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Senang bisa berjumpa dengan Anda kembali 
dalam Gema Petra edisi bulan Oktober 
2015 ini. Kami telah menyiapkan liputan-
liputan yang menarik bagi Anda dalam edisi 
Gema Petra kali ini. Anda bisa membaca 
liputan tentang pengalaman seorang 
siswi Petra yang terpilih menjadi salah 
seorang anggota paskibraka dalam upacara 
bendera Peringatan Hari Kemerdekaan 
Republik Indonesia di Istana Negara pada 
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raihan prestasi siswa-siswi PPPK Petra 
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Competition
Sanmar-Fest

Sanmar-Fest Competition adalah 
kompetisi yang selalu kami ikuti 
secara rutin pada setiap tahunnya. 

Namun, kami melihat tantangan ini 
bukan sebagai rutinitas saja, melainkan 
pengalaman dan kebanggaan bagi kami 
jika bisa menjadi pemenang. Untuk 
tahun ini, kompetisi dilaksanakan pada 
tanggal 11-12 September 2015. Dalam 
kompetisi yang diikuti oleh siswa-
siswi se-Jatim ini, sekolah kami, SMP 
Kristen Petra 1, mengirim kami untuk 
mengikuti berbagai bidang kompetisi. 
Kami mengikuti kompetisi bidang Debat, 
Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, 
Logic, Fotografi, Band, dan Solo Vocal. 
Wah, seru banget lho...!

Beberapa minggu sebelum 
memulai ‘pertempuran’, kami dibekali 
dengan banyak hal oleh para guru 
kami, baik latihan soal, pengetahuan, 
maupun motivasi. Semangat kami 
selalu membara karena dalam setiap 
kompetisi ada hal positif yang selalu 
kami dapatkan, seperti menjadi semakin 
kompak dalam tim, mengasah pikiran 
kami, serta berani tampil. Kemudian... 
saatnya untuk berkompetisi. Kami 

pun terbagi dalam beberapa tim. Saat 
mengerjakan soal- soal, kami berusaha 
fokus dan konsentrasi. Demikian juga 
dengan lomba Fotografi, Band, ataupun 
Solo Vocal, kami berusaha tampil sebaik-
baiknya.

Waktu untuk menanti hasil pun 
tiba. Siapakah yang akan masuk babak 
final...? Hati kami bertanya-tanya dan 
merasa cemas. Namun, semua itu 
hilang saat kami mendengar bahwa tim 
Fisika, Fotografi, Bahasa Inggris, Logic, 
Matematika, dan Solo Vocal, masuk 
ke babak final. Tentu saja kami harus 
berjuang lebih lagi, karena lawan kami 
pasti sangat tangguh dalam babak final 
ini. Namun, kami yakin bahwa kami pasti 
bisa melakukan yang terbaik lagi. We 
Believe and trust in God. Sebelum babak 
final dimulai, kami meminta penyertaan 
Tuhan agar kami diberi hikmat dan 
kekuatan. Dalam babak final ini, dituntut 
kerja sama dan pemahaman tim yang 
tinggi, serta kami harus berkoordinasi 
dengan sempurna. Untuk bidang 
Bahasa Inggris, kami harus menemukan 
quotes dan memperagakannya dengan 
baik. Bidang Fisika pun tak kalah 

serunya. Pertanyaan yang diberikan 
sungguh berbobot, dan kami harus 
mengumpulkan banyak poin untuk 
memenangkannya. Bagaimana dengan 
lomba Fotografi?? Dengan komposisi 
pengambilan gambar dan pencahayaan 
yang baik, kami harus menghasilkan foto 
yang baik dan menarik. Lomba Band dan 
Solo Vocal pun menuntut kami untuk 
dapat menampilkan suara yang merdu 
serta komposisi musik yang keren. 

Dan akhirnya, kami menunggu 
pengumuman, siapa saja yang akan 
meraih juara.... Hati kami berdetak 
kencang, ada rasa cemas, penasaran, 
dan was-was. Namun, semua itu lenyap 
saat kami tahu bahwa tim Bahasa Inggris 
meraih Juara III atas nama Michellyn 
(VIII-9), Stetfanie Caytlin (VIII-2), dan 
Yuka Karennina Endo (VIII-7); dan Bella 
Sasle Sahkah (VIII-5) meraih Juara II 
untuk bidang lomba Solo Vocal. Terima 
kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada 
kami. Kami sangat gembira karena bisa 
membanggakan orang tua dan sekolah 
tercinta kami, SMP Kristen Petra 1, 
dengan kerja keras dan hasil jerih payah 
kami selama ini.
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Untuk merealisasikan salah satu program Student 
Learning Outcomes, khususnya aspek talent 
development, SMP Kristen Petra 2 mengembangkan 

kegiatan pembelajaran praktik dengan melibatkan kami 
sebagai siswa secara langsung. Kegiatan ini bertujuan untuk 
menumbuhkan sikap kreatif dan rasa ingin tahu kami selaku 
siswa, sesuai dengan talenta yang kami miliki, khususnya di 
bidang sains. Kegiatan ini juga sebagai bentuk pengembangan 
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan pendekatan 
scientific, sesuai dengan model pembelajaran yang 
dikembangkan di sekolah kami.

Salah satu pengembangan IPA yang diberikan adalah 

Ini adalah pertama kalinya sekolah kami, 
SMP Kristen Petra 5, mengikuti lomba 
cabang olahraga atletik yang diadakan 

oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota 
Surabaya. Dalam lomba yang dihelat pada 
tanggal 23 Agustus 2015 tersebut, sekolah 
mengutus enam siswa untuk mengikuti 
enam cabang atletik yang berbeda, di 
antaranya adalah lempar lembing turbo, 
lari gawang, dan lompatan jarak jauh.

Hari Minggu pagi pukul 06.30 WIB, 
kami sudah berkumpul di Lapangan Thor, 
yang terletak di Jalan Patmosusastro 
Surabaya. Perasaan campur aduk 
melingkupi kami, ketika melihat lawan-
lawan yang tampak tinggi dan kuat secara 
fisik. Namun oleh guru pembina, kami 
diberi motivasi dan wawasan terkait 
trik-trik dalam perlombaan atletik ini. 
Akhirnya, kami berenam berpisah untuk 
mengikuti cabang lomba yang berbeda 
tempat. Meskipun lomba cabang olahraga 

atletik ini baru diikuti, kami berusaha 
untuk tetap semangat dan fight hingga 
selesainya perlombaan.

Puji Tuhan, pada akhirnya dua teman 
kami berhasil mengukir prestasi. Pada 
cabang lempar lembing turbo, Benito (VIII-
6) meraih gelar Juara II. Kemudian disusul 
oleh Tito (VIII-2) yang berhasil meraih 
gelar Juara Haraan I untuk cabang lari 
gawang. Walau hanya dua wakil saja yang 
berhasil meraih kemenangan, kami tetap 
bangga akan prestasi tersebut. Biarlah 
melalui pengalaman yang pertama ini, 
membuat kami tetap bersemangat dalam 
mengasah prestasi nonakademik di bidang 
cabang olahraga atletik. Terima kasih 
kepada sekolah dan orang tua yang selalu 
memberikan dukungan kepada kami. 
Tuhan memberkati.

oleh: Naomi (IX-5)

Budidaya
Jamur Tiram

budidaya jamur tiram. Dengan aktif dalam kegiatan 
pembudidayaan ini, kami bisa meningkatkan kedisiplinan, 
rasa tanggung jawab, ketelitian, dan sikap objektif. Melalui 
pembinaan guru IPA, kami diberikan tanggung jawab untuk 
perawatan sekaligus penelitian atas pertumbuhan, kualitas, 
dan kuantitas jamur yang dihasilkan. Selain itu, kami juga 
bertanggung jawab untuk memasarkan hasil budidaya 
kepada warga sekolah, khususnya guru dan karyawan. 
Secara terjadwal, kami merawat jamur-jamur tiram ini. 
Jika menemukan masalah, kami berkonsultasi dengan guru 
IPA untuk segera menemukan solusinya. Pengembangan 
pembelajaran IPA ini dapat meningkatkan kerja sama antara 
guru dan siswa dalam memecahkan masalah. Selain itu, juga 
mengajarkan kepada kami akan sikap saling menghargai dan 
membantu teman yang kurang aktif.

