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EDITORIAL CONTENTS
Senang bisa berjumpa dengan Anda kembali 
dalam Gema Petra edisi bulan November-
Desember 2015 ini. Kami telah menyiapkan 
liputan-liputan seputar kegiatan para siswa 
Petra di lingkungan sekolah ataupun di 
luar sekolah. Beberapa di antaranya adalah 
fun learning activities, fellowship day, 
Petra Christian Kindergarten Rally Games, 
kunjungan edukasi, kegiatan sosial “Bersih-
Bersih Pantai Kenjeran”, serta LDKS. Selain 
itu, ada juga liputan prestasi para siswa 
dalam berbagai perlombaan, seperti: Pekan 
Matematika Nasional Universitas Brawijaya, 
Olimpiade Matematika Vektor Nasional 
Universitas Negeri Malang, Lomba Tari Kreasi 
Tradisional, serta Junior Basketball League 
(JRBL) dan DetEksi Basketball League yang 
diselenggarakan oleh DBL Indonesia. Itu 
semua adalah liputan berita yang bisa Anda 
temukan dalam Gema Petra edisi kali ini.
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Mencuci,
Belajar

Yuk!

Halo, teman-teman...! Jumpa lagi dengan kami, 
siswa-siswi kelompok A TK Kristen Petra 5. Kali ini, 
kami mau berbagi cerita tentang pengalaman seru 

kami. Saat itu, kami diajak oleh ibu guru untuk bermain di 
luar kelas. Hehe... ada apa lagi, ya...? 

Oke, begini ceritanya, teman-teman...! Di salah satu 
kegiatan practical life yang diadakan di halaman sekolah 
pada bulan Oktober 2015 lalu, kami senang sekali karena 
ibu guru sudah menyediakan beberapa tempat yang berisi 
air. Asyikkkk... kami bermain air. Eeeh... ternyata ibu guru 
mau mengajak kami untuk belajar mencuci, memeras, 
dan menjemur serbet makan kami. Ibu guru menjelaskan 
kepada kami tentang cara mencuci, memeras, dan 
menjemur serbet. Tidak lupa, ibu guru juga mengingatkan 
kami untuk menjepit serbet saat dijemur, agar tidak 
terbawa angin. Nah... itulah kegiatan kami pada hari itu. 
Kata ibu guru, gerakan mencuci, memeras, dan menjepit 
itu... bisa melatih otot motorik kami.

Nah, itulah salah satu cerita pengalaman kami yang 
menyenangkan. Kami pun baru tahu, kalau mama 
mencuci baju kami itu ternyata memerlukan waktu yang 
lama sampai baju itu kering, belum lagi disetrika agar baju 
siap dipakai. Oleh sebab itu, kita harus bisa membantu 
orang tua ,ya...! Bagaimana menurut teman-teman, seru 
bukan? Kalian pasti juga punya cerita seru seperti kami. 
Jangan lupa, bagi-bagi ceritanya, yaaa...! Sampai jumpa 
lagi teman-teman...!

Kue Klepon
Kesukaanku
Hai, teman-teman... aku mau cerita, 

nih! Pada tanggal 30 September 
2015 lalu, aku dan teman-temanku 

di TK Kristen Petra 10 belajar tentang kue 
tradisional. Kami senang karena ini adalah 
hal baru bagi kami. Ibu guru menunjukkan 
contoh kuenya. Warnanya yang hijau segar 
membuat kami senang melihatnya. Di 
atas kue itu ada taburan warna putihnya, 
lho…! Oh... ternyata itu adalah parutan 
kelapa yang membuat kuenya jadi lebih 

menarik. Setelah itu, bu guru 
menunjukkan 
video cara 
pembuatannya. 
Caranya 
gampang, kok...! 
Kami juga bisa 
membuat sendiri 
di rumah. Setelah 
melihat video itu, 
tibalah saatnya 
kami mencicipi 
kue klepon. 
Sudah tidak 
sabar rasanya... 
tetapi kami tetap 
harus antre saat 
mengambil kue. 
Kemudian, aku pun 

mengambil kue itu untuk kucicipi. Satu, 
dua, tiga, hap! Hhmm.... enak, lho! Saat 
kami gigit kuenya, terasa ada yang manis di 
tengahnya. Bu guru bilang kalau rasa manis 
itu asalnya dari gula merah yang diisikan 
di tengah-tengah kue. Oooh... begitu, ya! 
Hehe...! Kami semua makan dengan lahap. 
Habis enak, sih! Nah, teman-teman... 
ternyata kue klepon itu enak dan manis. 
Aku suka kue tradisioal. Kue klepon... 
yummy...!!!
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Tanamanku yang Indah

Fun Time

Let’s Go

@ School

to the Zoo

Yippiiii...!!! Hari ini, tanggal 20 Oktober 2015, aku bersama 
dengan teman-teman TK Kristen Petra 9 akan memulai 
kegiatan belajar bersama ibu guru. Tetapi ternyata, hari 

ini kami memulai dengan kegiatan bermain. Wow… 
seruuuu...!!! Kami pun diajak oleh ibu guru menuju 
ke arena bermain di halaman belakang sekolah kami. 
Kami bermain dengan gembira, berlari, berayun, dan 
memanjat, sambil tertawa riang. Asyik sekali bisa 
bermain dengan gembira bersama teman-teman 
di sekolah. Sambil bermain, kami belajar melatih 
kemampuan motorik kami, dan juga berlatih sabar 
menunggu giliran dalam bermain. Kami mencoba 
semua alat permainan yang ada, mulai dari “mangkok 
berputar”, ayunan, tangga majemuk, dan lain-lain. 
Hehehe...! Hati gembira, badan pun sehat.

