 

Mereka sangat senang bisa mengikuti kegiatan sepeda 
hias. Berbagai model hiasan dipamerkan di sana, mulai dari 
sepeda yang berhiaskan pita merah putih sederhana sampai 
bentuk sepeda yang disulap menjadi tank mini. Hehehe... 
ternyata usaha mereka untuk menghias sepedanya tidaklah 
sia-sia, karena ada pemilihan sepeda hias terbaik! Mereka 
yang menjadi pemenangnya adalah Audrey Henoch R. 
(TK B3) dengan sepeda berhias green tank, Lionel (TK B1) 
dengan navy tank, Lovely (TK B3) dengan garuda merah 
putih, dan Praisedy Simon (TK B2) dengan plane bike.

Acara yang menyenangkan ini memang menjadi agenda 
rutin di TK Kristen Petra 13. Namun, kali ini ada yang 
berbeda, sebab mama dan papa juga turut ambil bagian di 
dalamnya. Dengan begitu... selain meningkatkan rasa cinta 
tanah air dan menghargai jasa para pahlawan yang berjuang 
merebut kemerdekaan, acara ini bisa menambah keakraban 
teman-teman dengan papa dan mama mereka. Hihihi...! 
Asyik, bukan!
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Kegiatan Kreativitas
Awal Sekolah
Wah… senangnya melihat teman-teman KB dan TK 

Kristen Petra 12 yang mulai masuk sekolah pada 
tanggal 27 Agustus 2015 lalu. Mereka terlihat 

senang karena bisa bertemu dengan teman-teman baru 
mereka. Eh, ibu guru sudah menyiapkan kegiatan yang 
menarik dan menyenangkan, lho! Kegiatan apa ya, teman-
teman? Ooh... ternyata kegiatan mereka adalah membuat 
tempat pensil, gelang, bunga matahari, kipas, ubur-ubur, 
serta memberi daun pada bunga yang terbuat dari permen. 
Setelah selesai, mereka bisa membawa pulang hasil karyanya 
yang dibuat bersama ibu guru tersebut, untuk ditunjukkan 
kepada mama dan papa. Wah, senangnya...! Semoga 
dengan mengikuti kegiatan-kegiatan menyenangkan seperti 
itu, kreativitas teman-teman di KB dan TK Kristen Petra 7 
akan semakin berkembang. Horee...!!! Dan tentunya akan 
membuat mereka merasa nyaman untuk belajar di sekolah. 
Hehehe...!

Selamat Ulang Tahun
Indonesiaku...!
Merdeka...! Merdeka...! 

Merdeka...! Itulah kata yang 
kami ucapkan dengan penuh 

semangat selama mengikuti berbagai 
kegiatan untuk memperingati Hari 
Ulang Tahun Kemerdekaan ke-70 
Indonesia. Eitsss... tetapi teman-teman 
tahu tidak, apa itu hari kemerdekaan? 
Hari kemerdekaan itu adalah hari saat 
bangsa kita bebas dari penjajahan 
bangsa lainnya. Nah, sekarang ada 
yang tahu tidak... tanggal berapa 
ya, negara kita merdeka? Ya, betul! 
Tanggal 17 Agustus 1945. Oleh sebab 
itu, pada setiap bulan Agustus, kita 
pasti memperingati hari kemerdekaan 
negara kita.

Untuk memperingati hari 
kemerdekaan tersebut, kami, siswa-
siswi TK Kristen Petra 10, juga tidak 
mau ketinggalan. Sekolah kami 
mengadakan berbagai kegiatan yang 
sangat seru. Yang pertama, tanggal 
12 Agustus 2015 lalu, kami dengan 
penuh semangat mengikuti jalan sehat 

berkeliling sekolah. Kami berjalan 
sambil menyanyikan lagu-lagu nasional 
serta membawa balon merah dan 
putih. Meski terasa lelah, namun kami 
tetap senang, apalagi saat sampai di 
sekolah ibu guru telah menyediakan 
kue dan minuman kacang hijau yang 
enak serta menyehatkan. Hmmm... 
nyummy! Yang kedua tidak kalah 
serunya. Aku dan teman-teman 
kelompok B mengikuti lomba mengipas 
balon. Meskipun susah, tetapi kami 
tetap berusaha membawa balon 
sampai ke garis akhir. Sedangkan 
adik-adik TK A, mengikuti lomba 
memindahkan bola secara estafet. 
Semua berlari dengan semangat dan 
tidak mau kalah.

Saat pembagian hadiah, kami 
semuanya merasa senang karena 
bisa membawa pulang hadiah. Wah... 
aku senang sekali merayakan hari 
kemerdekaan Indonesia, hehehe! 
Jangan pernah lupa ya, dengan hari 
kemerdekaan kita! 

06



Memasuki tahun ajaran baru 2015/2016, sekolah-
sekolah di lingkungan PPPK Petra selalu diawali 
dengan kebaktian awal tahun ajaran. Hal ini dilakukan 

untuk membekali siswa dengan motivasi dan semangat dalam 
mengikuti pelajaran selama satu tahun ke depan. Dengan tema 
“Tuhan Memimpin Langkahku“, kebaktian di SD Kristen Petra 1 
dilayani oleh Pdt. Yudhi Kristanto S.Si., yang menjelaskan bahwa 
dalam hidup, kita kerap kali menengok ke belakang, walau kita 
menjalani hidup ini dengan melangkahkan kaki ke depan.

Apa yang dapat kita pahami atas waktu yang sudah kita 
lalui? Perhatikan setiap peristiwa yang telah kita alami! Ada 
kebahagiaan seperti naik kelas, meraih kejuaraan, menemukan 
sahabat baru. Dan ada juga hal sebaliknya, seperti kesulitan-
kesulitan dalam pelajaran, konflik dengan teman, persoalan 
dalam keluarga, dan lain-lain. Semua peristiwa itu ternyata 
dapat kita lalui hingga hari ini. Dari manakah semua itu 
bisa terjadi? Usaha kita sendirikah? Sekuat apakah manusia 
sehingga dapat mengatakannya demikian? Kita lebih sering 
mengandalkan kekuatan, kekayaan, kepandaian, keahlian diri, 
sehingga kita tidak mampu merasakan kehadiran Tuhan dan 
tidak mau dipimpin dalam segala situasi, baik senang maupun 
susah. Seharusnya... kita dapat melihat kehadiran Tuhan dalam 
segala situasi kehidupan kita. Kita tidak cukup percaya (believe), 
bahwa Tuhan ada, Tuhan mahabaik dan mahakuasa dalam 
kehidupan kita, tetapi seyogianya kita perlu memercayakan diri 
(trust) untuk dipimpin oleh Tuhan. Seperti yang tertera dalam 
Ibrani 11:6, “Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan 
kepada Allah. Sebab barangsiapa berpaling kepada Allah, ia 
harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah 
kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.”

Tema di atas adalah ungkapan pernyataan iman kita, 
bahwa semua yang kita terima adalah bentuk penyertaan dan 
pimpinan Tuhan yang menuntun kepada hidup. Semua peristiwa 
dapat kita lewati dengan pimpinan dan tuntunan tangan Tuhan. 
Itulah kebaktian awal tahun ajaran 2015/2016 yang diikuti 
oleh siswa-siswi SD Kristen Petra 1. Semoga firman Tuhan yang 
disampaikan menjadi pedoman dan berkat bagi kita semua. 
Amin.

Tentu saja... kami semua —siswa-siswi SD Kristen 
Petra 12— senang bisa kembali belajar pada tahun 
ajaran yang baru ini. Namun, kami juga memiliki 

rasa was-was, apakah kami bisa mengikuti proses 
belajar di kelas baru ini dengan baik. Tetapi, setelah 
mengikuti kebaktian awal tahun ajaran pada hari Sabtu, 
tanggal 1 Agustus 2015, yang dipimpin oleh Pdt. Gidyon, 
M.Th. dari GKI Gresik, kekhawatiran kami itu pun 
hilang. Melalui rangkaian kebaktian itu, kami mendapat 
semangat dan kekuatan baru melalui puji-pujian, doa, 
dan firman Tuhan. Semuanya itu mengingatkan kami 
kembali, betapa Tuhan Yesus sangat baik dan sungguh 
luar biasa dalam menyertai kami pada tahun ajaran 
sebelumnya. Pada awal tahun ajaran baru ini pun, 
kami sungguh-sungguh percaya bahwa Dia juga akan 
menyertai proses belajar kami. 

Puji Tuhan, kami makin bersemangat untuk belajar 
dan meraih prestasi. Sekali pun nanti mengalami 
kesulitan, kami yakin Tuhan Yesus akan menolong 
sehingga kami bisa melewati kesulitan itu dengan 
latihan keras dan pantang menyerah. Setelah kebaktian, 
kami menulis komitmen di kertas yang telah disediakan. 
Sebelumnya, bapak dan ibu guru mengarahkan kami 
untuk merefleksikan semua kelemahan atau kegagalan 
kami pada kelas sebelumnya. Ya... ada beberapa 
kegagalan kami. Beberapa di antara kami masih ada 
yang tidak tertib membawa buku pelajaran, datang 
terlambat, malas mengerjakan tugas, tidak disiplin, 
tidak menaati nasihat guru, dan masih banyak lagi.

Pada awal tahun ajaran ini, kami berjanji untuk 
memperbaiki kegagalan kami. “Komitmen... engkau 
tidak hanya tertulis di atas kertas yang indah, tetapi juga 
nyata dalam keseharian kami di sekolah,” ucap kami 
dalam hati.
Selamat berjuang dalam mengarungi tahun ajaran baru 
ini ya, teman-teman! Tuhan memberkati.

Memegang Janji

Percaya akan

untuk Menjadi Lebih Baik

Tuntunan Tuhan

07



Bersekolah Kembali...!
Saatnya

Pembekalan Orang Tua Siswa

“Halo, teman-teman… kita bertemu lagi di kelas 
I...!” teriak salah seorang temanku dengan penuh 
semangat kepada beberapa teman yang lain. Ya, 

memang pada hari Senin itu, tanggal 27 Juli 2015, adalah 
hari pertama kami masuk sekolah pada tahun ajaran yang 
baru. Semua siswa SD Kristen Petra 7 terlihat tampil dengan 
wajah ceria. Kami ingin segera bertemu teman-teman dan 
berbagi cerita selama liburan. Setelah menikmati libur 
panjang selama sebulan lebih, kami begitu merindukan 
sekolah, guru-guru, dan teman-teman kami. Yang tak kalah 
menarik minat kami adalah guru kelas kami yang baru. Kami 
ingin segera berkenalan dengan ibu guru yang 
baru. Sebelum bel masuk berbunyi, kami juga 
menyempatkan diri bereksplorasi 
melihat kelas-kelas yang lain. Wah… 
hiasan dindingnya bagus-bagus, 
ya! Selamat belajar pada tahun 
ajaran baru ini ya, teman- teman…! 
Hehehe...!