Salah satu aktivitas dalam budidaya jamur ini adalah 
perawatan baglog, yaitu dengan menyemprotkan air secara 
merata, dan kami lakukan saat istirahat sekolah. Hal ini 
melatih kami lebih disiplin dengan waktu dalam pengaturan 
suhu dan kelembaban objek yang kami teliti. Aktivitas 
lainnya adalah pengamatan jamur, melatih kami untuk 
bersikap objektif dalam melakukan penelitian. Kegiatan 
akhir dari budidaya jamur tiram ini adalah pemanenan dan 
penimbangan. Melalui pemanenan 
dalam budidaya jamur tiram ini, 
kami bisa lebih mensyukuri 
dan merasakan kebesaran 
Tuhan dari sesuatu yang 
sangat kecil —dalam hal ini 
spora— dapat tumbuh dan 
berkembang menjadi jamur 
yang jutaan kali besarnya.                                              

                                      oleh: 
Wiryawan (VII-2)

Athletic for Fun
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Bersikap terbuka 
adalah bagian 
penting dari 

keadilan, karena dengan 
bersikap terbuka, pengakuan, 
penghargaan dan perlakuan adil, 
dapat dilakukan. Bersikap terbuka 
dapat dipahami sebuah kesediaan 
diri untuk menerima dan mengakui 
adanya pengalaman, ide-ide dan 
relasi baru. Hal ini berarti bahwa kita 
bersedia melangkah ke luar dari ide-
ide, pengalaman, dan relasi yang sudah 
familier dalam diri kita. Melalui sikap 
terbuka ini, kita akan dapat melihat 
dunia dengan cakrawala berpikir 
lebih luas. Misalnya, dengan bersikap 
terbuka kami dapat mengerti bahwa 
di luar diri kami masih ada orang 
yang lebih pandai, cerdas, kaya, dan 
lain-lain. Atau sebaliknya, ternyata di 

luar pemikiran kami masih ada fakta 
kehidupan yang memprihatinkan dan 
perlu keterlibatan serta pertolongan 
kami. Bersikap terbuka dapat membawa 
kami kepada pengertian bahwa ternyata 
kehidupan itu lebih besar dari yang kami 
bayangkan. Ada kebahagiaan dan ada 
kesedihan, ada tangis ada tawa, dan 
kadang juga ada kejadian yang tidak 
kami harapkan terjadi pada diri kami. 
Bersikap terbuka diwujudkan dalam 

dua tindakan. 
Pertama: terbuka ke 

luar, adalah sebuah 
kesediaan diri untuk 

mau mendiskripsikan apa yang 
ada pada diri kami (ide, pandangan, 
perasaan, harapan, permintaan) 
melalui berbagai media, misalnya: 
sharing, diary, cerita pendek, puisi, dan 
lain-lain. Kedua:  terbuka ke dalam, 
adalah kesediaan diri untuk mengakui, 
mendengarkan dan menerima adanya 
ide, pandangan, perasaan, keinginan 
dari luar diri. Melalui sikap terbuka, 
komuniksi dapat dilakukan, konflik dapat 
direduksi, dan keadilan dapat dijalankan. 
Bersikap terbuka memang memberi 
dampak baik dan membangun, tetapi 
bila tidak dilakukan dengan hati-hati 
akan menimbulkan kerugian untuk diri 
sendiri dan orang lain, misalnya akan 

muncul sikap permisif dan 
antinomian. Hal tersebut 
tampak dalam tindakan 
seperti berpendapat 
sembarangan tanpa peduli 
akan menyakiti orang lain, 
mengungkapkan isi hati 
tanpa melihat situasi, dan 
lain-lain.

Dalam kegiatan kali 
ini, kami diajak untuk 
belajar tentang bersikap 
terbuka dalam kehidupan. 
Walaupun bersikap 
terbuka bukanlah hal yang 
mudah, namun hal ini 
akan menjadi tantangan 

kami untuk belajar bersikap terbuka dan 
menjadi pribadi yang lebih baik. Pada 
kegiatan ini, kami melihat film berjudul 
“Mrs. Doubtfire”. Film itu menceritakan 
tentang kehidupan rumah tangga yang 
tidak mau bersikap terbuka satu sama 
lain sehingga berujung pada perceraian, 
dan dampaknya adalah perkembangan 
sikap dan karakter anak- anak mereka 
yang tidak sehat. Sang ayah yang sangat 
menyayangi anak-anaknya, mengambil 

inisiatif agar bisa dekat dengan mereka 
dengan cara menyamar sebagai 
pembantu rumah tangga bernama 
Mrs. Doubtfire. Dan akhirnya, usaha 
ayahnya itu pun tidak sia-sia setelah 
dia mendengar pengakuan dari istrinya. 
Mereka bisa saling memahami, dan 
mereka pun hidup bahagia.

Pada sesi kedua, kami melakukan 
kegiatan kelas, yaitu open your ears, 
open your heart. Cara bermainnya: kami 
membentuk beberapa kelompok, satu 
kelompok diisi oleh 4–5 anak. Dalam 
kelompok tersebut, setiap anak diberi 
kesempatan untuk mengekspresikan 
dirinya dengan bercerita tentang 
kelebihan dan kekurangannya. Selain 
itu, tiap anak juga dilatih untuk 
menerima kritikan atau pendapat dari 
orang lain (dari teman-teman anggota 
kelompoknya). Ternyata, permainan 
itu sangat mengasyikkan karena kami 
bisa mendengar pendapat orang lain, 
menyampaikan isi hati kami, dan juga 
melatih emosi. Hebatnya, di kelas IX-2 
tidak ada yang ribut atau berdebat 
karena tidak terima dengan kritikan, 
malah ada yang sampai tertawa-tawa. 
Benar-benar menyenangkan, banyak 
sekali senyum yang terukir di wajah 
kami. Tidak ada kesunyian, semua 
bergembira dan bermain bersama. 
Setelah permainan usai, kami masing-
masing menulis buku “mirror of mine” 
tentang kegiatan hari ini, mulai dari 
diskusi kelompok, personal reflection, 
dan komitmen. Hari yang menyenangkan 
di kelas IX-2. Saat kami pulang pun, 
senyum masih ada di wajah kami dan 
membuat setiap orang yang melihat 
kami ikut tersenyum. Benar-benar 
hari yang menyenangkan dan banyak 
pelajaran yang kami peroleh. Dan yang 
lebih utama, kami keluarga IX-2 selalu 
ceria dan semangat.

oleh: tim jurnalistik kelas IX-2
SMP Kristen Petra 2

Open Your Ears

Open Your
Heart
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BANK INDONESIA
Smart Challenge

Challenge 
Manufacturing Engineering Challenge (MEC) adalah 

ajang kompetisi yang diadakan dua tahun sekali 
oleh Teknik Manufaktur Universitas Surabaya. Pada 

tahun ini, kompetisi diikuti oleh enam puluh tim peserta 
dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk dua tim dari 
SMA Kristen Petra 1. Tim pertama beranggotakan Andika P. 
(XI IPA-3), Olivia R. (XI IPA-6), dann Reynan H. (XI IPA-6). Tim 
kedua beranggotakan Kevin J. (XII IPA-3), Ng Yansen (XII IPA-
3), dan Kevin H.W. (XII IPA-6). Kompetisi berlangsung selama 
dua hari, yaitu tanggal 3-4 September 2015.