Agar tanaman tumbuh dengan baik, maka harus dijaga dan 
dirawat. Perawatan paling sederhana dan penting adalah dengan 
menyiram agar tanaman tersebut tidak menjadi kering, apalagi 

cuaca sekarang panas sekali. Jika tanaman kita mati, kita pasti akan 
sangat sedih, bukan? Nah, karena itu kita harus rajin merawatnya. Hari 
Senin, tanggal 5 Oktober 2015, aku dan teman-teman TK Kristen Petra 
12 kelompok A diajak oleh ibu guru menuju ke play ground. Hmm... 
ada apa, ya? Waah... ternyata mau menyiram tanaman yang ada di play 
ground. Ibu guru sudah menyiapkan gembor untuk menyiram. 
Eh, kalian tahu nggak, apa itu gembor? Itu tuh... ceret besar 
yang ujung pancurannya ada lubang-lubang kecil, dipakai 
untuk menyiram tanaman, hehehe...! “Anak-anak berbaris dengan  
rapi, ya? Ibu guru panggil satu per satu,” kata bu guru. Secara 
bergiliran, kami maju dan menyiram tanaman kami. Kami semua 
senang sekali dengan kegiatan ini, meskipun di antara kami 
sudah ada yang pernah melakukan kegiatan menyiram tanaman 
seperti ini bersama mama.

Horee....!!! Aku dan teman-teman KB-TK Kristen 
Petra 13 akhirnya mengunjungi kebun binatang. 
Pada tanggal 22–24 Oktober 2015 yang lalu, 

seluruh siswa-siswi KB-TK Kristen Petra 13 mengadakan 
kunjungan ke Kebun Binatang Surabaya secara bergantian. 
Setibanya di sana, kami mendapat tiket dan segera 
berbaris untuk masuk ke area kebun binatang. Pemandu 
yang akan mendampingi juga telah siap mengantarkan 
kami untuk melihat dan belajar tentang binatang-binatang 
yang ada di sana. Kami pun banyak bertanya tentang 
nama hewan-hewan dan makanan yang dimakannya. 
Ada berbagai macam binatang, mulai dari burung merak, 
burung kakaktua, monyet, simpanse, jerapah, zebra, rusa, 
gajah, beruang, komodo, harimau, dan masih banyak 
binatang lainnya. Kami juga sempat memberi makan 
rusa, lho...! Hihihi...! Setelah puas, kami naik perahu 
mengelilingi sungai yang ada di kebun binatang. Kami 
senang sekali dan bahkan ingin berkunjung lagi bersama 
mama dan papa.
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Rally Games
Petra Christian Kindergarten

Masa kanak-kanak adalah 
masa yang sangat penting, 
karena pada masa ini terjadi 

pertumbuhan pesat pada sistem 
saraf motorik anak, membuat mereka 
selalu bergerak untuk memuaskan 
rasa ingin tahunya, mencoba banyak 
hal tanpa rasa takut dan lelah. Dalam 
proses pembelajaran pada jenjang TK 
di PPPK Petra, ada kegiatan belajar 
yang disebut fun learning, sehingga 
anak-anak bisa belajar berhitung, 
bahasa, sains, serta membentuk 
kepribadian, dengan suasana yang 
menyenangkan dan serasa sedang 
bermain games. Berkaitan dengan 
hal itu, PPPK Petra mengadakan 
lomba uji ketangkasan bagi siswa-
siswinya yang berada pada jenjang 
TK. Tujuan dari lomba ini adalah 
mengukur kemampuan anak dalam 
mengelola/mengontrol gerakan tubuh 
(keseimbangan dan ketangkasan), 

berkomunikasi, berkoordinasi, 
ketelitian, serta membangun 
semangat dan sikap sportif 
anak dalam berkompetisi.