Ketika anak mulai masuk SD, tanpa disadari oleh orang 
tua, ada perubahan yang terjadi dalam aspek kepribadian 
anak. Hal ini bisa terlihat dari perubahan pola tingkah laku 

anak yang mulai menunjukkan ketegasan dan cenderung lebih 
emosional. Pentingnya kesiapan orang tua dalam menghadapi 
perubahan ini mendorong SD Kristen Petra 10 untuk mengadakan 
kegiatan ceramah bagi orang tua siswa kelas I pada tanggal 25 
Juli 2015, tentang “Peran Orang Tua dalam Pembentukan Sikap 
dan Perilaku Anak pada Masa Transisi dari TK ke SD”, dengan 
pembicara Dra. Amy Andriono, M.M.. Kegiatan ini mendapat 
tanggapan yang positif dari para orang tua siswa, terlihat dari 
banyaknya peserta yang hadir. Beberapa di antaranya juga dengan 
antusias mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pembicara 
berkaitan dengan masalah yang dihadapi dalam perkembangan 
anak mereka yang akan memasuki jenjang SD. Secara keseluruhan, 
kegiatan ini berjalan dengan lancar. Dari hasil angket yang 
dibagikan, peserta juga memberikan tanggapan yang baik dan 
mengharapkan ke depannya sekolah mengadakan kegiatan serupa 
namun dengan tema yang berbeda.

Parenting:

Matahari pagi bersinar begitu cerah pada hari itu... 
secerah wajah kami, siswa-siswi SD Kristen Petra 
13, yang memulai hari pertama masuk sekolah 

setelah menikmati libur panjang. Ya... pada hari Senin, 
tanggal 27 Juli 2015, kami begitu antusias menempati kelas 
yang baru. Tak hanya itu saja, kami juga saling berkenalan 
dengan teman-teman baru di kelas. Khususnya siswa kelas 
I, selain berkenalan dengan teman-teman yang baru, 
mereka juga berkeliling ke seluruh ruang pembelajaran 
sekolah, mulai dari laboratorium komputer, laboratorium 
IPA, ruang media, ruang kesenian, hingga perpustakaan. 
“Wah... seru!” sahut salah satu siswa. Kelihatannya 
mereka akan merasa betah dan nyaman belajar di 
sekolah. Dengan 
didampingi oleh 
bapak dan ibu 
guru, mereka 
pasti bisa 
menjadi anak 
yang cerdas 
dan berkarakter 
kristiani.



Kemerdekaan Ini!
Ayo Kita Isi

Dalam rangka 
memperingati 
HUT ke-70 

RI, kami, siswa-siswi 
SD Kristen Petra 9, turut 
berpartisipasi dalam kegiatan 
fun walk dan lomba-lomba yang diadakan 
pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2015 lalu. 
Keceriaan tampak pada wajah teman-teman 
yang mengikuti fun walk ini. Kami berjalan 
sambil menyanyikan lagu-lagu nasional, 
mengikuti rute yang telah ditentukan, yaitu di 
sekitar kompleks sekolah. Setelah mengikuti 
fun walk, kami pun kembali ke kelas masing-
masing. Acara kami lanjutkan dengan menikmati 
makanan ‘4 sehat 5 sempurna’. Selepas itu, 
saatnya kami meramaikan acara lomba-lomba 
yang menguji ketangkasan para pesertanya. 
Sorak-sorai para suporter untuk memberi 
semangat kepada teman-teman yang berlomba, 
membuat suasana lomba begitu semarak dan 
meriah. Selesai pelaksanaan lomba, saatnya 
pengumuman para pemenang. Hati kami 
berdebar-debar menunggu diumumkannya 
nama-nama pemenang. Dan akhirnya... 
“Horeee...!!!” terdengar teriakan dari teman-
teman yang memenangkan lomba, hehehe...! 
Dalam setiap perlombaan, pasti ada yang 
menang dan ada yang kalah, karena itu kami 
harus belajar menerima semuanya dengan 
ucapan syukur kepada Tuhan. Selamat ya, 
teman-teman...! 

Tujuh belas Agustus tahun empat lima, itulah hari kemerdekaan 
kita.... Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa 
Indonesia.... Merdekaaa…. Itulah alunan lagu kemerdekaan 

yang terdengar dan mengiringi langkah kaki kami ketika memasuki 
lingkungan SD Kristen Petra 5. Kami seakan tersengat oleh semangat 
kemerdekaan, dan kami pun ikut menyanyikan lagu tersebut. Siswa, 
guru, dan karyawan, sepakat memakai atribut bernuansa merah dan 
putih, seperti warna bendera bangsa Indonesia.

Hari itu, tanggal 15 Agustus 2015, keluarga besar SD Kristen Petra 
5 mengadakan kegiatan fun walk dan berbagai acara lomba. Kegiatan 
fun walk diawali dengan sambutan dari Kepala SD Kristen Petra 5, lalu 
dilanjutkan dengan prosesi pelepasan balon. “Merdeka..! Merdeka..! 
Merdeka!!!” Itulah pekik kemerdekaan kami, diiringi dengan 

ratusan balon 
dilepaskan. Kegiatan fun walk 

menjadi simbol bahwa untuk mengisi 
kemerdekaan kita harus berjalan ke depan, menatap masa depan 
dengan penuh sukacita. Canda tawa dan riuh celoteh teman-teman 
dan guru berbaur menjadi satu. Seperti itu juga harapan kami bagi 
bangsa Indonesia: bersatu dalam harmoni.

Usai kegiatan fun walk, kami mengadakan lomba yang diikuti 
oleh siswa kelas I–VI. Ada berbagai lomba, seperti: sepak bola 
sarung, menangkap ikan, bola voli air, dan lain-lain. “Ayo! Ayo! Ayo!” 
riuh suara teman-teman yang memberi semangat kepada peserta 
lomba, berpadu dengan tepuk tangan, sehingga menambah semarak 
peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 Kemerdekaan RI.

Serangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ini ditutup 
dengan upacara bendera, yang diikuti oleh siswa kelas IV–VI, para 
guru, dan karyawan. Seperti tema besar HUT ke-70 RI “Ayo Kerja”, 
semangat itulah yang akan kami bawa untuk mengisi kemerdekaan. 
Merdeka! Merdeka! Merdekaaaa...!!!
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Dirgahayu Indonesiaku
Tujuh puluh tahun sudah bangsa Indonesia 

menikmati kemerdekaan. Kemerdekaan ini 
diraih berkat perjuangan para pahlawan yang 

gagah berani. Perjuangan itu bukan hal yang mudah, 
perjuangan membutuhkan pengorbanan yang sangat 
besar. Pengorbanan besar para pahlawan tidak hanya 
harta, tetapi juga nyawa yang tak ternilai harganya. Oleh 
sebab itu, sepatutnya kita bersyukur jika sekarang kita 
bisa menikmati kemerdekaan dan melakukan segala 
aktivitas tanpa ada tekanan atau penjajahan.

Untuk memperingati kemerdekaan Republik 
Indonesia ini, kami, siswa-siswi SD Kristen Petra 11, turut 
meramaikan pelbagai lomba yang diadakan oleh sekolah 
pada tanggal 14 Agustus 2015. Tiap jenjang kelas ada 
lomba sendiri. Untuk siswa kelas I, ada lomba meniup 
bola di atas gelas plastik yang berisi air. Untuk kelas II, 
ada lomba menangkap bola dengan keranjang. Untuk 
kelas III, ada menyusun gelas plastik menjadi piramida. 
Untuk kelas IV, ada lomba memindahkan air ke dalam 
botol dengan gelas yang berlubang. Untuk kelas V, ada 
lomba bola voli dengan menggunakan taplak meja. 
Untuk kelas VI, ada lomba body hop (memindahkan 

holahop dengan cara berkelompok). Bapak dan ibu guru, 
serta para karyawan juga tidak mau ketinggalan. Mereka 
mengikuti lomba memasak nasi goreng.

Pada keesokan harinya, masih ada kegiatan menarik 
untuk kami ikuti, yaitu fun walk. Seluruh siswa dari kelas 
I sampai kelas VI berpartisipasi dalam kegiatan ini, yang 
juga merupakan salah satu wujud pelaksanaan program 
SLO PPPK Petra dalam aspek physical growth, dengan 
tujuan agar semua siswa memiliki pertumbuhan fisik 
yang sehat. Sambil bernyanyi riang, kami berjalan 
mengikuti rute yang sudah ditentukan. Setelah 
kembali ke sekolah, kami pun langsung menuju 
ruang makan untuk menikmati minuman segar 
yang telah disediakan oleh bapak dan ibu guru, 
yaitu es blewah. Hhmm... segarnya...!

Sungguh... perayaan HUT ke-70 
RI di SD Kristen Petra 11 ini 
berlangsung sangat meriah! 
Nah, itulah rangkaian kegiatan 
yang diadakan di sekolah kami, 
hehehe...! Sampai jumpa lagi pada 
lain kesempatan, teman-teman!

Berjuang dan Berkarya
untuk Indonesia Proklamasi Kemerdekaan 

RI adalah tonggak sejarah 
yang sangat berarti bagi 

bangsa Indonesia, karena hal 
itu menunjukkan bahwa bangsa 
Indonesia telah lepas dari belenggu 
penjajahan. Sudah tujuh puluh 
tahun bangsa Indonesia menikmati 
kemerdekaannya, bebas menentukan 
masa depan sendiri dan mencapai 
cita-cita melalui pendidikan tanpa 
batas. Sebagai bangsa yang besar, kita 
tidak boleh melupakan jasa-jasa para 
pahlawan yang sudah berjuang untuk 
merebut kemerdekaan. Untuk itu, 
sepantasnyalah kita memperingati 
kemerdekaan ini dengan kegiatan-
kegiatan yang positif.