Hari pertama, dilaksanakan babak penyisihan yang 
terdiri atas dua sesi, yaitu rally game dan game besar. 
Dalam rally game, tiap tim diminta untuk mengerjakan 
soal-soal Matematika logika dan Fisika. Tim kami berhasil 
menyelesaikannya dengan cepat; faktor waktu ini 
memberikan poin yang cukup besar. Dalam game besar, para 
tim peserta diharuskan membuat menara setinggi minimal 
dua meter dengan bahan baku yang disediakan, yaitu 
sedotan dan kardus. Puji Tuhan, kelompok kami berhasil 
lolos ke babak berikutnya bersama dengan empat belas tim 
lainnya.

Hari kedua, setiap tim harus memecahkan kode yang 
diberikan dan mengerjakan soal-soal Matematika dan 
logika dasar, dilanjutkan dengan pembuatan mobil dengan 
bahan dasar gabus atau karton. Mobil tiap-tiap tim akan 
ditandingkan untuk menentukan yang tercepat. Tim kami 
berhasil menjadi yang tercepat, bahkan mengalahkan mobil 
buatan panitia.

Semua sesi lomba telah kami jalani dengan baik, dan 
tibalah saat pengumuman. Puji Tuhan... tim kami (Andika, 
Olivia, dan Reynan) berhasil membawa pulang gelar Juara 
I, dan tim teman kami (Kevin, Yansen, dan Kevin) keluar 
sebagai Juara III. Kami sangat bersyukur atas prestasi yang 
kami raih. Selain karena kerja keras dan kerja sama tim, hasil 
ini juga berkat kemurahan Tuhan semata. Praise the Lord!

                                                                                                          
oleh: Andika, Olivia, & Reynan

Manufacturing
Engineering

SMA Kristen Petra 1 mengirimkan tim perwakilan yang 
beranggotakan Samuel G. (XIA-3), Ryan Davis (XIA-5), dan 
Natasha A. (XII IPA-7) untuk mengikuti Bank Indonesia 

Smart Challenge 2015. Lomba perbankan yang dilaksanakan 
pada tanggal 28 Agustus 2015 ini terdiri atas tiga babak. Babak 
pertama adalah mengerjakan soal pilihan ganda. Jawaban 
benar bernilai empat poin, jawaban salah minus dua poin, dan 
tidak menjawab bernilai nol. Dari 43 tim, terseleksi delapan 
belas tim dengan nilai terbaik. Puji Tuhan, kami berhasil 
melewati babak ini meski hasilnya belum maksimal.

Babak kedua adalah cerdas cermat, yang berlangsung 
dengan sistem rebutan, dan tidak ada pengurangan poin untuk 
jawaban yang salah. Delapan belas tim yang telah lolos diundi 
untuk menentukan giliran tampil pertama, kedua, atau ketiga. 
Pada setiap giliran akan ada enam tim yang bertanding untuk 
memperebutkan posisi dua tim dengan nilai terbaik. Total ada 
enam tim yang akan lolos ke babak final. Kami pun berhasil 
melewati babak ini dengan baik. Akhirnya, sampailah kami 
pada babak terakhir, yaitu babak penentuan juara. Pada round 
pertama, setiap tim dipersilakan mengambil dua soal secara 
acak. Master of Ceremonies (MC) akan membacakan soal yang 
telah kami pilih tersebut, dan kami harus menjawabnya dalam 
batas waktu yang ditentukan. Jika waktu habis dan soal belum 
terjawab, soal akan dilempar ke tim lain. Jawaban yang benar 
bernilai seratus poin, dan jawaban salah minus dua puluh 
poin. Tim kami beberapa kali melakukan kesalahan sehingga 
perolehan poin kurang maksimal. Namun pada round kedua, 
kami berusaha memperbaiki strategi. Sistem penilaian mirip 
dengan round pertama, yaitu seratus poin untuk jawaban 
benar, dan minus sepuluh poin untuk jawaban salah atau tidak 
menjawab. Hanya saja, soal diberikan dengan sistem rebutan 
atau adu cepat. Puji Tuhan, kami dapat menjawab soal-soal 
tersebut secara cepat dan tepat sehingga poin kami berhasil 
mengungguli tim lain. Dengan demikian, tim kami meraih Juara 
I Bank Indonesia  Smart Challenge 2015. Kami bangga bisa 
mengharumkan nama SMA Kristen Petra 1 melalui prestasi ini. 
Kami juga bersyukur karena prestasi ini sebuah anugerah dari 
Tuhan. Thanks Lord...!
        

oleh: Natasha, Samuel, & Ryan
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Kerja Industri 

Pada tanggal 28 
September 2015, 
bertempat di 

lapangan SMK Kristen Petra 
Surabaya, telah diadakan 
pelepasan siswa yang akan 
melaksanakan Praktik Kerja 
Industri (Prakerin). Para siswa 
kelas XI yang meliputi jurusan 
Teknik Pemesinan, Teknik 
Elektronika Industri, Teknik 
Kendaraan Ringan, dan Teknik 
Komputer Jaringan, dilepas 
dengan upacara bendera. 
Pada acara pelepasan ini, 
Drs. Imanu Siswoputranto, Kepala SMK Kristen Petra, yang 
juga sebagai pembina upacara, mengingatkan para siswa agar 

Aku, Adriel Hernando kelas XII IPA 
3, bersama dengan beberapa 
teman dari SMA Kristen Petra 2 

mengikuti penyisihan Olimpiade MIPA 
(OLMIPA) Universitas Brawijaya yang 
dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 
16 Agustus 2015 lalu. Olimpiade ini 
terbagi dalam empat bidang lomba, 
yaitu Matematika, Biologi, Fisika, dan 
Kimia, yang dilaksanakan di dua belas 
rayon tempat seleksi. Kami ikut rayon 
Surabaya yang bertempat di Universitas 
Negeri Surabaya. Setelah menunggu 

OLMIPA
Universitas
Brawijaya

selama satu minggu, diumumkanlah 
hasil babak penyisihan. Siswa SMA 
Kristen Petra 2 yang lolos ke semifinal, 
yaitu: Raymond Ho (XII IPA 2) dan 
Gretel Gaby (XII IPA 2) untuk bidang 
Fisika, Fransisca Andriani (XII IPA 3) 
untuk bidang Matematika, dan aku 
untuk bidang Biologi. Sesuai dengan 
jadwal, babak semifinal dilaksanakan di 
Universitas Brawijaya Malang pada hari 

Sabtu, tanggal 29 Agustus 2015, dan 
babak final pada keesokan harinya.

Kami tiba di Malang pada hari Jumat 
untuk mengikuti technical meeting dan 
pengarahan penginapan. Pada hari 
Sabtu, kami berkumpul di Universitas 
Brawijaya pukul 07.00 WIB. Setelah 
itu, kami diarahkan ke ruang ujian 
masing-masing. Untuk bidang Biologi, 
semifinal terdiri atas dua babak yaitu, 
babak ujian tulis dan babak praktikum. 
Pada saat mengerjakan ujian tulis, aku 
sempat bingung dalam menghadapi soal 

Biologi yang isinya banyak sekali nama 
ilmiah yang belum pernah aku temui. 
Setelah ujian tulis, aku mengikuti babak 
praktikum yang dibagi menjadi empat 
kloter, dan mendapat undian untuk 
memilih topik praktikum. Aku mendapat 
topik anatomi batang tanaman, dan aku 
cukup bisa mengerjakannya. Pada hari 
Minggu, diumumkanlah siapa yang lolos 
ke babak final. Perwakilan SMA Kristen 
Petra 2 yang berhasil lolos ke babak final 
adalah Fransisca dan aku.

Babak final Biologi terbagi menjadi 
dua babak, yaitu babak cepat tepat dan 
babak presentasi. Pada babak cepat 
tepat, ada tiga sesi, yaitu menjawab 
soal yang disediakan, lempar soal, dan 
perebutan soal. Setelah itu, dilanjutkan 
dengan babak presentasi yang topiknya 
diundi, aku mendapat topik sintesis 
protein. Babak presentasi terdiri atas 
dua sesi, yaitu sesi presentasi dan sesi 
pertanyaan. Aku telah berusaha... 
namun aku sendiri sempat ragu apakah 
bisa menjadi juara dalam lomba ini.