Rally games ini 
berlangsung pada hari Kamis, 
tanggal 26 November 2015, 
di aula KB-TK Kristen Petra 

5. Tiap sekolah 

mengirimkan satu tim perwakilan 
yang terdiri atas empat siswa/siswi. 
Dalam perlombaan, tim peserta ini 
dinilai oleh para juri yang stand by di 
pos masing-masing. Mereka adalah 
Bapak Antonius Kasmuri, S.Pd., 
Ibu Victoria Novia S., S.Si.Teol., Ibu 
Margareta Nugroho Tjandra, S.TP., Ibu 
Irene Eka Sri., S.Psi., dan Ibu Liliana, 
S.E.. Tiga puluh menit sebelum lomba 
dimulai, para tim peserta beserta ibu 
guru pendamping sudah berdatangan 
ke lokasi lomba dan menuju ke tempat 
duduknya masing-masing. Mereka 
tak sabar untuk segera memulai rally 
games ini. Pukul 09.00, MC mengawali 
acara dengan menyapa para peserta 
sekaligus memperkenalkan dewan 
juri yang bertugas. Setelah doa 
pembukaan, acara pun dibuka secara 
simbolis oleh Ibu Ariany H., S.Si., 
M.Miss. sebagai perwakilan dari 
Dewan Pengurus PPPK Petra yang 
turut hadir dalam lomba ini.

Tak berselang lama, tim peserta 
lomba memulai aksi mereka dalam 
menyelesaikan permainan yang ada 
di setiap pos, sesuai dengan nomor 
undian tampil. Pos I, meniti dan 
mengisi botol dengan air. Tiap anggota 
tim secara bergiliran melewati 

papan titian dengan membawa 
segelas air. Permainan ini melatih 
mereka untuk fokus menjaga 

keseimbangan tubuh agar 
tidak jatuh dari papan titian 
ataupun menumpahkan air 
dalam gelas yang dibawanya. 
Berhasil melewati papan 

titian, mereka lalu menuang 
air tersebut ke dalam botol 
secara perlahan agar tidak 
meleset dari lubang botol. 
Setelah keempat anggota 
tim selesai pada pos ini, 
barulah mereka menuju ke 
pos berikutnya.

Pos 
II, mengumpulkan dan melempar 
gelang. Dengan ‘mengendarai’ 
mainan kuda-kudaan karet, mereka 
mengumpulkan gelang-gelang yang 
nantinya untuk permainan lempar 
gelang. Setelah berdiri di posisi yang 
ditentukan oleh juri, mereka pun 
berancang-ancang melempar gelang 
agar masuk ke sasaran. Satu... dua... 
hupp! Yeee... masuk! Semua anggota 
tim melempar gelangnya masing-
masing secara bergiliran. Pos II selesai, 
tim pun beranjak ke pos III.

Pos III, mencari bola tenis di kolam 
bola. Di sini, ada bola-bola tenis 
yang telah ditempatkan oleh juri di 
dalam kolam, bercampur dengan 
bola-bola plastik kecil. Para peserta 
harus masuk ke dalam kolam untuk 
mencari bola-bola tenis tersebut. Tiap 
anak, wajib menemukan satu bola. 
Namun untuk menuju ke kolam bola 
ini, mereka harus melalui perosotan 
mini playground dahulu. Dan begitu 
masuk ke dalam kolam, keempat 
peserta langsung memilah-milah bola 
plastik untuk segera menemukan 
bola tenis yang dimaksud. Sampai-
sampai... bola-bola plastik ada yang 
berhamburan keluar kolam karena 
begitu semangatnya mereka mencari. 
Rasa senang dan gembira tampak 



pada wajah mereka. Bahkan saking 
senangnya main di pos ini, ada siswa 
yang malah bermain-
main dengan gaya 
menyelam seolah-
olah berada di 
kolam renang! 
Tugas 
mencari 
bola 

selesai, mereka pun menuju ke pos 
selanjutnya.

Pos IV, memilih kostum. Tim 
mengambil undian yang berisi 
judul lagu, kemudian mereka 
memilih kostum tersedia yang 
sesuai dengan tema lagu, apakah 
itu kostum bebek, babi, atau yang 
lainnya. Sebelum memilih kostum, 
ketangkasan mereka diuji untuk 
melalui ‘terowongan’ yang ada. 
Kecekatan merangkak dan badan 
tidak sampai menyentuh dinding 
‘terowongan’ adalah salah satu 
kriteria penilaian juri. Setelah 
keluar ‘terowongan’, mata keempat 
anggota tim akan ditutup dengan 
penutup mata, sehingga mereka 
tidak tahu pilihan kostum 
temannya. Satu per satu, mereka 

memilih kostum sesuai dengan tema 
judul lagu, kemudian memakainya. 
Pos ini melatih kepercayaan diri 
anak dalam menentukan pilihan 
dan kemandirian dalam memakai 
kostum. Meski ada yang beberapa 
merasa kesulitan, mereka tetap 

tidak boleh dibantu untuk 
memakainya, hanya 

diberi semangat 
dan panduan 
untuk 

memakainya sendiri. Hal ini untuk 
melatih mereka agar tidak mudah 
putus asa dalam melakukan sesuatu. 
Setelah berhasil memakai kostum, 
mereka menuju ke pos terakhir.