Peringatan HUT ke-70 Republik 
Indonesia di SD Kristen Petra 1 
diisi dengan kegiatan yang bersifat 
rekreasi dan mendidik, yaitu: lomba-
lomba, membersihkan lingkungan 
sekitar sekolah, fun walk, dan 
upacara bendera. Beberapa jenis 
lomba itu adalah lomba mengipas 
balon untuk kelas I, lomba puzzle 
untuk kelas II, lomba mengapit 

balon untuk kelas III, lomba baju 
pejuang untuk kelas IV, serta lomba 
bola basket untuk kelas V dan VI. 
Selain itu, ada juga lomba menyanyi 
lagu perjuangan. Tiap peserta 
menyanyikan lagu wajib “Hari 
Merdeka” dan lagu pilihan: “Maju Tak 
Gentar”, “Tanjung Perak”, “Semanggi 
Suroboyo”, “Jembatan Merah”, dan 
“Surabaya”. Fun walk dilaksanakan 
pada tanggal 15 Agustus 2015, 
dengan rute mengitari kompleks 
sekitar sekolah.

Melalui serangkaian kegiatan 
tersebut, siswa diharapkan bisa 
meneruskan semangat perjuangan 
para pahlawan dengan rajin 
belajar serta berkreativitas untuk 
memperoleh ilmu yang bermanfaat, 
serta meningkatkan semangat 
persatuan dan kebersamaan guna 
mencapai keberhasilan. Teman-
teman, ayo belajar! Manfaatkan 
kemerdekaan ini untuk belajar 
banyak hal, berjuang, dan jangan 
putus asa, agar tercapai cita-citamu. 
Dirgahayu Indonesiaku tercinta...!



The Last Battle
CIMC 2015

In Primary School

Sungguh berkat Tuhan luar biasa 
karena untuk ketiga kalinya 
saya, Aaron Alvarado diberi 

kesempatan untuk mewakili Indonesia 
dalam kompetisi Matematika tingkat 
internasional. Untuk China International 
Mathematics Competition 2015 ini, saya 
bergabung bersama tujuh anak lainnya 
dalam tim Indonesia, dan memulai 
persiapan dengan dua minggu karantina 
di Jakarta. Saya senang bisa bertemu 
kembali dengan teman-teman eks-IMSO 
2014. Tantangan kali ini adalah lomba 
diadakan di Tiongkok, yang merupakan 
langganan juara olimpiade Matematika. 
Sebagai tuan rumah, Tiongkok berhak 
mengirimkan tim sebanyak mungkin, 
sehingga persaingan menjadi semakin 
sulit. Tetapi, itu tidak menyurutkan 
semangat kami. Tiap hari kami berlatih, 
baik secara individu maupun tim, karena 
lomba berlangsung secara individu dan 
tim.

Tanggal 27 Juli 2015, kami dilepas oleh 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
di Bandara Soekarno Hatta Jakarta 
untuk berangkat menuju Changchun. 
Bayangkan, kami harus naik pesawat 
selama sepuluh jam dan transit selama 
dua jam di Guangzhou. Tentu ini sangat 
melelahkan. Kami mendarat di Changchun 
pukul 21.00 (waktu lokal). Kemudian, 
sampailah kami di tempat kami tinggal, 
yaitu sebuah dormitory yang ternyata di 
luar bayangan saya. Di sana tempatnya 
kurang bersih, kamar mandinya terbuka, 
dan ketika mandi juga dibatasi airnya 
dengan menggunakan timer. Benar-
benar pengalaman 
tersendiri. 
Tetapi, 
kami 

harus bisa beradaptasi dengan cepat 
di lingkungan apa pun. Saya sangat 
kaget waktu bangun pagi. Ternyata di 
Changchun ini, pukul 04.30 matahari 
sudah terbit. Bahkan pukul lima pagi 
sudah terang benderang. Pukul 06.00, 
kami sudah berbaris untuk menuju 
tempat pembukaan sekaligus makan pagi 
di sana. Jadwal yang ada sangat padat, 
sehingga kami harus bisa mengatur waktu 
tidur kami dengan baik supaya tidak sakit. 
Setelah acara pembukaan, kami sempat 
mengikuti games sebelum akhirnya 
kembali ke dormitory lebih awal untuk 
beristirahat, agar besok bisa mengerjakan 
soal lomba dengan baik.

Hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015, 
adalah saatnya kami harus berjuang 
untuk mengerjakan soal dengan baik, 
teliti, dan tepat waktu. Pukul 09.00 
kami mulai memasuki ruangan untuk 
tes individu. Saya tidak lupa berdoa 
sebelum mengerjakan soal. Saya selalu 
mengingat pesan orang tua dan guru 
untuk selalu mengandalkan Tuhan. 
Akhirnya... selesailah tes individu. 
Sebelum masuk tes tim, kami beristirahat 
sambil menikmati santap siang. Saya 
merasa kurang maksimal karena waktu 
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
soal sangat kurang, dan saya juga takut 
kalau saya tidak teliti dalam menghitung. 
Tetapi, semuanya sudah berlalu. Saya 
harus bersiap untuk tes tim, yang terdiri 
atas sepuluh soal. Soal pertama sampai 

kedelapan, dibagi kepada kami 
berempat untuk dikerjakan 

secara individu, lalu sisanya 
dikerjakan secara kelompok. 
Waktu terasa bergulir sangat 
cepat. Kami merasa waktu 
untuk mengerjakan soal 
sangat kurang. Dan akhirnya... 

selesai sudah semua tes.
Hari ini acara sungguh 

padat. Setelah tes yang melelahkan, 
kami harus mengikuti cultural night 
party. Setiap negara menampilkan 
budaya tradisional masing-masing. Tim 
Indonesia menampilkan tarian Tokecang, 
yaitu tarian dolanan anak yang berasal 
dari Jawa Barat. Pada akhir acara, kami 
saling tukar suvenir dengan teman-
teman dari negara lain. Malam ini saya 
sangat bahagia karena kami dipindahkan 
dari dormitory menuju hotel yang lebih 
nyaman. Akhirnya, saya bisa tidur lebih 
nyenyak dan nyaman. Tanggal tanggal 
30 Juli 2015, kami diajak untuk city 
tour mengelilingi Kota Changchun. 
Kami melihat kuil, taman, dan museum 
film yang sangat terkenal. Kami sangat 
menikmati tur dan bisa melupakan 
sejenak tes pada hari sebelumnya. 
Akhirnya, tur selesai dan kami kembali ke 
hotel untuk beristirahat.

Kami tak sabar untuk segera 
mengetahui hasil lomba yang diumumkan 
pada tanggal 31 Juli 2015. Mendengar 
nama saya dibacakan sebagai peraih 
medali emas, rasanya tak percaya. Seperti 
mimpi, Tuhan sudah mengabulkan doa 
saya. Selain itu, saya mendapat berkat 
lagi dari Tuhan karena tim saya berhasil 
meraih First Runner Up Team Award dan 
Second Runner Up Group Award. Sungguh 
di luar dugaan, apa yang saya dapatkan 
melampaui apa yang pernah saya 
pikirkan. Sungguh, Tuhan itu baik. Baru 
kali ini saya pulang dengan membawa tiga 
penghargaan. Semua ini hanya karena 
anugerah Tuhan semata. Saya berterima 
kasih kepada semua guru dan karyawan 
SD Kristen Petra 9 yang tak henti-hentinya 
berdoa untuk saya. Inilah persembahan 
terakhir saya untuk SD Kristen Petra 9. 
Good bye SD Kristen Petra 9... welcome to 
SMP Kristen Petra 3. Bravo PPPK Petra!

“Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati 
manusia: semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.” (I Korintus 2:9)
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Beijing Summer Camp 2015 Report

OUR JOURNEY IN BEIJING SUMMER CAMP PROGRAM
Petra Summer Camp Program is an annual program held by 
Petra Christian School Board cooperated with Beijing No. 39 
Middle School in Beijing, China. This year is the second batch 
and it was held on 24 June 2015 to 2 July 2015 with the total 
participants 31 students from Elementary School level, Junior 
High School level and Senior High School level of Petra Christian 
School Board.
 
CHINESE LESSONS
Before we started the Chinese lessons, we were divided into 3 
classes, the first class was the beginner level, the second class 
was the intermediate level and the third class was the advanced 
level. We were divided into some levels because our Chinese 
level is different one another. In the beginner class, there were 
6 students, we learnt about food vocabularies, time and daily 
activities, and also con-
versation about how to 
bargain in China. In the 
intermediate class there 
were 9 students, we 
learnt to introduce about 
our family members 
and rooms in our school 
in Chinese language. 
In the advanced class 
there were 16 students, 
we learnt about name 
of diseases in Chinese 
language and how to 
introduce the seasons 
and weather in China. 
After we had finished our lessons and practices for 
few days, the teacher gave us some time to review the material 
for the speaking test and we had to do the speaking test and at 
last we got excellent scores. 

CHINESE ART AND CULTURE LESSONS
Besides learning about the lesson, we also learnt Chinese art 
and culture lessons, such as Chinese Calligraphy, Beijing Opera 
Facial Mask, Wrapping Dumplings and Wushu.It was so exciting 
because by studying, we can explore the Chinese cultures too. 
In Chinese calligraphy class, there was Wang Laoshi who taught 
us some steps to write the Chinese calligraphy. She taught us 
how to sit, hold the brush, press the brush, use the ink cor-
rectly. After practicing many times, each of us had to write in 
a small paper the word 永 (yǒng) which has more 
strokes than other words in Chinese as our final 
result. We had to be very careful to get a beau-
tiful writing. In Beijing Opera Facial 

北京夏令营2015年报告

我们在北京夏令营活动旅程
彼得拉夏令营活动是彼得拉基督教学校董事会与北京第
三十九中学的合作计划。这次是第二年的夏令营活动开

始与二零一五年六月二十四日到二零
一五年七月二日。一共有三十一名学
生，从小学，初中学，和高中学。

汉语课
我们上汉语课之前，老师分了我们成三
个班，第一个班是初级班，第二个班
是中级班，第三个班是高级班。老师分
了我们因为每个人有不同的汉语水平。 
初级班有六名学生，我们学习关于食
物，时间，日常活动的词汇。我们也学
了在中国如何讨价还价。中级班有九名
学生，我们学如何用汉语介绍我们的家
庭和学校。高级班有十六名学生，我们
学各种病的词汇，并学了如何介绍中国

的季节和天气。几天之内学习汉语课，最终老师给我们
复习口试的内容而我们得到好成绩。

中国艺术文化课
我们不但学汉语课而且学了中国艺术文化课。如：书
法，京剧脸谱，包饺子，和武术。这些课程使我们很兴
奋因为我们也可以了解中国文化。在中国书法课，王老
师教我们一些步骤来写中国书法。我们先要坐好，握住
和按好毛笔，然后使用好墨水。联系多次以后，我们最
终在纸上写“永”字，因为这个字比其他字有更多笔
画。我们要仔细地写为了获得完美的文字。在京剧脸谱
课有另外王老师教我们用画笔画脸谱。她给我们看其他
脸谱，我们可以选那一个我们要做的。我们不得不耐心
和创意为了创造 一 个精彩的脸谱。另
一个令我们感 兴趣是当我们学
包饺子。首 先，厨师帮我们

做生面团，之
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Mask class, there was another Wang Laoshi who taught us 
how to paint the Beijing Opera Facial Mask with the brush. 
We can choose and copy the painting of some masks that she 
gave us. We needed to be patient and creative in painting the 
facial make-ups. Another exciting lesson was when we learnt 
to wrap dumpling. First, the chef helped us to make the dough 
and showed us how to place the filling full of meat and vege-
tables inside the dough, then she taught us to wrap it delight-
fully. We had to practice it in many times. Moreover, we also 
learnt Wushu. Before we started Wushu class, MengLaoshi 
asked us to have the warming-up and games. It was a nice 
experience for us, although it was quite hard for us to follow 
the movement, and we felt pain in all over our body, but we 
enjoyed the class very much.