Dan akhirnya setelah menunggu 
beberapa jam, dimulailah pengumuman 
pemenang. Dalam bidang Matematika, 
Fransisca Andriani berhasil meraih 
Juara II. Dalam bidang Fisika, Gretel 
Gaby berhasil meraih predikat the Best 
Experiment. Bidang Biologi merupakan 
yang terakhir dibacakan. Dan ternyata... 
aku berhasil meraih Juara I. Dengan 
raihan tiga penghargaan sekaligus, maka 
kami juga memperoleh piala bergilir. Aku 
sangat bersyukur kepada Tuhan, dan 
berterima kasih kepada para guru serta 
orang tua yang telah mendukung kami.

 
oleh: Adriel Hernando

Pelepasan Siswa Praktik
mengikuti semua tata tertib 
dan aturan yang diterapkan 
di tempat mereka kerja 
magang selama tiga bulan 
untuk melaksanakan praktik 
kerja industri tersebut. Hal ini 
disampaikan agar para siswa 
selalu ingat dan bisa membawa 
ataupun menempatkan 
diri dengan baik pada saat 
melaksanakan kerja magang. 
Harapannya adalah mereka 
bisa mendapatkan ilmu di luar 
bangku sekolah dengan sebaik-
baiknya, dan pada akhirnya 

mampu diterapkan dalam kehidupan nyata dengan baik dan 
bertanggung jawab.
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PERSEMBAHANKU
untuk NEGARA

Pasukan pengibar bendera 
pusaka atau yang biasa disingkat 
paskibraka, merupakan kata-kata 

yang tak asing bagiku dan seluruh 
rakyat Indonesia. Pada setiap tanggal 
17 Agustus, paskibraka selalu bertugas 
di Istana Negara dalam merayakan 
hari kemerdekan Indonesia di depan 
Presiden Republik Indonesia dan 
perwakilan dari negara-negara 
sahabat. Tinggi, tegap, dan berwibawa, 
merupakan ciri khas seorang anggota 
paskibraka, di balik tugas berat yang 
mereka jalani. Untuk menjadi salah satu 
anggota paskibraka tidaklah mudah.

Pada akhir bulan April tahun ajaran 
2014/2015, saat masih duduk di bangku 
kelas X SMA Kristen Petra 4, sekolah 
memilih aku dan lima teman yang lain 
untuk mengikuti seleksi paskibraka 
Kabupaten Sidoarjo. Kami mengikuti 
seleksi mulai dari tinggi badan, berat 
badan, kesehatan, kesamaptaan, 
dan pengetahuan umum. Dari hasil 
seleksi, aku terpilih mewakili SMA 
Kristen Petra 4 di tingkat kabupaten. 

Ternyata di tingkat kabupaten aku 
masuk dalam lima besar untuk kategori 
putri terbaik. Kami (lima putri dan lima 
putra terbaik) terpilih untuk mewakili 
Kabupaten Sidoarjo untuk mengikuti 
seleksi paskibraka ke tingkat yang 
lebih tinggi, yaitu tingkat Provinsi Jawa 
Timur. Setiap tiga minggu sekali, kami 
bersepuluh mengikuti latihan di GOR 
Sidoarjo, dimulai dari latihan baris-

berbaris, aba-aba, sit up, push up, back 
up, shuttle run, dan lain-lain. Kami terus 
berlatih dan mempersiapkan diri. Pada 
saat hari seleksi, kami bersaing untuk 
menjadi yang terbaik. Seleksi tingkat 
kabupaten dan provinsi tidak jauh 
berbeda, antara lain: tes kesehatan, PBB, 
dan kesamaptaan. Hanya saja pada tes 
ini, kami mendapatkan tes wawancara 
tentang pengetahuan kebangsaan, 
bendera merah putih, awal mula 
paskibraka, Garuda Pancasila, dan lainya.

Banyak tahap telah kulewati, dan 
tiba waktunya pengumuman hasil 
seleksi tingkat provinsi. Pada waktu 
pengumuman, aku berdoa dan berserah 
kepada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan 
yang terjadi. “Rieke Sigita Soeharto” ... 
betapa terkejutnya aku, ketika namaku 
dipanggil untuk mewakili Kabupaten 
Sidoarjo dan sekolah di tingkat provinsi! 
Rasa senang dan bersyukur aku rasakan 
waktu itu. Ketika semua kabupaten 
dengan kandidatnya masing-masing 
telah terpilih, ternyata pengumuman 
masih berlanjut. Pengumuman 
selanjutnya adalah pemilihan anggota 
paskibraka di tingkat nasional untuk 
mewakili Provinsi Jawa Timur. Kembali 
aku begitu bersyukur ketika terpilih 
menjadi peserta seleksi paskibraka 
tingkat nasional tahun 2015. Kini, 
aku harus mengikuti seleksi lagi 
dengan proses yang semakin ketat 
(kesamaptaan, kesehatan, wawancara 
psikologi, bela negara, dan lainnya). 
Pengumuman hasilnya pun dibacakan. 
Puji Tuhan, aku masuk dalam dua 
peserta terbaik untuk mewakili seleksi 
di tingkat nasional pada tanggal 7 
Juni 2015. Rasa bimbang tiba-tiba 
mengusik pikiranku, karena sering 

meninggalkan pelajaran. Kadang aku 
merasa tidak sanggup untuk mengatasi 
ketertinggalan. Aku sempat merasa putus 
asa dan mempunyai keinginan untuk 
mengundurkan diri dari paskibraka. 
Namun, doa dan semangat dari sekolah, 
para guru, serta teman-teman membuatku 
yakin untuk terus maju.

Setelah ikut seleksi selama satu minggu 
di Jakarta, aku akhirnya terpilih menjadi 
anggota paskibraka tingkat nasional. 
Betapa bersyukurnya aku karena bisa 
mewakili SMA Kristen Petra 4, Kabupaten 
Sidoarjo, dan Provinsi Jawa Timur, sebagai 
anggota pasukan pengibar bendera pusaka 
di Istana Negara pada upacara bendera 
Hari Ulang Tahun ke-70 Republik Indonesia, 
dan aku terpilih menjadi pasukan VIII 
serpihan kanan. Rasa bahagia, bangga, 
dan haru pun terbayar. Pengalaman suka 
dan duka saat ditempa selama satu bulan 
di Jakarta bersama 68 putra-putri terbaik 
seluruh Indonesia, sungguh menjadi 
pengalaman sekali seumur hidup yang tak 
terlupakan. Terima kasih Tuhan karena 
Engkau telah memberikan pengalaman 
berharga dalam hidupku. Terima kasih 
kepada SMA Kristen Petra 4 yang telah 
memberikan kesempatan, motivasi, dan 
dukungan yang akhirnya membuatku 
menjadi salah satu anggota pasukan 
pengibar bendera pusaka di Istana Negara. 
Pelajaran yang berhasil aku dapatkan 
adalah... untuk mendapatkan hasil 
yang terbaik, dibutuhkan disiplin tinggi, 
mental yang kuat, tidak mudah putus asa, 
berusaha memberikan yang terbaik, dan 
yang paling penting adalah berserah diri 
kepada Tuhan. “Jadikan pujian itu biasa, 
tetapi kritikan itu luar biasa.”

oleh: Rieke Sigita Soeharto   
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Petra Parade merupakan program 
tahunan yang diadakan oleh 
Universitas Kristen Petra, yang 

tahun ini dilaksanakan pada tanggal 
18-21 Agustus 2015. Salah satu dari 
rangkaian acara Petra Parade adalah 
kegiatan lomba yang diselenggarakan 
oleh tiap jurusan, antara lain: Running 
Man dari Program Studi Sastra Tionghoa; 
Communiphoria dari Program Studi 
Ilmu Komunikasi; LKBK dari Program 
Studi Arsitektur; IRGL, Electrical Fiesta, 
dan Petra Mechanical Challenge dari 
Fakultas Teknik; Graphicon dari Fakultas 
Desain; dan dari Fakultas Ekonomi, 
yaitu: Business Accounting Competition 
(BAC), Tax Accounting Competition (TAC), 
TRON, MAZE, PIBAcc, Business Plan, IBM 
Challenge, serta SSEG.