Pos V, gerak dan lagu. Keempat 
anggota tim akan 
bernyanyi dan 
meniru 
gerakan 
tari 
dari 

instruktur, sesuai dengan judul 
lagu yang telah dipilih oleh tim 
masing-masing. Kekompakan pilihan 
kostum, nyanyian, dan gerakan tari, 
menjadi kriteria penilaian oleh juri 
pada pos terakhir ini. Raut wajah 
gembira dan gerakan mereka yang 
lucu membuat suasana pada sesi 
permainan terakhir ini menjadi lebih 
ceria.

Semua tim telah menyelesaikan 
semua rangkaian permainan dalam 
rally games ini, dan saatnya para 
peserta break time menikmati 
makan siang bersama. Sementara 
itu, para juri menghitung perolehan 
nilai para tim peserta untuk 
menentukan para juaranya. Setelah 
beberapa waktu menunggu, saatnya 
pengumuman para pemenang. 
Juara I diraih oleh tim TK Kristen 
Petra 9 yang beranggotakan Ethan 
Alexander K., Richella Aurora N., 
Victoria Jacinda, dan Feerangeline 
Sidona S.. Juara II diraih oleh tim TK 
Kristen Petra 12 yang beranggotakan 
Carrisa Listyarini, Kimberly Emanuel 
Z., Owen Christiansen P., dan 
Bogdan Joaquin D.B.. Sedangkan 
Juara IIIdiraih oleh tim TK Kristen 
Petra 5 yang beranggotakan Jordan 
Mikhael T., Amadeo Kevin C., Aileen 
Okalina J., dan Anabell Queena R.T.. 
Itulah nama-nama pemenang dalam 
Petra Christian Kindergarten Rally 
Games 2015. Selamat bagi para 
pemenang! 



Prestasi dalam bidang Matematika 
berhasil diraih oleh dua orang siswa 
dari SD Kristen Petra 5, Joshua 

Justin dan Dominic Bryan, yang saat ini 
keduanya duduk di bangku sekolah kelas 
VI-A. Kedua siswa tersebut mengikuti 
Olimpiade Matematika tingkat SD 
yang merupakan bagian dari Pekan 
Matematika Nasional 2015, sebuah 
event perlombaan yang diselenggarakan 
oleh Universitas Brawijaya Malang. 
Setelah lolos dari babak penyisihan yang 
dilangsungkan di tiap-tiap rayon pada 
tanggal 20 September 2015, mereka 
pun dijadwalkan untuk mengikuti babak 
semifinal pada tanggal 3 Oktober 2015, 
bertempat di Gedung MIPA Universitas 
Brawijaya Malang. Dominic dan Joshua 
mengaku agak tegang, tetapi mereka 
berdua percaya diri karena sudah 
mempersiapkan diri dengan baik. Dan 
akhirnya... Joshua berhasil meraih Juara 
Harapan I, sedangkan Dominic meraih 
Juara Harapan II. Tidak hanya itu, mereka 
juga berhasil meraih gelar juara umum 
dalam olimpiade tersebut, dan berhak 
atas piala bergilir dari Rektor Universitas 
Brawijaya Malang. Selamat buat Joshua 
dan Dominic!

Nasional
Universitas Brawijaya

Pekan Matematika

Hai, teman-teman…! 
Namaku Joaquin, dari TK 
B KB-TK Kristen Petra 1. 

Aku punya cerita menarik untuk 
kalian…. Pada hari Kamis, tanggal 
15 Oktober 2015, di sekolah kami 
diadakan kegiatan Fellowship 
Day untuk siswa TK A dan B. 
Kami mengawali kegiatan dengan 
ibadah dan perjamuan kasih. 
Setelah 

itu, kami 
mendengarkan penjelasan 
dari ibu guru tentang kegiatan 
yang kami ikuti selanjutnya. 
Kami dibagi menjadi beberapa 
kelompok dan harus 
menyelesaikan tugas yang sudah 
ditentukan. Ada kelompok 
yang bertugas memasak nasi, 
memasak sayur bening, membuat 
tempe goreng, membuat teh, 
dan juga membuat sate buah. 
Sebelum memasak, kami harus ke 
pasar sekolah membeli bahan-
bahan untuk dimasak. Yang 
menjadi penjual di pasar sekolah 
adalah bapak dan ibu karyawan 
sekolah.

“Okee... bahannya sudah siap 
dan saatnya kita mulai memasak. 
Semangat ya, teman-teman!” 
ujar Marcelino dari kelompok 

tempe goreng, sambil memotong 
tempe. Tidak kalah seru pula 
dari kelompok sayur bening yang 
serius menyiapkan masakannya. 
“Ayo teman-teman, berasnya 
sudah bersih!” seru Charlotte 
mengajak teman-temannya 
untuk mulai memasak nasi. 
“Dicelupkan tehnya, lalu diberi 
gula, dan jangan lupa diaduk, 

ya! Itu caranya 
membuat teh, 
teman-teman...!” 
kata Sienna dari 
kelompok teh. 
“Anak hebat pasti 
suka buah…! 
Jangan lupa 
makan buah dulu, 
yaaa... sebelum 
makan nasi!” 
ujar Joshua dari 
kelompok sate 
buah.