OUTING
There were some places of interest in Beijing we visited 
during our time here. The first was Greatwall, and we climbed 
one of them called Badaling. It is huge and long from one 
tower to another. We took a lot of pictures together especially 
when we climbed it higher to the top. The view on the top is 
so breathtakingly beautiful. After leaving the Greatwall, we 
continued our trip to Bird’s Nest, a place where the National 
Olympics 2008 was held. Another places of interest we visited 
was Beihai Park. We didn’t only enjoy the view, but also rode 
the boat together. We also had the chance to visit the Catholic 
church nearby theschool. It was only 15 minutes walk from 
theschool and visitors are welcomed to come inside the 
church. The name is Xishiku Catholic Church and they use Chi-
nese language for the service. The last day we visited Tianan-
men Square and Forbidden City. There is the picture of Mao-
zedong in front of Tiananmen Square gate. We had to walk a 
quite long distance to enjoy all the view inside Forbidden City. 
The place is so historical and we can see so many relics inside 
each palace. We also went to buy some souvenirs for our 
family, friends and relatives at some shopping places like Joy 
City Shopping Mall in Xidan. Another was Tianyi Market where 
we can buy small souvenirs like keychain, accessories and 
clothes. Another place was Wangfujing Street which hasa lot 
of Shopping Malls and small shops selling Beijing famous food 
and snacks and traditional handicraft.  

CLOSING CEREMONY
On the closing ceremony,the teacher gaveus the certificate 
of completing the summer camp program. Our friends gave 
speech both in English and Mandarin to express our gratitude 
while joining this program. We also had a chance to show our 
performances whichwere Indonesian traditional dance came 
from Kalimantan called Manasai Dance and also Friendship 

后她给我们看怎么放肉类和蔬菜馅儿进去。最后，她教我们把
它包起来。我们必须联系很多次。此外，我们还要学武术课。
学武术之前，孟老师让我们先热身自己的身体和玩儿游戏。这
是很有意思的经验，虽然对我们来说比较难，而且我们全身感
觉到很疼，但是我们很享受武术课。

游览
在这期间，我们参观了一些北京的名胜古迹。第一是长城，我
们爬了八达岭长城。长城又大又长。爬到顶上时，我们拍了很
多照片。在顶上风景非常美。离开长成后，我们继续我们的旅
程到鸟巢，2008年夏季奥林匹克运动会举行的地方。接下来，
我们还去了北海公园。我们不只是欣赏美景，还能一起坐船。
我们也有机会参观学校附近的天主教堂叫西什库天主堂。他们
用汉语崇拜。从学校走过去只需要十五分钟，游客欢迎进去逛
逛。最后一天我们前往天安门广场和故宫。有一幅毛泽东画在
天安门前。需要走很长的路才可以享受全故宫的视图。故宫里
有各种各样的历史遗迹。除了参观许多景点，我们还买了纪念
品给家人，朋友们，和亲戚。在西单商场我们逛了大悦城。在
天意市场我们买了钥匙扣，冰箱贴，饰品和服装。我们也去了
王府井大街，那儿的商场和商店卖了北京当地美食以及手工
业。

结业典礼
结业式时，老师们发给我们夏令营证书。我们的两个印尼同学
用汉语和英语给演讲表达我们感谢可以参加这次活动。我们也
准备了给大家表演，第一是印尼传统舞蹈来自加里曼丹叫Mana-
sai舞蹈。第二是我们给大家合唱友谊歌，就是We’re All in 
this Together的中国版本。我们非常感谢可以得到机会参加这
次夏令营活动。我们在这儿过的期间是一生中最难忘的记忆。
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song which is Chinese version of We’re All in This Together song. 
We felt very grateful to getthe chance and to be a part of this 
Summer Camp program. Our time we spent here was the most 
memorable experience we will not forget in our life. 

Comments  from Ms. Wangzushu :
I  am so pleased  to  study  with  Indonesian students from Petra 
school  in  a short one week. We learned Mandarin and calligra-
phy. I  feel   your  passion to  mandarin  learning. Your  fond of 
learning, self-discipline, active,  and  versatile, impressed me. All 
the students have a firm Chinese language foundation, wish you 
keep moving and hope the summer camping become the best 
memory of yours.

Comments  from  Ms. Liyue :
To the student of Petra:
It is so pleased to be your Chinese teacher. During the summer 
camp, we learned Mandarin and Chinese song together. In class, 
I  can feel you have been active, passion and serious. I hope you 
keep these in the future learning and get good result.

王祖姝老师寄语：
在短短的一个星期的时间里，我很高兴跟彼得拉中学的
同学们一起学习，我们学习了汉语还学习了书法。在这
期间，我感受到了同学们对汉语学习的热情，你们的
好学、自律、活泼、多才多艺给我留下了深刻的印象。
同学们的汉语已经有了非常好的基础，希望大家继续努
力，同时希望这一次的夏令营活动都能成为大家最美好
的记忆。

李越老师
彼得拉的同学们：
很高兴成为你们暑期夏令营的汉语老师，我们在一起学
习了汉语知识和汉语歌曲，在学习汉语的过程中，我感
受到了你们活泼，热情和认真。希望你们在今后的学习
过程中继续保持这种对汉语的热情。祝你们在学习上取
得更好的成绩!
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Olympiad 2015
International Chemistry

The 47th International Chemistry 
Olympiad (IChO) adalah event 
internasional satu-satunya yang 

pernah aku ikuti. IChO pada tahun ini 
dilaksanakan di Lomonosov Moscow 
State University, Baku, Azerbaijan, pada 
tanggal 20–29 Juli 2015. Dari seleksi peraih 
medali OSN 2014, aku beserta tiga siswa 
lainnya terpilih mewakili Indonesia dalam 
IChO 2015. Ini adalah suatu kebanggaan 
sekaligus tanggung jawab bagiku untuk 
memberikan yang terbaik bagi sekolah 
ataupun negara. Selama empat minggu, 
kami mengikuti pelatihan intensif di 
Institut Teknologi Bandung.

Tanggal 19 Juli 2015, kami dan para 
mentor terbang ke Azerbaijan. Kami 
sempat transit di Istanbul pada keesokan 
harinya. Melanjutkan penerbangan, 
ternyata kami satu pesawat dengan 
peserta dari Brasil, Singapura, Belanda, dan 
China. Sampai di Baku, kami disambut oleh 
panitia dan diantar ke Holiday Inn Hotel 
untuk registrasi. Saat itulah, semua gadget 
disimpan oleh panitia untuk mencegah 
komunikasi dengan mentor, dan kami pun 
dipisahkan dari mereka. Kami dipindah 
ke Crescent Beach Hotel, yang memiliki 
pemandangan Laut Kaspia yang indah.

Tanggal 21 Juli 2015, kami pergi ke 
Heydar Aliyev Center untuk pembukaan 
olimpiade. Selama dua jam, kami disajikan 
dengan tarian dan lagu khas Azerbaijan, 
serta mendengarkan kata sambutan 
dari Presiden IChO ke-47, Prof. Nargiz 
Pashayeva, dan Ketua Komite IChO, Dr. 
Duckhwan Lee. Selesai acara, kami dijamu 
makan siang sebelum kembali ke hotel. 
Malam harinya, ada disco party, tetapi 
aku dan beberapa peserta lain memilih 
bermain sepak bola. Hari ketiga di Baku, 
kami jalan-jalan ke Old City, yaitu bagian 
kota yang memiliki bangunan-bangunan 
tua, salah satunya adalah Maiden Tower, 
ikon Kota Baku. Dari atas tower, kami 
bisa melihat seluruh kota, termasuk 

Flame Towers, gedung dengan bentuk 
api. Gedung yang terinspirasi dari Kota 
Baku, yang dikenal sebagai land of fire 
karena terdapat banyak ladang minyak di 
bawah kota tersebut. Hari keempat, kami 
mengikuti tes praktikum yang terdiri 
atas soal organik, analitis, dan kinetika. 
Awalnya aku merasa percaya diri untuk 
tes organik, dan tes ini memiliki poin 
besar. Tetapi, aku melakukan kesalahan 
pada saat distilasi vakum sehingga 
menghabiskan waktu hampir tiga jam 
untuk tes ini. Masalah ini juga berimbas 
pada tes analitis dan kinetika. Aku hanya 
mendapat beberapa poin pada tes analitis 
dan hampir tidak mendapat poin pada 
tes kinetika. Selesai praktikum, aku agak 
sedih karena banyak peserta lain yang 
bisa menyelesaikan dua tes. Namun, aku 
sadar kalau ada kesempatan 
untuk meraih hasil yang baik 
pada tes teori. Esoknya, 
kami mengunjungi 
museum karpet 
dan museum seni; 
Azerbaijan terkenal 
akan karpetnya. 
Kami juga melihat 
karya dari Salvador 
Dali di museum seni. 
Malam harinya adalah 
free time bagi kami, 
namun aku memilih untuk 
beristirahat karena esok harinya 
adalah tes teori.