Pada Petra Parade kali ini, SMA 
Kristen Petra 2 mengikuti seluruh lomba, 
sedangkan kami sendiri mengikuti dua 
jenis lomba, yaitu BAC dan TAC, yang 
tiap tim terdiri atas tiga orang (Stefanny, 
Michael Yoshua, Evelyn). Tax Accounting 
Competition diadakan pada tanggal 14 
Agustus 2015. Babak pertama berupa 
permainan ranking 1, yang dilanjutkan 
dengan rally games. Kami pun terpilih 
menjadi lima tim terbaik yang maju 
ke babak final. Pada babak final, kami 
mendapat studi kasus tentang akuntansi 
pajak yang kemudian dipresentasikan 
di depan dewan juri. Kami sempat 

nervous karena jurinya 
merupakan orang-
orang profesional di 
bidang ini. Berbekal doa dan 
ilmu yang kami peroleh dari mengikuti 
pelatihan-pelatihan selama ini, kami 
pun mampu menampilkan yang 
terbaik. Kemudian saat pengumuman 
pemenang, nama kami akhirnya disebut 
sebagai peraih Juara II.

Business Accounting Competition 
diadakan beberapa hari berikutnya, 
yaitu tanggal 19-20 Agustus 2015. Hari 
pertama merupakan babak rally games 
yang mengambil lokasi di beberapa 
taman kota di Surabaya. Kami sangat 
kelelahan karena harus berjalan kaki 
dari satu taman ke taman lainnya 
demi menghemat uang (modal) yang 
diberikan oleh panitia. Puji syukur... 
perjuangan kami tidaklah sia-sia, kami 
berhasil masuk ke babak selanjutnya. 
Pada babak final, diambil sepuluh tim 
terbaik. Kami mendapat studi kasus yang 
merupakan kolaborasi antara bisnis dan 
akuntansi terapan. Setiap tim peserta 
diberi waktu dua jam untuk membuat 
slide presentasi dan menjawab soal. 
Setelah itu, kami mempresentasikannya 
di depan dewan juri. Awalnya, kami 
cukup ragu karena sebelumnya kurang 
mendalami bidang bisnis. Namun berkat 
usaha dan kerja keras kami, berbagai 
pertanyaan yang dilontarkan oleh dewan 

juri bisa 
kami jawab dengan 

baik. Lalu... saat-saat yang paling 
ditunggu pun tiba, yaitu pengumuman 
pemenang. Dengan perasaan cemas, kami 
berharap agar nama kami disebut sebagai 
pemenang. And amazingly, we did it! Kami 
meraih juara pertama! Thanks God...!

Closing ceremony diadakan pada 
keesokan harinya, dan dimeriahkan 
oleh para bintang tamu, mulai dari 
Dilema Helvetica, Silampukau, hingga 
Monita Tahalea & The Nightingales. Para 
pemenang dikumpulkan di Auditorium 
Universitas Kristen Petra untuk pembacaan 
pemenang dari tiap lomba dan penyerahan 
medali. SMA Kristen Petra 2 berhasil 
meraih delapan medali emas, enam medali 
perak, dan lima medali perunggu, dari 
total lima belas lomba yang diadakan. 
Sekolah kami kembali meraih juara 
umum pada tahun ini, sehingga SMA 
Kristen Petra 2 akhirnya mendapatkan 
piala tetap Petra Parade karena telah 
berhasil mempertahankan piala bergilir 
juara umum selama tiga tahun berturut-
turut, yakni tahun 2013, 2014, dan 2015. 
Terima kasih kepada bapak dan ibu guru, 
orang tua, serta teman-teman yang telah 
mendukung kami semua. We fight, we win, 
we are the winner!

oleh: Evelyn dan Stefanny Christina
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Halo, teman-teman! Apa kabar? 
Kali ini, kami mau cerita 
tentang pengalaman kami 

di KB-TK Kristen Petra 1. Ceritanya 
seru, lho! Kalian mau tahu, teman-
teman? Oke, begini ceritanya.

Pagi itu, hari Rabu, tanggal 26 
Agustus 2015, aku dan teman-
teman TK B diajak oleh ibu 
guru membuat 
sandwich sendiri. 
Sendiri??? Iya, 
teman-teman... 
ibu guru sudah 
menyiapkan 
bahan-bahannya. 
Kami diajari cara 
membuatnya, lalu kami 
harus mempraktikkannya sendiri. 
Ternyata mudah sekali...! Pasti 
teman-teman juga bisa. Caranya 
begini, bahan-bahannya kita 
siapkan dahulu, yaitu: roti tawar, 
selada, tomat, lembaran keju, dan 
telur. Telurnya harus kita goreng 
dahulu menjadi telur dadar atau 
telur mata sapi. Kita bisa meminta 
tolong mama untuk membantu 
menggorengnya. Setelah itu, kita 

tinggal menyusunnya. Ambil satu 
lembar roti tawar, lalu tambahkan 
selada, telur dadar atau telur 
mata sapi, tomat, dan lembaran 
keju. Kemudian, rotinya kita lipat 
ke atasnya, atau bisa juga ditutup 
dengan roti tawar lagi. Dan... 
selesai! Sandwich sehat dan lezat 

siap dinikmati! Hmm... yummy!
Eh, masih ada cerita lagi 

teman-teman! Pada hari 
yang sama, adik-adik TK 

A membuat jeruk peras 
sendiri, lho...! Ternyata 

buah jeruk tidak hanya 
enak dimakan saja, 

tetapi juga segar jika dibuat 
minuman, apalagi jika kita buat 
sendiri. Hehehe...! Caranya mudah 
sekali. Pertama, buah jeruk kita cuci 
dahulu, lalu dibelah menjadi dua. 
Peras dengan perasan jeruk untuk 
mendapatkan sari jeruknya. Lalu, 
sari jeruk tersebut dituang ke dalam 
gelas. Tambahkan gula dan air 
secukupnya. Diaduk... dan... selesai! 
Minuman jeruk segar pun siap 
dinikmati! Asyiiikkk...!

My Sandwich and Orange Juice!

Roti Selai
Strawberry

Horeee...! Hari ini, hari Jumat, tanggal 18 September 2015, aku dan 
teman-teman kelompok A belajar membuat roti selai sendiri. Kata ibu 
guru, pelajaran life skill itu penting, karena kami harus belajar mandiri. 

Dan salah satu contohnya adalah menyiapkan makanan untuk diri kami 
sendiri, yaitu membuat roti selai.

Pertama-tama, ibu guru menyiapkan roti tawar dan selai rasa strawberry. 
Kemudian kami dipersilakan mengambil roti sendiri dan mengolesinya 
dengan selai strawberry. Awalnya aku takut melakukannya, takut jika 
sampai tumpah. Namun, ibu guru dengan sabar mengajari kami satu 
per satu. Dengan hati-hati... kami mengambil sendiri selai dari botol lalu 
mengoleskannya menggunakan sendok kecil pada roti tawar kami. Selesai 
mengolesi roti dengan selai, kami pun dipersilakan untuk menikmati roti 
buatan kami sendiri, tentunya setelah berdoa bersama. Hihihi...! Hmm... 
rasanya nikmat sekali! Sekarang, aku bisa membuat roti selai, dan besok aku 
akan membuatnya sendiri di rumah dan tidak perlu minta tolong kepada 
mama lagi, sebab aku sudah belajar di TK Kristen Petra 13. Terima kasih ya, 
bu guru...! 
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Enaknya Kue Mangkok
Buatanku...!