Setelah 
kegiatan 

memasak selesai, semua 
kelompok harus menata hasil 
kerjanya di meja saji. Dan 
tibalah saatnya kami makan 
bersama, menikmati hasil kerja 
semua kelompok. Hhmmm… 
nikmatnya...! Selesai makan, 
kami menggosok gigi, mencuci 
tangan dan kaki, lalu tidur 
bersama. Hehehe... ruang 
kelas kami telah ditata oleh ibu 
guru menjadi ruang tidur yang 
nyaman, sehingga kami dapat 
tidur nyenyak. Setelah satu jam 
kami tidur, saatnya kami mandi. 
Beberapa teman bahkan harus 
dibangunkan karena tidurnya 
terlalu nyenyak, hehehehe…! 
Kami mandi secara bergantian, 
kemudian berkemas-kemas 
untuk pulang. Kegiatan hari itu 
sangaaaaattt menyenangkan!

Fellowship Day



Tidak Mempersalahkan Orang Lain
Pendidikan Karakter Kristiani:

Tema Pendidikan Karakter Kristiani 
(PKK) yang diadakan di sekolah pada 
hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2015, 

yaitu “Tidak Mempersalahkan Orang 
Lain”. Kami, 

siswa-
siswi SD Kristen Petra 13, 
mengikutinya dengan semangat. Kegiatan 
ini diadakan melalui persekutuan doa, 
yang kemudian dilanjutkan dengan 
kegiatan di kelas masing-masing. Kali ini, 
kami diajar untuk tidak menyalahkan 
orang lain melalui permainan membangun 
menara dengan kartu dan meletakkan 
bola dalam gelas air mineral. Ketika kami 
bersama-sama mengikuti permainan 
tersebut, ternyata tidak semudah yang 
kami bayangkan sebelumnya. Ada saja 
teman kami yang gagal melaksanakannya, 
dan membuat tugas kami gagal, tetapi 
kami belajar sabar dan tetap memberikan 
semangat. Kami senang sekali dengan 
kegiatan PKK tersebut, karena bisa 
belajar sesuatu yang baru. Tentunya 

dengan dukungan serta 
bimbingan dari bapak 

dan ibu guru, kami 
bisa lebih mudah 
menerapkannya 
dalam kehidupan 

sehari-hari, 
khususnya 

dalam proses 
pembelajaran 

di sekolah.

Setiap orang, dalam hidup 
ini pasti pernah berbuat 
kesalahan ataupun mengalami 

kegagalan bukan? Tidak ada 
seorang pun yang selalu berada di 
posisi atas atau juga yang selalu 
berada di posisi bawah. Tetapi 
yang menjadi masalah adalah 
bagaimana orang tersebut bisa 
mengatasi kegagalan? Dapatkah 
kita berlapang dada 

menerima kegagalan yang 
kita alami? Kebanyakan, yang 
dilakukan orang jika mengalami 
kegagalan adalah selalu 
menyalahkan orang lain, bukannya 
introspeksi dan mengakui 
kesalahan diri sendiri. Untuk itulah 
kita harus belajar lebih mengontrol 
diri dan tidak selalu langsung 
menyalahkan orang lain atas 

kegagalan 
kita.

Tanggal 3 Oktober 2015, kami, 
siswa-siswi SD Kristen Petra 1, 
mengikuti kegiatan pendidikan 
karakter kristiani dengan tema 
“Tidak Mempersalahkan Orang 
Lain”. Ada banyak pelajaran yang 
kami peroleh. Pada kegiatan kelas 
kecil, kami belajar akan moral 
values dari film “Puss in Boots”. 
Humpty menyalahkan Puss yang 
membuatnya masuk ke dalam 
penjara. Padahal, ia membohongi 
Puss agar dapat mencuri uang 
di bank. Menyalahkan orang lain 
dapat membawa dampak buruk 
kepada kita dan orang lain. Butuh 
keberanian dan kerendahan hati 
untuk mengakui kesalahan. Pada 
kegiatan kelas besar, kami belajar 
dari film “Brother Bear”, Kenai 
menyalahkan beruang karena 
telah mengambil ikan milik 
mereka dan telah menyebabkan 

saudaranya terjatuh ke dalam 
jurang hingga meninggal. Padahal, 
kenyataannya Kenai tidak berhati-
hati dalam mengikat keranjang 
ikan, sehingga menyebabkan ikan 
jatuh dan diambil oleh beruang.