Tanggal 25 Juli 2015, saatnya tes 
teori. Tes ini terdiri atas delapan soal. 
Aku mengusahakan yang terbaik demi 
tes ini, tetapi sayangnya aku tidak dapat 
mengerjakan dua soal kimia fisika. Aku 
merasa kecewa dengan hal ini. Malam 
harinya, kami bertemu kembali dengan 
mentor di Gyulyustan dan mendapat 
kembali gadget kami. Pada hari ketujuh, 
kami pergi ke Ferris Wheel yang terletak 
di dekat Laut Kaspia untuk melihat 
pemandangan yang indah. Siang hingga 
sore, kami berempat menghabiskan 

waktu bebas untuk bermain tenis meja 
dan sepak bola, lalu bergabung dalam 
disco party pada malam harinya. Esok 
harinya, kami kembali ikut city tour ke 
National Museum of Azerbaijan History 
dan bersenang-senang di Megafun, untuk 
melepaskan sedikit beban pikiran.

Tanggal 28 Juli 2015, adalah hari 
yang mendebarkan bagi peserta, saatnya 
pengumuman peraih medali. Sebelum 
pengumuman, acara ditutup oleh Presiden 
IChO ke-47 dan dilanjutkan dengan sajian 
tarian dan nyanyian khas Azerbaijan, serta 
video yang menampilkan acara-acara 
yang kami jalani selama delapan hari di 
Baku. Setelah itu, hasil perolehan medali 
pun dibacakan. Puji Tuhan... aku meraih 
medali perunggu! Secara keseluruhan, 
tim Indonesia meraih dua perak dan dua 

perunggu. Tim Indonesia senang 
dengan hasil ini. Meski kecewa 

karena hasilku tidak sesuai 
dengan target, aku harus 

bersyukur atas apa 
yang kumiliki, sehingga 
aku bisa merasa puas 
dengan pencapaian ini.

Pada hari terakhir, 
kami mengunjungi 

Duta Besar Indonesia di 
Azerbaijan. Kami saling 

berbagi cerita tentang 
apa yang kami alami selama 

olimpiade. Malamnya, kami menuju 
Heydar Aliyev Airport untuk penerbangan 
pulang ke Indonesia. Aku mengucap 
syukur kepada Tuhan karena memberi aku 
pelajaran hidup yang sangat berharga ini. 
Aku juga berterima kasih kepada orang 
tua, saudara, teman, dan para guru, serta 
PPPK Petra yang telah membimbingku 
melalui pelatihan-pelatihan. Akhir kata, to 
persevere is important to everybody. Don’t 
give up, don’t give in. There’s always an 
answer to everything. 

oleh: Kevin Liyanto
SMA Kristen Petra 2
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Pada tahun ini... aku, Gunawan Setiawan dari SMA Kristen 
Petra 2, menjadi salah satu wakil Indonesia dalam 
International Olympiad of Astronomy and Astrophysics 

(IOAA) yang dilaksanakan di Indonesia, tepatnya di Magelang, 
Jawa Tengah. Sebagai tuan rumah, Indonesia cukup diuntungkan 
karena dapat mengirim dua tim (main dan guest). Hari pertama, 
tanggal 26 Juli 2015, pembagian kamar para peserta. Karena 
sebelumnya tim Indonesia melakukan pelatihan di hotel tempat 
diselenggarakannya IOAA, kami hanya perlu memindahkan 
barang-barang kami ke kamar yang sudah ditentukan. Main 
team sekamar dengan tim dari Pakistan, sedangkan guest team 
akan sekamar dengan tim dari Rusia.

Pada hari kedua, semua peserta diperbolehkan untuk 
menggunakan teleskop yang akan dipakai dalam tes observasi. 
Lalu pada siang harinya, ada fun games berupa permainan 
tradisional seperti egrang dan tarik tambang. Celakanya... gara-
gara ikut main tarik tambang, salah satu peserta dari Indonesia 
ada yang terkilir kakinya. Kemudian pada malam harinya, 
diadakan pembukaan olimpiade.

Keesokan paginya, kami diberi teleskop rakitan kecil 
dan diharuskan merakit teleskop tersebut dalam waktu dua 
jam. Teleskop ini nantinya digunakan dalam salah satu tes 
observasi. Malamnya, tes observasi pun dimulai, cuaca tidak 
begitu baik sehingga tidak banyak bintang yang terlihat. Yang 
terlihat jelas hanyalah bulan, oleh karena itu tim Indonesia 
mulai mempelajari mengenai kawah-kawah di bulan. Tes pun 
dimulai, tes ini mengharuskan kami untuk meneropong bulan 
menggunakan teleskop SPICA (Space Infrared Telescope for 
Cosmology and Astrophysics). Walaupun sudah mempelajari 
mengenai kawah-kawah bulan sebelumnya, tetap saja aku 
tidak bisa menjawab soal dengan tepat, karena gambar yang 
diberikan cukup berbeda dengan yang biasanya kupelajari. 
Dari sana, aku mulai gugup... dan berdampak pada soal kedua 
(naked eye observation) karena salah dalam menentukan arah 
mata angin, padahal itu sangat penting.

Hari ketiga, kami diundang oleh SMA Taruna Nusantara. 
Kami disambut dengan marching band dan pertunjukan wayang 
dari siswa-siswi Taruna Nusantara. Setelah dari SMA Taruna 
Nusantara, kami diajak ke Candi Borobudur. Karena matahari 
sangat terik, tim Indonesia memutuskan tidak ikut naik ke 
candi dengan pertimbangan bahwa malamnya kami masih akan 
melakukan tes observasi. Tes hari kedua, kami ke Borobudur lagi 
untuk tes observasi yang dibagi menjadi planetarium dan main 
telescope. Planetarium berbentuk kubah kecil yang nantinya 
akan diisi sekitar lima belas siswa ditambah dua juri. Suasana di 
dalam planetarium sangat panas dan pengap karena kurangnya 
sirkulasi udara. Aku berusaha melupakan kegagalan di tes hari 
pertama, namun sayangnya di tes ini justru menurutku semakin 
hancur. Aku hanya bisa berharap pada babak main telescope. 
Ternyata, babak main telescope dibatalkan karena cuacanya 
tidak mendukung. Tim Indonesia sangat kecewa, karena kami 
merasa telah terbiasa melihat langit malam di Indonesia, yang 
seharusnya ini menjadi salah satu keuntungan kami.

Hari keempat, tes teori diadakan di SMA Taruna 
Nusantara. Tesnya terdiri atas lima belas soal pendek dan tiga 
soal panjang dengan durasi waktu lima jam. Tesnya sangat 
sulit, terutama pada bagian soal panjang.

Hari kelima, tes analisis data yang terdiri atas dua soal 
berdurasi waktu empat jam. Pada tes ini, aku cukup percaya 
diri karena bisa mengerjakan soal yang menurut teman-
teman itu susah.

Hari kelima, team competition. Sebagai tim, kami 
berlomba untuk mengukur ketinggian sudut dari stupa 
Borobudur dan memprediksi bintang apakah yang akan 
melintasi stupa tersebut pada waktu yang telah ditentukan.

Hari keenam, kami bertemu dengan team leader kami 
yang memberitahukan nilai data analisis kami. Walaupun aku 
mendapat full score dalam soal yang menurut teman-teman 
itu susah, dalam soal yang mudah justru nilaiku rendah. Hal 
ini membuat aku sedikit kecewa, tetapi sekaligus memberikan 
sedikit harapan.

Hari ketujuh, kami diajak mengunjungi museum manusia 
purba di Sangiran. Aku merasa hal ini agak membosankan 
karena aku pernah ke sini sebelumnya. Malamnya adalah 
upacara penutupan sekaligus pembacaan peraih medali. 
Yang pertama dibacakan adalah peraih honourable mention, 
kemudian peraih medali perunggu, perak, dan emas. Ketika 
medali perunggu selesai dibacakan, aku cukup lega karena 
namaku tidak dibacakan, sebelumnya team leader telah 
mengatakan bahwa tim Indonesia semuanya mendapatkan 
medali. Dan akhirnya, namaku dibacakan sebagai peraih 
medali perak. Aku sangat senang dengan hasil ini mengingat 
ada beberapa tes yang tidak bisa kukerjakan secara maksimal.

Akhir kata, aku mengucapkan terima kasih kepada Tuhan 
yang telah memberkatiku sehingga bisa meraih medali perak 
dalam ajang internasional ini. Tidak lupa, aku juga ucapkan 
terima kasih kepada orang tua, PPPK Petra, dosen pengajar, 
guru-guru, para senior, dan semua teman yang telah 
membantuku.

oleh: Gunawan Setiawan

International Olympiad
of Astronomy & Astrophysics
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The 27th International Olympiad in 
Informatics (IOI) diselenggarakan 
pada tanggal 26 Juli 2015 hingga 

2 Agustus 2015, bertempat di Almaty, 
Kazakhstan, dengan Kazakhstan 
National University sebagai tuan 
rumah. Olimpiade kali ini diikuti oleh 
322 peserta dari 83 negara. Pada 
tanggal 25 Juli 2015, aku, Agus Sentosa 
Hermawan, siswa SMA Kristen Petra 
2, bersama tim komputer Indonesia, 
memulai perjalanan menuju Almaty. Dari 
Soekarno-Hatta International Airport, 
kami terbang menuju Abu Dhabi untuk 
transit dahulu sebelum melanjutkan 
perjalanan ke Almaty International 
Airport. Sesampainya di Almaty, kami 
disambut oleh perwakilan dari Kedutaan 
Besar Republik Indonesia (KBRI) beserta 
guide untuk diantar langsung menuju 
tempat penginapan.

Pada tanggal 26 Juli 2015, kami 
dijadwalkan untuk mengikuti practice 
session dan pembukaan. Pada practice 
session, kami mencoba environment 
lomba dan membiasakan diri dengan 
kondisi lomba. Acara pembukaan 
dilaksanakan setelah practice session. 
Pembukaan diisi dengan sambutan dari 
IOI Commitee dan panitia lokal, serta 
pertunjukan lokal. Tanggal 27 Juli 2015, 
saatnya kontes hari pertama. Kami 
diberi tiga soal dengan durasi waktu 
lima jam. Dikarenakan faktor X, aku tidak 
bisa mencapai hasil yang memuaskan, 
berlawanan dengan rekan-rekanku yang 

in Informatics
lain. Setelah menyelesaikan kontes hari 
pertama, keesokan harinya semua 
peserta diberi kesempatan untuk 
rekreasi bersama dengan team 
leader dan guest. Aku bersama 
dengan dua rekanku memilih 
untuk beristirahat di hotel, 
guna memulihkan stamina dan 
mental untuk kontes hari 
kedua.