Mengenal Sifat Air

“Mengapa air itu mengalir, Bu?” tanya temanku. 
Kemudian pada hari Selasa, tanggal 15 September 
2015, pertanyaan itu bisa terjawab setelah ibu guru 
mengajak kami —siswa TK B dari KB-TK Kristen Petra 

5— melakukan percobaan untuk mempelajari sifat air. Mula-mula, kami 
belajar di luar kelas dan ibu guru menerangkan tentang manfaat air dan 
bagaimana air mengalir. Saat itu, aku dan teman-teman melihat beberapa 
perlengkapan percobaan yang sudah tersedia. Ibu guru mengambil air 
lalu dituangkan dari atas ke dalam lubang ujung pipa. Kemudian... air pun 
mengalir dalam pipa dan keluar dari lubang ujung pipa bagian bawah, 
lalu mengenai kincir angin. “Wow... kincir angin itu mulai bergerak 
memutar!” seru teman-teman. Melalui percobaan ini, kami bisa belajar 
banyak. Kami mengerti bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke 
tempat yang lebih rendah. Selain itu, ternyata tidak hanya angin saja yang 
dapat menggerakkan kincir, air pun dapat membuat kincir bergerak. Nah, 
teman-teman... ternyata belajar dengan percobaan langsung itu lebih 
mudah dimengerti dan sangat menyenangkan, lho! Hehehe...! 

Pada hari Rabu, tanggal 16 September 2015, aku dan 
teman-teman dari TK Kristen Petra 7 diajak oleh bu 
guru untuk membuat kue mangkok. Teman-teman, 

ada yang tahu tidak apa itu kue mangkok? Kata 
bu guru, kue mangkok 
adalah kue tradisional yang 
biasanya banyak kita lihat di 
pasar.

“Hari ini bu guru 
mengumpulkan anak-anak 
bersama di sini karena 
bu guru akan mengajak 
anak-anak membuat kue 
mangkok. Siapa yang pernah 
makan kue mangkok?“ tanya 
bu guru. “Saya, Bu...! Saya 
dibelikan kue mangkok sama 
mama di supermarket,“ 
kata temanku. Lalu, bu guru 
menunjukkan cara membuat 
kue mangkok. Yang perlu 
disiapkan adalah tepung 
beras, tepung terigu, tape 
singkong, air panas, air dingin, 
air soda, dan baking powder. 
Caranya gampang kok, teman-
teman! Kita hanya perlu 
mencampur semua bahan menjadi satu, lalu diuleni dan 
didiamkan hingga mengembang. Kalau sudah mengembang, 

tuang ke dalam cetakan dan kukus sampai matang. Setelah 
itu, kue mangkok siap untuk dimakan. Kue mangkok ini bisa 
berwarna-warni, karena bisa diberi pewarna makanan yang 

berwarna hijau, cokelat, ataupun 
merah muda.

Akhirnya... jadi deh, kue 
mangkok buatanku! Kami pun 
tidak sabar untuk mencoba 
rasanya. Kira-kira seperti rasanya 
seperti apa, ya? Aku mengambil 
kue mangkok yang berwarna 
merah muda, dan temanku 
memilih yang berwarna putih. 
Ayooo... sekarang kita makan, 
teman-teman! Nyam, nyam, 
nyam....! Wah, kue mangkok 
ini enak sekali. Rasanya manis. 
Aku suka, deh... dengan kue 
mangkok ini! Lalu, bu guru 
memberi kami kue mangkok 
lagi untuk dibawa pulang dan 
diberikan kepada mama. Nah, 
teman-teman bisa mencoba 
membuat kue mangkok untuk 
camilan di rumah bersama 
mama, yaa...!

*diuleni, menguleni = melumatkan adonan penganan 
dengan menggunakan tangan.

Strawberry
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Klepon...? Hmm... Nyummy!

Kegiatan di sekolah kali ini sangat berbeda, karena ibu guru mengajak 
teman-teman membuat kue tradisional, yaitu klepon. Wah… pasti 
sangat menarik sekali karena ini adalah pengalaman pertama 

mereka membuat kue tradisional. Teman-teman semakin penasaran cara 
membuat klepon tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 
tanggal 18 September 2015, untuk seluruh siswa kelompok A dan B 
TK Kristen Petra 12. Segera saja... ibu guru mulai mempraktikkan cara 
membuatnya. Kemudian, teman-teman dipanggil satu per satu untuk 
mencoba membuat langsung klepon-nya. Mereka menggulung adonan 
dengan menggunakan tangan, dan melubangi adonan agar dapat dikukus. 
Setelah itu, adonan tersebut dikukus selama beberapa menit. Dan... 
tarrra!!! Klepon pun matang. Eits... jangan lupa, klepon ini disajikan 
dengan parutan kelapa, lho...! Hmm... yummy! Akhirnya... klepon 
buatanku jadi. Rasanya manis dan enak lho, teman-teman! Hehehe...!

Strawberry Milkshake
Wah, buah apa ini, ya? Warnanya merah dan ada titik-titiknya? 

Apa kalian tahu...??? Ya, betul! Itu buah strawberry. Buah 
strawberry rasanya sedikit asam, tetapi mengandung banyak 

vitamin, lho...! Yaitu Vitamin A, C, dan E, yang berfungsi menyehatkan 
kulit, mata, dan gigi. Wow... hebat sekali kan, manfaat dari buah ini! 
Nah... hari ini, tanggal 8 September 2015, saat kegiatan practical life, aku 
dan teman-teman kelompok B TK Kristen Petra 10 diajak oleh ibu guru 
untuk membuat strawberry milkshake. Seru sekali lho, teman-teman! 
Begini cara membuatnya….

Pertama-tama, kita cuci bersih dahulu buah strawberry-nya, dan 
pisahkan daunnya. Masukkan buah strawberry ke dalam blender dan 
tambahkan sedikit air. Setelah diblender, hasilnya kita tuang ke bottle 
shacker, lalu tambahkan susu sesuai dengan keinginan. Terakhir... bottle 
shacker dikocok agar strawberry dan susu bercampur jadi satu. Nah... 
mudah kan, cara membuatnya? Sekarang, strawberry milkshake siap 
untuk kita nikmati. Ayo teman-teman, kalian pasti juga bisa membuatnya 
di rumah!

Steam Food: Nagasari Bandung

Belajar memasak adalah salah satu 
kegiatan yang menyenangkan 
bagi anak-anak. Pada tanggal 17 

September 2015 yang lalu, siswa-siswi 
TK Kristen Petra 9 kelompok A dan B 
mengikuti kegiatan steam food. Mereka 
dikenalkan dengan salah satu makanan 
yang diolah dengan cara dikukus, 
yaitu nagasari bandung. Makanan 
tradisional ini terbuat dari tepung 
hunkwee yang diolah dengan santan, 

gula, bubuk cokelat, dan diisi irisan 
pisang di dalamnya. Cara pengolahannya 
sederhana, sehingga mereka dapat 
mengikuti kegiatan ini dengan baik. 
Mereka juga belajar untuk membungkus 
adonan yang sudah jadi dengan daun 
pisang. Wah… setelah jadi, tinggal 
didinginkan di dalam lemari es, dan... 
nagasari bandung siap untuk disantap! 
Hmm… yummy!
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Playing with Foam

Pengalamanku
Ikut Retret...

Pagi itu…. hari Senin, tanggal 21 September 2015, 
suasana halaman sekolah terlihat ramai. Banyak 
orang tua siswa yang menunggu keberangkatan 

anak-anaknya untuk mengikuti retret siswa di Roemah 
YWI, Batu, Malang. Siswa-siswi kelas V SD Kristen Petra 
10 terlihat sangat gembira dan antusias untuk mengikuti 
kegiatan retret yang diadakan sekolah. “Ayoooo, Bu... 
cepat berangkat!” teriak para siswa. Yovita, salah 
satu peserta retret dari kelas VA, ingin membagikan 
pengalamannya selama tiga hari mengikuti retret tersebut. 
Yuk, baca kisahnya….