Teman-teman, kita sering 
mencari kesalahan orang lain 
apabila timbul suatu masalah 
dalam kehidupan kita. Padahal, 
kita tahu bahwa tidak ada gunanya 
melakukan hal tersebut. Yang 
seharusnya kita lakukan adalah 
pusatkan pikiran kita untuk fokus 
mencari penyebab utama masalah 
dan mencari solusinya. Jangan 
hanya melihat masalah dari siapa 
yang menyebabkan, tetapi lihat 
apa masalahnya. Jadi, mulailah 
berjalan dengan masalah dan 
menyelesaikan persoalan itu 
dengan bijaksana, tanpa perlu 
melihat siapa yang bersalah, siapa 
yang benar. Yang kita perlukan 
adalah keluar dari permasalahan 
tanpa menyakiti siapa pun. Tidak 
mempersalahkan orang lain berarti 
berani mengakui kesalahan. Ketika 
kita berani mengakui kesalahan, 
hasilnya adalah hubungan dengan 
orang lain menjadi harmonis. Itulah 
yang dikehendaki oleh Tuhan.



Kewirausahaan: 
Membuat Pangsit Goreng

Jaga Kebugaran Tubuh 
dengan Treadmill

“Horeeee...!!! Waktu pelajaran olahraga 
tiba...!” teriak semangat kami, siswa-siswi 
kelas IV SD Kristen Petra 7, ketika jam 

pelajaran olahraga dimulai. Pada pelajaran olahraga 
hari ini, kami akan mencoba treadmill di sekolah. 
Namun sebelum itu, kami mendengarkan dahulu 
petunjuk dan arahan dari guru olahraga tentang cara 
dan manfaat treadmill ini. Latihan treadmill yang 
teratur akan sangat bermanfaat bagi tubuh. Begitu juga 
dengan mengayuh sepeda, yang bisa mengencangkan 
otot paha dan perut kita. Dengan melakukan latihan-
latihan ini secara teratur, bisa menjaga kebugaran 
tubuh dan menurunkan berat badan yang berlebih. 
Ya, benar...! Latihan ini bisa membuang kalori tubuh 
dalam jumlah yang cukup banyak, sesuai dengan lama 
latihan dan kecepatan kita dalam menggunakan alat 
treadmill tersebut. Olahraga ini juga sangat bermanfaat 
bagi kesehatan jantung karena dapat melancarkan 
peredaran darah. Begitulah penjelasan dari guru 
olahraga. Wah, hebat! Dengan sabar dan tertib, kami 
duduk menunggu giliran untuk melakukan treadmill. 
Tentu saja tetap dengan bimbingan dan pantauan dari 
guru olahraga kami. Ayo teman-teman, jangan malas 
ber-treadmill, ya...!!!

Perasaan gembira terpancar dari wajah para siswa 
kelas V SD Kristen Petra 9 saat mengikuti kegiatan 
kewirausahaan di sekolah. Pada kegiatan hari 

Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 tersebut, mereka belajar 
membuat pangsit goreng. Hmmm... kelihatannya menarik!

Kegiatan dimulai dengan mengiris bawang putih dan 
bawang merah tipis-tipis, yang kemudian digoreng dengan 
api kecil. Setelah itu, bawang putih dan bawang merah 
goreng dihaluskan, dengan ditambah gula, garam, dan 
merica secukupnya. Untuk daging ayamnya, dicincang 
hingga lembut dan dimasukkan ke dalam adonan 
bumbu dengan tambahan daun bawang merah. Langkah 
selanjutnya, mereka menyiapkan kulit pangsit untuk diisi 
dengan adonan yang sudah dibuat, lalu digoreng dengan 
api kecil hingga berwarna kekuningan. Nah... jadilah 
pangsit goreng! Mereka tampak antusias dan senang 
sekali mengikuti kegiatan entrepreneurship ini, saling 
bekerja sama melakukan instruksi dari guru. Tidak jarang, 
canda tawa terdengar pada sela-sela kegiatan ini.

Ketika pangsit goreng sudah jadi, tibalah saat bagi 
mereka untuk mencicipi hasil usaha mereka ini dengan 
makan bersama di kelas. Tidak lupa, mereka juga 
membagikan makanan tersebut kepada para pesuruh. 
“Asyiiiiiik…! Kita makan sekarang!” ujar mereka. Hmm... 
betapa senangnya menikmati makanan hasil buatan 
sendiri. “Heeeeemmmm... enaak! Saya mau lagi, Bu!” seru 
seorang siswa. Sungguh kegiatan yang menyenangkan, 
karena mereka bisa belajar membuat pangsit goreng. 
Kegiatan kewirausahaan ini sangat membantu para siswa 
untuk mengembangkan kemampuan life skill mereka, 
karena dapat berguna bagi kehidupan mereka pada masa 
yang akan datang. 
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Menjaga Diri
dari Silent Killers

Hidup Bersih,
Hidup Sehat

Iiiiiiihhhh...!!! Itulah kata pertama yang keluar ketika 
mendengar kata “cacing”. Ya! Cacing tidak hanya bisa 
hidup di dalam tanah, tetapi juga bisa hidup di dalam 

tubuh manusia, lho! Ada berbagai jenis cacing yang bisa 
hidup di dalam tubuh manusia, di antaranya: cacing 
keremi [kerawit; keruit], cacing pita, dan cacing gelang. 
Cacing-cacing tersebut masuk ke dalam tubuh manusia 
melalui kotoran yang melekat pada tubuh kita. Misalnya, 
setelah bermain kita tidak mencuci tangan. Nah, dari 
situlah telur-telur cacing itu akan masuk ke dalam tubuh, 
yang kemudian menetas dan berkembang biak. Ternyata 

tidak hanya itu, lho! Cacing-cacing juga 

memakan 
nutrisi yang ada di dalam tubuh manusia sehingga 
membuat manusia menjadi tidak sehat. Hiiiii...! Ngeri, ya?