Tanggal 29 Juli 2015, 
dimulailah kontes hari kedua. 
Sama seperti hari pertama, kami 
diberi tiga soal dengan durasi waktu 
lima jam. Untunglah, hari kedua ini 
aku berhasil ‘balas dendam’. Aku berhasil 
memperoleh nilai tinggi. Besoknya, 
kami semua rekreasi ke Turgen Gorge, 
untuk dikenalkan dengan budaya 
lokal. Semua peserta bersama dengan 
team leader dan guest juga diajak 
untuk menari Kazakhstan’s national 
dance bersama-sama. Pada malam 
harinya, kami dijamu makan malam 
di salah satu restoran oleh pihak KBRI. 

Tanggal 1 Agustus 2015, hari 
penutupan dan pengumuman perolehan 
medali. Para peraih medali diumumkan 
satu per satu. Akhirnya... aku berhasil 
meraih medali perak. Puji Tuhan...! Total, 
tim Indonesia meraih dua medali perak 
dan satu medali perunggu. Dalam acara 
penutupan itu, kami juga dihibur dengan 
tari-tarian dan nyanyian khas Kazakhstan. 
Lalu pada malam harinya... kami mulai 
packing untuk persiapan kembali ke 

Indonesia. Keesokan harinya, kami 
pulang ke Indonesia dengan melalui rute 
yang sama dengan keberangkatan. Bagi 
beberapa dari kami, ini merupakan akhir 
dari perjalanan panjang, namun bagi 
yang lain... ini merupakan check point 
dari perjalanan mereka. Sebuah titik 
dalam kehidupan kami yang memberikan 
pengalaman serta pelajaran berharga 
untuk menjalani hidup setelah ini. 
Saatnya mencari tujuan hidup yang baru. 
Go get gold!

International Olympiad
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Kami, siswa-siswi SMP Kristen Petra 5, mengikuti kegiatan 
fun walk dan perjamuan kasih yang diadakan oleh 
sekolah pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2015. Pada 

awalnya, kegiatan dibuka dengan video distribusi 
dengan menyanyikan lagu kebangsaan 
“Indonesia Raya”, “Mars Petra”, satu lagu 
pujian “Jadikan Aku Indah”, lalu ada 
pembacaan ayat Alkitab dan doa 
pembukaan. Kami sangat bersemangat 
dalam mengikuti kegiatan ini. 
Sukacita, canda, dan keceriaan 
bersama teman-teman ataupun guru, 
terlihat jelas di wajah kami.

Setelah menikmati udara pagi 
dengan berjalan bersama, kami 
kembali ke sekolah untuk mengikuti 
acara berikutnya yaitu perjamuan kasih. 
Dalam acara ini, kami membawa bekal 
makanan sehat yang dibungkus dengan kertas 
berwarna cokelat. Kami mengumpulkan makanan tersebut 
di sebuah meja berdasarkan kelas masing-masing, kemudian 
saling bertukar makanan. Makanan sehat ini terasa nikmat 
dengan ditambah minuman yang segar, yaitu es blewah yang 
sudah disiapkan oleh bapak dan ibu guru. Aaahh...! Rasanya 

Horeee…!!! Hari yang kami tunggu-
tunggu pun tiba. Pada tanggal 
15 Agustus 2015, sekolah kami, 

SMP Kristen Petra 4, merayakan hari 
kemerdekaan bangsa Indonesia. Kami 
sangat antusias mengikuti berbagai 
lomba yang diadakan, antara lain: 
melukis, membaca teks proklamasi, 
solo vocal, dance, menangkap belut, 
membuat garnis, mading, menyusun 
menara, dan tarik tambang. Sebelum 
lomba-lomba dimulai, kami mengikuti 
kegiatan fun walk terlebih dahulu. 
Suasana jalan yang kami lalui pun 

Perayaan Kemerdekaan

menjadi ramai, dipenuhi dengan 
‘pasukan’ merah dan putih.

Setelah kegiatan fun walk, kami 
pun segera mempersiapkan diri untuk 
lomba solo vocal dan dance, serta 
menyiapkan berbagai ide kreatif untuk 
mengisi mading yang bertemakan “Mari 
Membangun Indonesia”. Selang tiga 
puluh menit, lomba-lomba pun dimulai. 
Dengan jumlah peserta yang banyak, 
perlombaan dibagi dalam beberapa 
tempat. Lomba melukis dilaksanakan di 
ruang perpustakaan, lomba menangkap 
belut di halaman depan sekolah, 

lomba membuat garnis di laboratorium 
Biologi, lomba menyusun menara di 
laboratorium Fisika, sedangkan lomba 
solo vocal, dance, dan membaca teks 
proklamasi, dilaksanakan di lapangan 
sekolah. Seluruh peserta solo vocal 
berhasil menarik perhatian seluruh 
warga sekolah dengan suara merdu 
mereka masing-masing. Sama halnya 
dengan lomba dance, para peserta 
berhasil memukau para juri dengan 
tarian mereka.

Waktu terus berputar... dan 
saat yang dinantikan pun tiba, yaitu 
pengumuman pemenang lomba. 
Namun sebelum itu, anggota OSIS 
mempersembahkan sebuah lagu yang 
berjudul “Bendera“. Mendengarkan lagu 
ini sedikit mengurangi suasana tegang 
menjelang pengumuman pemenang, 
namun kami tetap saja tidak sabar untuk 
menunggu hasilnya. Beberapa menit 
kemudian, OSIS pun membacakan nama-
nama pemenang. Lomba menyusun 
menara dimenangkan oleh kelas IX-1, 
lomba teks proklamasi dimenangkan 
oleh kelas VIII-1, lomba cepat tepat 
dimenangkan oleh IX-3, lomba dance 
dimenangkan oleh kelas VII-2, dan 
lomba solo vocal dimenangkan oleh 
kelas VIII-3. Walaupun tidak semua 
lomba diumumkan, kami sangat bahagia, 
terutama bagi para pemenang. Hari ini 
sungguh menyenangkan, kami tidak akan 
melupakan kegiatan yang telah kami ikuti 
bersama teman-teman ini.

Republik Indonesia

segar sekali tenggorokan ini. Perjamuan kasih 
usai, dilanjutkan dengan persekutuan doa melalui 

sentral, serta ditutup dengan renungan singkat dan 
doa oleh guru Agama. Biarlah melalui kegiatan Healthy 

Day ini, keluarga besar SMP Kristen Petra 5 merasakan 
sukacita bersama dan senantiasa selalu diberikan kesehatan 
oleh Tuhan Yesus. Amin.

oleh: Valentino
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Semarak
HUT Ke-70

Republik
Indonesia

Peristiwa kemerdekaan bangsa 
Indonesia tidak hanya dipelajari 
melalui mata pelajaran di sekolah, 

tetapi juga dihayati dan diperingati 
oleh siswa-siswi SMP Kristen Petra 2. 
Salah satunya adalah berpartisipasi 
dalam berbagai kegiatan dan lomba 
yang diadakan pada tanggal 15 Agustus 
2015. Kegiatan perayaan HUT ke-70 
RI ini dimulai dengan jalan sehat yang 
diikuti oleh semua warga sekolah. Start 
dari lapangan olahraga menuju ke 
Jalan Embong Wungu, dan finis di Jalan 
Embong Trengguli. Kegembiraan dan 
kebersamaan kami melalui jalan sehat 
ini berakhir dengan pembagian es buah, 
sebelum dilanjutkan dengan kegiatan 
lomba antarkelas. Lomba-lomba 
tersebut, antara lain: tarik tambang, lari 
batok, stik raja, gobak sodor, lip-sync, 
olah vokal, dan sudut baca kelas.

Tarik tambang diikuti oleh tim putra 
ataupun tim putri. Mereka semua 
sangat bersemangat mengikuti lomba 
yang membutuhkan kekuatan dan 
kekompakan ini. Untuk jenjang kelas IX 
putri, Juara I diraih oleh kelas IX-2 dan 
Juara II diraih oleh kelas IX-5. Jenjang 
kelas IX putra, Juara I diraih oleh kelas 
IX-2 dan Juara II diraih oleh kelas IX-4. 
Untuk jenjang kelas VII putri, Juara I 
diraih oleh kelas VII-2 dan Juara II diraih 
oleh kelas VII-3. Jenjang kelas VII putra, 

Juara I diraih oleh kelas VII-4 dan Juara 
II diraih oleh kelas VII-2.

Lari batok bisa dikatakan agak sulit, 
yaitu berjalan/berlari dengan beralas 
kaki batok kelapa yang diberi seutas 
tali. Meski sulit, para peserta tetap 
berusaha untuk menyelesaikan lomba 
tersebut. Hasilnya, Juara I direbut oleh 
Gabrian dan Jason (kelas VII-4), Juara 
II direbut oleh Hizkia dan Mira (kelas 
IX-4), dan Juara III direbut oleh Samuel 
dan Irfan (kelas VII-3).

Permainan stik raja membutuhkan 
kecermatan dan ketelitian dalam 
bermain. Cara bermainnya adalah 
mengambil stik yang telah diberi tanda 
dengan mengambil tumpukan stik lain 
yang ada di atasnya, tanpa menggeser 
atau mengubah posisi stik yang lain. 
Juara I diraih oleh kelas IX-3, dan Juara 
II diraih oleh kelas VII-2.

Gobak sodor hanya diikuti oleh 
peserta putra saja, dan diadakan di 
aula sekolah. Cara bermainnya hanya 
menjaga dan berlari. Yang berlari tidak 
boleh tertangkap atau tersentuh oleh 
orang yang menjaga. Tim peserta 
tampak bekerja keras untuk bekerja 
sama dan menyusun taktik tim masing-
masing. Untuk kelas VII, Juara I diraih 
oleh kelas VII-2 dan Juara II diraih 
oleh kelas VII-4. Untuk kelas IX, Juara I 
diraih oleh kelas IX-5 dan Juara II diraih 

oleh kelas IX-2.
Pada lomba lip-sync, tiap kelas 

diwakili oleh satu tim. Mereka bebas 
memilih lagu dan konsep tampilan. 
Penampilan mereka yang kreatif sangat 
menghibur, bahkan membuat seluruh 
penonton tertawa, mulai dari pemilihan 
lagu, tarian, dan tambahan gerakan 
lainnya. Juara I lomba ini adalah kelas 
IX-4, dan Juara II adalah kelas IX-3.