Halo, teman-teman…! Namaku Yovita, aku kelas VA… 
Aku ingin membagikan pengalaman yang sangat seru 
kepada kalian saat aku mengikuti retret. Dalam bus, ketika 
perjalanan ke tempat retret, aku bertanya-tanya dalam 
hati, “Apa sih silent killers itu?” mendengar temanya 
saja aku sangat takut. Tetapi aku percaya bahwa sekolah 
memberikan tema tersebut, karena mempunyai tujuan 
yang baik untuk kami semua. 

Setelah menempuh perjalanan yang lumayan lama, 
aku tiba di tempat retret. Wow...! Tempat retretnya luas 
dan pemandangannya indah! Hilang deh, semua lelahku.  
Aku mengikuti semua kegiatan dengan baik, mulai dari 
games sampai sesi-sesi yang sudah disiapkan oleh guruku. 
Games dan semua kegiatan sangat menyenangkan, lho! 
Aku simak dengan sungguh-sungguh semua pemaparan 
pembicara mengenai silent killers. Ooooh... sekarang 
aku jadi mengerti maksud Petra memilih tema “Silent 
Killers” untuk kami. Pada era sekarang ini, games, komik, 
dan pertemanan yang salah, dapat menjadi pembunuh 
karakter yang sudah baik. Satu hal yang terpenting, bahwa 
kami harus terus memohon hikmat Tuhan agar dapat 
bijaksana dan berhati-hati dalam menghadapi silent 
killers tersebut. Aku sangat bersyukur diberi oleh Tuhan 
atas kesempatan untuk mengikuti retret ini. Terima kasih, 
Petra. We love you Petra...!

Pada bulan ini, banyak kegiatan yang sudah kami lakukan di 
KB Kristen Petra 5. Salah satu permainan yang paling kami 
sukai yaitu bermain air. Saat itu, ibu guru memberi sabun 

ke dalam air. “Anak-anak tahu, apa yang akan terjadi? Terutama 
ketika kita meremas spons yang kita pegang ke dalam air yang 
bersabun?” kata Bu Alin. “Lihat, Bu Alin! Busa sabunnya banyak!” 
seru teman-teman. “Iya, betul! Nah, spons ini akan menyerap 
air sabun. Semakin kuat kita meremas spons, maka semakin 
banyak busa yang keluar,” kata Bu Alin. “Horeee...! Punyaku lebih 
banyak, lho!” teriak salah satu temanku. “Asyiiik...!” seru teman 
yang lain. Dengan semangat, kami memeras spons agar semakin 
banyak dan baaanyaaaak lagi busa sabun yang kami buat. 
Kegiatan ini merupakan hal baru bagi kami. Kami bisa bermain 
sekaligus berolahraga, lho...! Iya, karena kegiatan ini bisa melatih 
otot tangan kami. Hehehe...! 
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Mengendalikan Diri

Sillent Killer
dari Ancaman

Di tengah pelbagai kondisi 
sosial dan kemajuan teknologi 
sekarang ini, kita sebagai 

generasi muda ternyata telah dikepung 
dan disergap oleh banyak hal yang 
sangat membahayakan kehidupan 
kita. Hal-hal yang membahayakan itu 
antara lain napza, i-factor, komik (baik 
cetak maupun digital), pornografi, 
bahkan pertemanan (langsung 
ataupun lewat cyber space). Dari 
semua bahaya itu, i-factor agaknya 
merupakan bahaya yang paling 
potensial karena ia adalah sumber 
dan sekaligus media bagi bahaya yang 
lain. Hal-hal tersebut membahayakan 
perkembangan psikologis, intelektual, 
fisik, dan bahkan spiritual para 
generasi muda. Sebenarnya sudah 
banyak korban berjatuhan, tetapi 
celakanya kita cenderung menikmati 
bahaya-bahaya itu, dan bahkan 
kecanduan. Hal itu terjadi, karena 
ketidaktahuan kita terhadap bahaya 
yang ada. Demikianlah, hal itu menjadi 
pembunuh-pembunuh yang bekerja 
diam-diam, tetapi sangat efektif.

Untuk merespons persoalan di atas, 

Pdt. Imanuel Gunawan Prasidi, S.Si. 
dari GKI Bromo mengajak siswa-siswi 
SD Kristen Petra 1 untuk saling belajar 
mengatasi ancaman-ancaman tersebut 
dalam kegiatan retret siswa yang 
berlangsung pada bulan September 
2015 lalu. Salah satunya memberikan 
ilustrasi dari sebuah botol air mineral 
yang diisi dengan kertas koran sampai 
penuh. Ketika kita ingin mengeluarkan 
kertas tersebut, apa yang terjadi? 
Sulit sekali mengeluarkan kertas koran 
tersebut. Ibarat botol adalah otak 
manusia yang terus-menerus diisi 
oleh pikiran dan pengaruh negatif, 
apa yang terjadi? Sikap dan tingkah 
laku kita juga akan jadi kotor, jelek, 
dan tidak bermoral. Ilustrasi tersebut 
bisa dijadikan gambaran kehidupan 
kita. Silent killer bisa ‘membunuh’ kita 
secara psikis (pembunuhan karakter) 
maupun fisik. Sebenarnya, i-factor, 
komik, dan pertemanan, mempunyai 
dampak positif dan negatif. Game dan 
komik bisa menjadi pilihan hiburan 
dan pelepas ketegangan akibat 
banyaknya tugas sekolah. Tetapi, 
dampak negatifnya adalah jika kita 

tidak bisa mengendalikan diri sehingga 
kecanduan dan melupakan tanggung 
jawab sebagai pelajar ataupun anak. 
Bagaimana dengan teman? Teman yang 
baik dapat membuat kita mempunyai 
hubungan sosial yang baik dan merasa 
bahagia, misalnya punya teman 
untuk bisa diajak belajar bersama, 
bertukar pikiran, dan sebagainya. Akan 
sebaliknya jika salah memilih teman, 
kita akan terpengaruh melakukan 
hal-hal yang tidak baik, misalnya 
melakukan bullying (mendiamkan, 
mengejek, memfitnah, memukul), 
mengajak kita melupakan belajar, 
membolos, tawuran, dan sebagainya.  

Karena itu, kita sebagai generasi 
muda harus belajar lebih bijaksana 
dalam menyikapi hal-hal yang ada di 
sekitar kita. Jangan sampai kita nanti 
salah melangkah dan terjerumus ke 
dalam hal-hal yang negatif. Namun 
sebaliknya, kita tunjukkan kalau kita 
adalah anak-anak yang berprestasi 
dan bisa memberi kebanggaan kepada 
orang tua.
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Studi Wisata
ke Monumen

Jalesveva Jayamahe

Waspadalah Terhadap
Silent Killer!

Waspadalah terhadap silent killer yang 
ada di sekeliling kita!  Itulah nasihat 
Pdt. Timotius Wibowo tentang bahaya 

silent killer kepada para siswa kelas V SD Kristen 
Petra 7 yang mengikuti retret di Roemah YWI, 
Batu, pada tanggal 14–16 September 2015 lalu. 
Silent killer yang ada di sekeliling kita bisa berupa 
pertemanan, komik, ataupun i-factor. Pertemanan 
dengan teman-teman yang bersikap buruk seperti 
suka bertengkar, mengolok-olok teman, dan malas 
belajar, bisa memengaruhi kita untuk ikut-ikutan 
berperilaku buruk. Pertemanan yang buruk tersebut 
sudah menjadi silent killer bagi kita. Apabila kita 
suka membaca komik hingga berlebihan sampai 
melupakan waktu belajar, komik tersebut juga sudah 
menjadi silent killer. Kita diperdaya oleh kisah komik 
yang terlihat bagus, padahal hanyalah dongeng 
buatan manusia yang belum tentu kebenarannya 
dapat dibuktikan. Demikian juga dengan i-factor 
berupa gadget yang kita gunakan sehari-hari. Bila 
kita sudah menggunakannya hanya untuk bermain 
game hingga melupakan waktu untuk makan, tidur, 
belajar, dan waktu-waktu yang lebih berguna lainnya, 
maka gadget kita sudah menjadi silent killer.