Nah... salah satu upaya untuk mengantisipasi hal ini, 
Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengadakan program 
pemberian obat cacing kepada anak usia sekolah, yang 
diikuti oleh siswa-siswi SD Kristen Petra 10 pada hari 
Jumat, tanggal 16 Oktober 2015. Mereka minum obat 
cacing secara serentak, dengan tujuan agar terhindar dari 
cacingan. Saat hendak minum obat, beberapa di antara 
mereka tampak ketakutan. Hehehe... rupanya mereka 
membayangkan pahitnya obat cacing. Eiiitsss... tunggu 
dulu! Ternyata setelah dicoba, rasanya manis, lho...! 
Bahkan bisa dikunyah. Jadi bukan menjadi masalah bagi 
teman-teman yang tidak bisa minum obat tablet dengan 
cara langsung ditelan. Hehehe...! Meski begitu... yang 
terpenting adalah kita harus menjaga kebersihan diri agar 
terbebas dari yang namanya cacingan. Jadi, teman-teman 
jangan lupa untuk selalu cuci tangan sebelum makan, ya!

Kami, siswa-siswi SD Kristen Petra 11, mengikuti kegiatan 
retret siswa yang berlangsung di Roemah YWI, Batu, 
Malang, pada tanggal 28–30 September 2015 lalu. 

Retret siswa ini merupakan kegiatan yang diadakan secara 
rutin tiap tahun bagi para siswa Petra. Dan tentu saja kami 
juga sangat senang dengan adanya kegiatan ini.

Selama perjalanan, kami menghabiskan waktu dengan 
saling bercanda riang, dan tidak sabar untuk segera sampai 
di tempat tujuan. Akhirnya... tanpa terasa kami pun tiba di 
Roemah YWI. Di sana, kami mulai menuju kamar yang sudah 
ditentukan sesuai dengan kelompok kami masing-masing. 
Kami sangat penasaran dengan tema retret yaitu “Silent 
Killers.” Dengan serius, kami mengikuti ibadah dan sesi 
materi inti guna memahami apa yang menjadi tema retret 
ini, sehingga kami bisa mengambil manfaat dari kegiatan 
ini dan menambah wawasan. Kami banyak memperoleh 
pengetahuan, terutama bagi iman kami. Dengan mengikuti 
retret, kami mengerti bahwa di sekitar kami sebenarnya 
banyak sekali hal-hal yang termasuk dalam silent killers bagi 
kami, salah satunya adalah game yang banyak kami temukan 
dan mainkan melalui internet. Selain itu, kami juga mengikuti 
sesi permainan yang disiapkan oleh guru-guru kami dengan 
kompak. Sungguh... hari itu merupakan hari yang sangat 
menyenangkan!

Setelah mengikuti retret ini, kami berjanji untuk tidak 
lagi terpengaruh dengan hal-hal negatif yang ada di internet, 
yang membuat kami malas belajar. Sebaliknya, kami akan 
menggunakan internet sebagai sumber belajar yang positif, 
sehingga bisa menambah pengetahuan bagi kami. 
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Lomba Tari

KREASI
Tradisional
Sebagai bentuk apresiasi dan 

meningkatkan kecintaan anak-
anak terhadap budaya yang ada 

di Indonesia, PPPK Petra mengadakan 
Lomba Tari Kreasi Tradisional bagi para 
siswanya yang berada di jenjang TK dan 
SD. Lomba ini dilaksanakan di Kantor 
Direktorat Pendidikan pada hari Sabtu, 
tanggal 10 Oktober 2015. Peserta untuk 
kategori TK adalah satu kelompok yang 
beranggotakan delapan siswa dari 
dua sekolah (tiap sekolah diwakili oleh 
empat siswa). Sedangkan peserta untuk 
kategori SD adalah satu kelompok yang 
beranggotakan delapan siswa. Dalam 
proses penjurian, penampilan para 
peserta ini dinilai oleh Ibu Damaihati, 
S.Sn. dan Bapak Antonius Kasmuri, S.Pd. 
sebagai dewan juri.