Lomba olah vokal diwakili oleh dua 
siswa dari tiap kelas. Mereka berduet 
untuk menyanyikan lagu nasional. 
Semua peserta tampak percaya diri 
dan semangat dalam bernyanyi. Kelas 
IX-1 berhasil menjadi Juara I, kelas IX-2 
menjadi Juara II, dan kelas IX-3 menjadi 
Juara III.

Lomba yang terakhir adalah sudut 
baca kelas. Pada tiap kelas sudah 
terdapat buku-buku bacaan fiksi dan 
nonfiksi yang telah tertata rapi, ini 
sebagai upaya untuk membiasakan 
para siswa akan budaya membaca pada 
saat waktu senggang, baik saat istirahat 
maupun usai kegiatan pembelajaran. 
Keragaman koleksi, administrasi, dan 
estetika, menjadi pedoman penilaian 
lomba. Hasilnya, kelas IX-4 berhasil 
keluar sebagai Juara I, kelas IX-3 sebagai 
Juara II, dan kelas IX-2 sebagai Juara III.

oleh: Marissa (IX-2)

19



Layanan Orientasi  Siswa
@ Petra 5

Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Libur yang panjang 
sudah lewat dan selanjutnya siap untuk melaksanakan 
tugas, seperti itulah pikiran kami menjelang Layanan 

Orientasi Siswa (LOS) SMP Kristen Petra 5 tahun ajaran 
2015/2016, yang bertajuk “To be a Human for and with the 
Others”. Tiga hari yang melelahkan tetapi juga menyenangkan, 
dan wajib sebagai pengurus OSIS untuk melaksanakan tugas ini.

Hari pertama, tanggal 27 Juli 2015, sekitar 253 siswa kelas 
VII datang ke sekolah. Tidak hanya siswa saja yang datang, 
tetapi beberapa orang tua juga turut serta menghadiri acara 
LOS. Hari pertama, upacara pembukaan LOS, perwakilan orang 
tua menyerahkan anaknya secara simbolis sebagai bentuk 
kepercayaan orang tua kepada sekolah dalam mendidik serta 
membimbing siswa. Setelah itu, siswa kelas VII dibagi menjadi 
dua kelompok. Kelompok I (kelas VII-1 sampai kelas VII-4) 
diajak berkeliling untuk mengenal lingkungan sekolah baru 
mereka dalam acara wiyata mandala. Kelompok II (kelas VII-5 
sampai kelas VII-7) berada di dalam kelas, untuk mengikuti 
acara perkenalan dan game bersama OSIS dan wali kelas. Kami 
—pengurus OSIS— juga mengajak untuk bernyanyi theme song 
LOS sebagai motivasi peserta dalam mengikuti serangkaian 
acara LOS ini. Awalnya mereka malu-malu, tetapi lama-lama 
mereka percaya diri ikut bersemangat dalam bernyanyi. Selain 
itu terdapat juga acara pengenalan kurikulum, tata tertib, dan 
perpustakaan. Akhir kegiatan hari pertama ditutup dengan 
menyanyikan lagu daerah “Ampar-Ampar Pisang” dan doa 
melalui sentral.

Hari kedua adalah hari yang sehat. Sekolah mengundang 
kembali para orang tua untuk turut serta dalam acara social 
gathering. Pagi hari setelah renungan melalui sentral, para 
guru, pengurus OSIS, orang tua, dan siswa kelas VII, melakukan 
senam pagi yang dilanjutkan dengan jalan sehat berkeliling 
kompleks. Kemudian, acara dilanjutkan dengan bazar “Peduli 
Kasih”. Selain banyak makanan dan minuman yang segar, tujuan 
utama dari kegiatan ini adalah membantu siswa yang kesulitan 
dalam pembayaran uang sekolah. Setelah istirahat, para siswa 
diajarkan untuk membuat pupuk kompos dari daun kering dan 
membersihkan lingkungan sekolah dengan alat-alat yang mereka 
bawa. Siswa kelas VII diajak untuk berkreasi menciptakan 
sesuatu yang berguna dari lingkungan, serta menjaganya seperti 
rumah kedua mereka. Ceramah BK tentang ”Sukses Belajar dan 
Bergaul di SMP”, dipaparkan oleh guru BK agar mereka siap 
dalam menjalani masa remaja di dunia SMP. Pada akhir kegiatan, 

kami menyanyikan lagu daerah, yaitu “Gundul-Gundul Pacul”, 
lalu ditutup dengan doa melalui sentral.

Hari ketiga merupakan hari terakhir LOS 2015/2016, 
saatnya siswa kelas VII menampilkan yel-yel karakter kelas 
dan bakat. Sebelumnya, mereka diajak untuk menempelkan 
kartu-kartu yang berisi komitmen, usaha, dan cita-cita mereka 
yang disebut dengan “Move On”. Tujuannya adalah sebagai 
sarana dalam merefleksikan dirinya yang nantinya selama 
tiga tahun bersekolah di SMP Kristen Petra 5. Kemudian, ada 
pemilihan “King and Queen” LOS. Mereka yang terpilih adalah 
karena memiliki sikap yang baik serta keaktifannya dalam 
acara LOS selama tiga hari. Pada akhir acara hari ketiga ini, 
mereka mengikuti ibadah awal tahun ajaran 2015/2016.

Acara LOS tahun ini ditutup dengan satu kegiatan, yaitu 
bakti sosial yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 1 
Agustus 2015. Perwakilan tiga siswa dari pengurus OSIS 
membagikan bingkisan baksos tersebut ke Panti Asuhan Kasih 
Agape yang berada di daerah Pakis Gunung, Surabaya. Anak-
anak di sana sangat lucu, mereka mengajak kami bermain 
dan berfoto-foto narsis. Menyenangkan sekali! Wufff… 
melelahkan tetapi sangat seru LOS kali ini. Kami berharap LOS 
tahun depan lebih seru lagi!

oleh: Albert Sukianto
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Tiap tahun, SMP Kristen Petra 3 
mengadakan retret siswa yang 
dilaksanakan secara bergiliran 

untuk tiap kelas. Pada tanggal 10 Agustus 
2015, kami, siswa kelas VIII-1, VIII-3, dan 
VIII-9, berangkat ke Wisma YWI Batu 
untuk mengikuti retret dengan tema 
“Lubang Hitam Kebudayaan”. Sampai di 
sana, acara pertama adalah pengarahan 
dari panitia tentang tata tertib dan 
peraturan yang harus dipatuhi oleh siswa 
selama kegiatan berlangsung. Setelah 
makan siang, kami pun beristirahat 
dan membersihkan diri masing-masing. 
Sore hari, kami menuju ke aula memuji 
dan mendengarkan firman Tuhan 
yang disampaikan oleh Ibu Jubelina, 
sebelum kami menikmati makan malam. 
Kemudian, sesi inti kegiatan ini pun 
dimulai. Kami kembali ke aula untuk 
membuat “mind map” tentang fast food, 
K-pop, dan budaya asing lainnya. Setiap 

kelompok 
diminta untuk 
mempresentasikan 
“mind map” miliknya. 
Pukul 21.00, kami diajak untuk 
menonton film Truman Show, dan 
mendiskusikan pesan moral dari 
film tersebut, yakni bagaimana cara 
menanggapi budaya asing. Dan sebagai 
penutup kegiatan hari pertama ini, 
diadakan renungan malam.

Keesokan harinya, kami bangun 
untuk renungan pagi bersama, dan 
berlanjut dengan senam pagi agar 
badan terasa segar. Setelah sarapan, 
kami kembali ke aula untuk pengarahan 
kegiatan outbound yang akan dilakukan 
dalam kelompok. Dalam outbound ini, 
kami senang karena bisa belajar bekerja 
sama untuk menyelesaikan lima game. 
Setelah makan siang, kami kembali ke 
kamar masing masing untuk beristirahat 

dan membersihkan diri. Sore hari, kami 
mengikuti semua sesi yang dipimpin 
oleh Pdt. Setyahadi. Sesi I tentang “fast 
food and K-pop“, agar kami tahu apa saja 
dampak dari fast food dan K-pop. Pada 
sesi II, kami belajar tentang “Apa Kata 

Yesus” berkaitan dengan budaya 
asing. Sesi III tentang “Just the 

Way You Are”. Kami belajar cara 
memanfaatkan teknologi sesuai 
dengan ajaran firman Tuhan. 
Semua sesi ini memberi kami 
ilmu dan wawasan yang lebih 
luas sebagai seorang siswa 
ataupun remaja. Selesainya sesi 

III, kami langsung ke lapangan 
untuk mengikuti kegiatan api 

unggun. Di sana, kami memuji 
nama Tuhan, sharing pengalaman 

selama retret, dan tentu saja untuk talent 
show. Sesi api unggun adalah saat yang 
membuat kami terharu dan mempunyai 
komitmen untuk lebih mendekatkan diri 
kepada Tuhan. Dan pada saat itulah kami 
juga akhirnya mengerti bagaimana kerja 
keras para guru dan orang tua dalam 
mendidik kami. Kegiatan ini pun diakhiri 
dengan doa, dan kami kembali ke kamar 
untuk beristirahat.

Pada hari terakhir, usai sarapan, kami 
kembali ke aula untuk acara penutupan. 
Kami mendengarkan firman Tuhan, dan 
beberapa siswa berbagi pengalaman 
selama retret. Acara ini pun diakhiri 
dengan foto bersama. Retret kali ini sangat 
menyenangkan, karena kami belajar untuk 
mandiri dan lebih religius lagi.

oleh: Samuel Ferdinand W.

Liburan sekolah telah usai, dan kini tiba saatnya kami kembali 
ke sekolah, istilah kerennya... back to school. Banyak hal 
yang harus kami persiapkan untuk menghadapi tahun ajaran 

baru ini. Tentunya kami harus beradaptasi lagi, baik dengan 
teman, bapak dan ibu guru, maupun dengan cara belajar kami. 
Ini adalah tantangan baru bagi kami semua.