Dampak yang diakibatkan oleh silent killer 
sangat merugikan, bahkan dapat menghancurkan 
masa depan kita. Oleh karena itu, kita harus berani 
berkomitmen untuk dapat memilih pertemanan 
yang baik, memilih bacaan komik yang bermutu, 
serta dapat mengatur waktu sebaik-baiknya dalam 
membaca komik ataupun bermain game. Waktu 
belajar adalah prioritas utama dibandingkan waktu 
untuk bermain game dan membaca komik.

Setelah para siswa mendapat banyak nasihat, 
retret diakhiri dengan malam dedikasi dan komitmen 
untuk berhati-hati dengan silent killer. Para siswa 
menuliskan komitmen serta doa atau harapan 
mereka di selembar kertas yang disimpan dalam 
sebuah amplop, agar Pdt. Timotius Wibowo dan para 
guru bisa membantu mendoakan. Kita percaya Tuhan 
pasti akan menolong kita, dan semoga apa yang 
dibagikan melalui tulisan ini bisa bermanfaat bagi 
kita semua. Tuhan memberkati.

Kami, siswa-siswi kelas V SD Kristen Petra 12, begitu gembira 
saat mengikuti studi wisata ke Museum TNI AL, planetarium, 
serta Monumen Jalesveva Jayamahe, pada tanggal 9 September 
2015 lalu. Sebelum berangkat, kami tidak lupa untuk berdoa 
dan mendengarkan pengarahan dari Ibu Aryani selaku kepala 
sekolah agar kegiatan ini bisa berjalan baik. Selama perjalanan, 
kami pun saling bercanda dan menyanyikan lagu-lagu rohani.

Akhirnya... lokasi museum telah tampak, kami pun semakin 
girang. Dengan tertib, kami langsung menuju aula “Loka Jaya 
Crana” untuk mendengarkan penjelasan Serka Sumaryono 
tentang semua pelajaran penting yang akan kami dapatkan di 
museum angkatan laut ini. Setelah itu, kami diajak berkeliling 
ke beberapa ruangan yang memuat tentang sejarah perjalanan 
TNI AL. Wow… kami pun jadi tahu tentang pakaian dinas yang 
pertama kali digunakan oleh TNI AL, sampai dengan berbagai 
jenis senjata yang telah digunakan, seperti meriam, torpedo, 
dan berbagai jenis alat komunikasinya. Setelah kunjungan di 
museum selesai, kami diajak ke ruang planetarium. Di sini, 
kami belajar mengenai tata surya, yaitu tentang berbagai jenis 
bintang dan planet melalui media audio visual yang menarik, 
sehingga kami mudah memahaminya.

Kunjungan berikutnya adalah ke Monumen Jalesveva 
Jayamahe. Sepanjang perjalanan, kami belajar tentang berbagai 
jenis kapal perang TNI AL. Teman-teman, setiba di monumen, 
kami tidak dapat langsung masuk karena harus menunggu 
upacara gladi bersih penyambutan Kepala Staf Angkatan 
Laut yang akan datang pada tanggal 10 September 2015 di 
Armada Kawasan Timur Indonesia. Namun, kesedihan kami 
tidak berlangsung lama. Saat yang kami nantikan pun tiba, 
dan kami diperkenankan memasuki monumen. Kami melihat 
film dokumenter yang dimiliki oleh TNI AL, yaitu saat latihan 
perang gabungan bersama beberapa negara tetangga dan 
film dokumenter Hari Ulang Tahun ke-39 TNI AL. Kemudian, 
kegiatan terakhir adalah naik ke monumen setinggi 60 meter 
tersebut, untuk melihat pemandangan perairan laut Indonesia. 
Teman-teman, melalui studi wisata ini, kami jadi merasa bangga 
menyaksikan betapa hebatnya TNI AL dalam menjalankan tugas 
dan tanggung jawabnya bagi negara kita, Indonesia. Bravo, TNI 
AL! Bravo, P’Twelve!
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PKK: Bersikap Terbuka

Fun Gym with Parents

Hari Sabtu yang cerah, tepatnya pada tanggal 5 
September 2015, di SD Kristen Petra 13 ada kegiatan 
Pendidikan Karakter Kristiani (PKK) yang bertema 

“Bersikap Terbuka”. Kegiatan ini dilakukan 
secara bergantian di aula dan kelas. 

Kegiatan yang diadakan kelas II dan 
III, yaitu membangun menara dengan 
sedotan. Syaratnya, tiap siswa hanya 

diperbolehkan melekatkan satu sedotan 
saja tanpa berbicara atau memberi isyarat. 

Menara yang dibangun haruslah kokoh dan 
tinggi, sehingga dapat berdiri tegak dan 
mampu menahan tiupan angin. Walaupun 

peralatan yang digunakan sederhana, 
hanya sedotan dan selotip, 
namun kegiatan ini sangat 

menyenangkan. Dari kegiatan ini, kami belajar bahwa 
diperlukan sikap terbuka dalam berkomunikasi agar menara 
dapat terselesaikan dengan baik.

Nah, kegiatan kelas IV hingga kelas VI, yaitu belajar 
menyampaikan pendapat kepada teman. Para siswa duduk 
membentuk lingkaran dan saling menyampaikan pendapat 
tentang kelebihan dan masukan kepada setiap teman yang 
lain. Mereka belajar bersikap terbuka, dengan menerima 
saran dan masukan dari teman-teman.

Kami belajar banyak hal tentang bersikap terbuka dari 
kegiatan PPK ini. Semoga kami bisa terus mempratikkannya 
dalam kehidupan sehari-hari kami, terutama dalam 
proses pembelajaran di sekolah. Inilah salah satu kegiatan 
pembelajaran kami di SD Kristen Petra 13. Kiranya Tuhan 
memberkati kita semua....

Kegiatan Pendidikan Karakter Kristiani (PKK) SD Kristen 
Petra 10 pada tanggal 26 September 2015, bertema 
“Tidak Berprasangka”. Pagi itu, guru mempersiapkan 

permainan “Cublak-Cublak Suweng”. Permainan ini dimainkan 
secara berkelompok. Dalam tiap kelompok, ada satu orang 
menjadi Pak Empo yang kehilangan benda berharganya. 
Benda berharga itu diumpamakan dalam kertas kecil berisi 
catatan tentang kelebihan anak yang menjadi Pak Empo. Lalu, 
Pak Empo bertugas menebak siapa yang menyembunyikan 
barang berharga itu, sambil menyanyikan lagu “Cublak-Cublak 
Suweng”. Permainan yang menyenangkan ini mengajarkan 
kepada kita supaya tidak berprasangka terhadap orang lain. 
Berprasangka akan menimbulkan perasaan yang tidak tenang, 
bahkan menyebabkan pertengkaran. Untuk itulah... kita harus 
belajar untuk senantiasa berpikir positif terhadap orang lain. 

Belajar untuk Berpikir Positif

Fun gym merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan pada 
setiap hari Selasa–Jumat di SD Kristen Petra 5. Namun... hari 
Sabtu, tanggal 26 September 2015, menjadi hari yang spesial 

karena para siswa kelas III mengikuti fun gym bersama dengan 
orang tua mereka. Para orang tua terlihat gembira menggandeng 
anak-anaknya ketika mulai memasuki lingkungan sekolah. Mereka 
sudah siap mengikuti kegiatan ini dengan mengenakan pakaian 
olahraga masing-masing. Pukul 07.00, fun gym pun dimulai. 
Selama satu jam kegiatan berlangsung, para siswa, orang tua, dan 
guru kelas, mencoba mengikuti gerakan-gerakan instruktur yang 
memimpin di depan. Kegiatan berlangsung menyenangkan, terlihat 
dari para siswa yang antusias belajar gerakan baru. Selain untuk 
menjaga kebugaran tubuh dan melatih pola gerak motorik siswa, 
kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat keakraban antara 
orang tua dan anak.
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