Hari pertama masuk sekolah. Kami kagum akan sekolah 
kami yang baru, yaitu SMP Kristen Petra 1. Suasana baru... juga 
teman-teman yang baru. Para wali kelas kami begitu sayang 
kepada kami. Mereka memotivasi dan mendampingi kami 
dalam mengikuti LOS pada tanggal 27–29 Juli 2015. Kakak-kakak 
OSIS juga banyak membantu kami, seperti dalam pengenalan 
lingkungan sekolah, tata tertib sekolah, program kurikulum, 

pengenalan Kota Surabaya, baris-berbaris, olahraga gembira, 
outbound, talent show, serta ibadah. Semua kegiatan tersebut 
adalah bekal untuk mengenal sekolah kami yang baru, juga 
bagaimana kami harus belajar pada jenjang SMP ini. Saat 
talent show, kami semua menampilkan bakat yang kami 
miliki masing-masing. Wow... amazing! Ternyata bakat 
teman-teman sungguh mengesankan. Hal itu akan 
menjadi modal yang bisa dikembangkan lagi melalui 
kegiatan-kegiatan ataupun lomba yang kami ikuti pada 
jenjang SMP nantinya.

Tak terasa, LOS telah berjalan tiga hari, 
dan kami bisa menyelesaikannya dengan 
baik. Kami mengucap syukur kepada Tuhan 
atas penyertaan-Nya selama kegiatan ini 
berlangsung. Semoga pada tahun ajaran 
yang baru dan tingkat yang baru ini, kami 
semua dapat menggapai nilai yang baik serta 
membanggakan sekolah kami.

Layanan
Orientasi Siswa
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Petra
Parade
2015

Menandai dimulainya tahun 
ajaran baru 2015/2016, SMA 
Kristen Petra 3 mengadakan 

kegiatan Layanan Orientasi Siswa (LOS) 
bagi para siswa kelas X. Kegiatan yang 
dilaksanakan pada tanggal 27–29 Juli 
2015 ini, bertujuan untuk mengenalkan 
mereka dengan lingkungan sekolah 
yang baru. Selama mengikuti LOS, 
mereka dituntut turut aktif dalam 
berbagai kegiatan, antara lain: iPad 
experience, PBB dan senam, fun 
games, time management, lingkungan 
positif, pengenalan diri, kegiatan 

Dua puluh lima siswa SMA Kristen Petra 1 berhasil 
mengukir prestasi dalam ajang Petra Parade 2015. Petra 
Parade merupakan event tahunan yang diselenggarakan 

oleh Universitas Kristen Petra, yang untuk tahun ini berlangsung 
pada tanggal 7–21 Agustus 2015. Dalam Petra Parade ini, ada 
berbagai kegiatan lomba yang dikemas dalam Petra Olympiad, 
diikuti oleh para siswa dari berbagai daerah di Indonesia. 
Dengan semangat juang yang tinggi, siswa-siswi SMA Kristen 
Petra 1 mengikuti semua lomba yang diselenggarakan oleh 
panitia. Sebagai hasilnya, mereka berhasil membawa pulang 
berbagai medali juara.

 Dalam lomba bidang ekonomi dan akuntansi, Juara I 
Business Plan Competition atas nama Felicia Maria E. (XI IPA-1), 
Samuel G. (XI IPA-3), dan Ryan Davis (XI IPA-5); Juara II  IBM 
Challenge atas nama Kenli Salim (XI IPA-2), Michael Januar 
(XI IPA-2), dan Winfield Hansen Y. (XI IPA-6); Juara II MAZE 
atas nama Tiffany Goenawan (X -3), Winfield Hansen Y. (XI 
IPA-6), dan Albert Timotius (XII IPA-5); Juara III Students Stock 
Exchange Games atas nama Samuel G. (XI IPA-3), Ryan Davis 

(XI IPA-5), dan Alexandrio C. (XI IPA-4); Juara I Tax Accounting 
atas nama Felly Julia C.H. (XII IPA-3), Natasha Adirata (XII IPA-
7), dan Regina Bella (XII IPS-4); Juara III Tax Accounting atas 
nama Giovanni S.P. (XII IPS-1), Illona Jevera (XII IPS-1), dan 
Kathleen Viana (XII IPS-2), Juara II Petra International Business 
Accounting Competition atas nama Felly Julia C.H. (XII IPA-3), 
Natasha Adirata (XII IPA-7), dan Regina Bella (XII IPS-4). Lomba 
bidang seni dan teknik, Juara I Graphicon atas nama Ferdinan 
Linardi (XII IPA-2); bidang otomotif, Juara III atas nama Audi 
Jordan S. (XI IPA-2), Christhoper Setiawan A. (XI IPA-4), dan 
Alesandro Putra (XI IPA-7); Juara II Informatic Rally Games and 
Logic atas nama Kevin Jason (XII IPA-3), Marcellino L. (XII IPA-3), 
dan Ivan F. (XII IPA-7). Lomba bahasa Mandarin, Juara I Running 
Man: a Riddle Journey to China atas nama Frida Ferdian (XII IPA-
1), Albert T. (XII IPA-5), dan Chandra W. (XII IPA-6).

Semua prestasi ini, tidak lepas dari tekad dan perjuangan 
para siswa dalam mengikuti lomba. Namun di atas semua itu, 
campur tangan Tuhan sungguh nyata dan luar biasa. We win not 
because of our strength, but because of God. Praise the Lord! 

Pembekalan Siswa Baru
kreativitas, serta KKR. Selain itu, untuk 
meningkatkan rasa sosial, mereka juga 
dilibatkan dalam kegiatan bakti sosial. 
Selama kegiatan LOS berlangsung, 
mereka mengumpulkan sedikit berkat 
yang mereka terima dari Tuhan untuk 
disalurkan kepada tukang becak, 
petugas keamanan sekolah, dan pekerja 

kebersihan sekolah. Tak ketinggalan 
pula, sekolah mengundang alumni 
SMA Kristen Petra 3 yang telah berhasil 
dalam studinya untuk memberikan 
motivasi kepada para peserta LOS guna 
menggapai masa depan yang sukses. 
Pada sesi terakhir, diadakan KKR dengan 
pembicara Pdt. Claudia Stephanie K., 
S.Th., yang menyampaikan tentang cara, 
pandangan, dan wawasan, agar berhasil 
mencapai cita-cita. Setelah itu, kegiatan 
LOS ini pun diakhiri dengan upacara 
penutupan di aula sekolah. Semoga 
dengan berbagai kegiatan positif yang 
para siswa kelas X ikuti ini, bisa menjadi 
bekal dan menunjang kelancaran 
mereka dalam menempuh studi di SMA 
Kristen Petra 3 ini. 
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Sejak
  Tahun‘45“Merdeka…! Merdeka...!” Pekik kemerdekaan berkumandang 

saat dimulainya perayaan HUT RI di SMA Kristen Petra 5 
yang bertajuk “Sejak Tahun ’45“ pada tanggal 16 Agustus 

2015 lalu. Suara riuh para siswa pun turut menyambut 
pembukaan acara ini yang berlangsung di aula sekolah. Pada 
usia yang ke-70 Republik Indonesia ini, mereka bisa menikmati 
hasil dari kemerdekaan Indonesia, dan di sekolah pun mereka 
bisa mengekspresikan kegembiraan melalui lomba-lomba. 
Semangat dan keinginan untuk segera mengikuti setiap kegiatan 
dalam perayaan ini, terlintas di raut wajah mereka. Dengan 
mengenakan kostum bernuansa merah putih beserta pernak-
perniknya, menandakan kebersamaan dan kekompakan, 
serta gambaran betapa mereka mencintai Indonesia. Kostum 
itulah yang membuat mereka makin bersemangat untuk 
memenangkan setiap perlombaan, seperti: sewu ide, gado-
gado, keplek ilat, mlayu banter, dan pidato.

Sewu ide, yaitu membuat miniatur dari gabus dengan tema 
monumen nasional yang tersebar di Indonesia. Gado-gado, 
yaitu mengombinasikan lagu dengan menggunakan alat musik 
yang bermacam-macam (tidak hanya alat musik modern, 
tetapi semua barang yang bisa menghasilkan bunyi). Keplek 
Ilat, yaitu memasak masakan nusantara dari berbagai daerah 

di Indonesia. Mlayu banter, yaitu rally games (estafet). 
Setiap kelas harus menuju ke pos-pos yang dituju dengan 

berlari, bermain di pos-pos tersebut, dan sampai ke garis 
finis dengan anggota lengkap. Pada setiap pos, mereka 

diharuskan menjawab pertanyaan yang bernuansa 
perjuangan. Sedangkan untuk pidato, para peserta 

diwajibkan tampil dengan pidato yang bertemakan 
kemerdekaan.

Judul lomba-lomba ini memang sengaja 
mengusung nuansa bahasa Suroboyoan. Hal ini 
dimaksudkan agar para siswa SMA Kristen Petra 
5 lebih mengenal dan mencintai Surabaya, kota 
tempat mereka menuntut ilmu ini. Petra 5, hebat!

Berbagai kegiatan dilakukan 
dalam menyambut Hari Ulang 
Tahun ke-70 Kemerdekaan 

Republik Indonesia, termasuk 
di antaranya adalah dengan 
menyelenggarakan acara jalan sehat 
yang diikuti oleh seluruh anggota 
keluarga SMA Kristen Petra 3. 
Kegiatan ini dilakukan secara rutin 
pada setiap tahunnya. Start dimulai 
dari pintu gerbang sekolah, yang 
tandai dengan pengguntingan pita 
oleh Kepala SMA Kristen Petra 3. 
Kegiatan jalan sehat ini mengambil 
rute Jalan Kalianyar – Jalan Undaan 
– Jalan Kalisari – Taman Makam 
Pahlawan – Jalan Kalisari – Jalan 
Kalianyar – sekolah. Setelah jalan 
sehat, kegiatan dilanjutkan dengan 

berbagai acara perlombaan, yang 
juga bertujuan untuk mempererat 
hubungan antarsiswa, memupuk 
rasa percaya diri, meningkatkan 
kerja sama dan sportivitas, serta 
saling menghargai sesama. Jenis 
lomba yang dipertandingkan, 
yaitu: tarik tambang, fotografi, 
dan rally games (sendok-kelereng, 
balap karung dan makan kerupuk, 
balik gelas, botol-pensil). Acara 
ini berlangsung dengan meriah, 
dan semua peserta berlomba-
lomba untuk menjadi pemenang. 
Pada penghujung kegiatan lomba, 
diumumkan para pemenang dari 
tiap-tiap lomba, sebelum diakhiri 
dengan doa yang dipimpin dari 
sentral.

Kemeriahan
Lomba
Kemerdekaan
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