Tepat pukul 09.00, lomba pun 
dimulai. Para peserta siswa TK 
berkolaborasi untuk menampilkan tari 
kreasi 

bertema binatang. Gerakan-gerakan 
mereka yang lucu namun lincah mampu 
mengundang senyum dari dewan juri 
dan para peserta lain yang menjadi 
penonton di tempat itu. Selesai tarian, 
tepuk tangan meriah penonton pun 
terdengar riuh, sebagai apresiasi dari 
penampilan para penari-penari cilik yang 
berbakat ini. Begitu juga dengan para 
peserta siswa SD. Mereka tampil dengan 
membawakan tari kreasi dolanan 
tradisional. Beberapa di antaranya 
adalah tarian dengan jenis permainan 
gobak sodor, roncean karet, prajurit cilik, 
pasaran, egrang, dan bambu geprak. 
Mereka semua tampil apik. Mereka 
termotivasi bukan hanya karena ingin 
menjadi juara, melainkan juga karena 
ingin menunjukkan bahwa para generasi 
muda ini tidak anti dengan yang 
namanya budaya tradisional.

Setelah semua 
peserta menuntaskan 
penampilan mereka, 
saatnya bagi dewan 
juri untuk berunding 
menentukan para 
pemenang sesuai 
dengan hasil penilaian 
mereka. Akhirnya... 
pengumuman 
pemenang pun 
dibacakan. Untuk 
kategori TK (Tari 
Kreasi Bertema 
Binatang), kolaborasi 

siswa dari TK Kristen Petra 12 dan TK 
Kristen Petra 13 berhasil meraih gelar 
“The Best Choreography”. Anggota dari 
kelompok ini adalah Amadea Nona 
G., Nathania Jovita, Alodia Dengah S., 
Evelyn Yonathan, Keisha Madeline E., 
Celine Christina, Louise Monica, dan 
Vania Elysia K.. Untuk kategori SD, Juara 
I diraih oleh kelompok SD Kristen Petra 
13 dengan anggotanya, yaitu: Annabelle 
S., Jonathan Caleb E., Eve Anabel R., 
Graciella Sanjaya, Dearly Kenius C., 
Stevan Marvin, Cellen Tjioe, dan Brillian 
Ezekiel K.. Kemudian Juara II diraih 
oleh kelompok SD Kristen Petra 7 yang 
beranggotakan Jacquelyn Gabrielle T., 
Evelyn Gerraldyn, 
Jennifer 
Kathleen L., 
Gwyneth Cheryll 
T., Patricia 
Jovanny B., 
Richa Angelie 
P.S., Victoria 
Liunique 
A.W., dan 
Stella Felicia 
Y.. Itulah para 
pemenang 
dari Lomba 
Tari Kreasi 
Tradisional yang 
diadakan oleh PPPK 
Petra pada tahun 
ini. Selamat buat 
para pemenang! 

11



Surabaya Series

CHAMPIONS!!!

Terjawab sudah penantian panjang 
yang mendebarkan dari rangkaian 
acara Junio Junior Basketball 

League (JRBL) 2015 Surabaya Series. 
Laga heroik yang dipersembahkah oleh 
tim bola basket SMP Kristen Petra 3 
baik putra maupun putri, sungguh luar 
biasa! Mereka berhasil mencatatkan 
sejarah baru dengan mengawinkan gelar 
champion dalam ajang liga bola basket 
bergengsi ini.

Setelah mampu lolos dari hadangan 
para rivalnya mulai dari babak 

penyisihan hingga babak fantastic four, 
kedua tim ini berhasil menuntaskan 
perjuangan mereka dengan hasil 
sempurna. Mereka berhasil meraih 
kemenangan atas lawan masing-masing 
pada partai puncak yang dihelat di 
DBL Arena, Surabaya, pada hari Sabtu, 
tanggal 7 November 2015 lalu. Tim 
bola basket putri mampu menaklukkan 

tim bola basket SMP National Star 
Academy (NSA) dengan kemenangan 
telak pada empat quarter, perolehan 
skor terakhir 68-49. Begitu juga dengan 
tim putra, kejar mengejar poin pun tak 
terelakkan. Sempat tertinggal beberapa 
angka pada kuarter pertama dan 

kedua, tak membuat surut 
langkah mereka untuk 

memberi perlawanan 
sengit kepada tim 
SMP Angelus Custos 1 
Surabaya. Menit-menit 

terakhir sungguh berarti buat tim putra 
SMP Kristen Petra 3, hingga akhirnya 
mereka berhasil menutup kemenangan 
dengan skor 56-37.

Pencapaian terbaik ini tentu tak lepas 
dari kerja sama tim, support sekolah, 
dan juga orang tua. Lebih dari semua itu, 
prestasi gemilang ini adalah berkat luar 
biasa yang dianugerahkan oleh Tuhan, 

setelah tahun-tahun sebelumnya tim SMP 
Kristen Petra 3 hanya mampu menembus 
babak big eight. Keunggulan tim putri ini 
tidak lepas dari peran kuat key player tim 
yang merupakan kapten sekaligus center, 
Delsie Hadinyoto, yang akhirnya terpilih 
sebagai Most Valuable Player (MVP). 
Sungguh prestasi yang membanggakan. 
Sementara di sektor putra, meski hanya 
terpilih sebagai nominasi, Kenneth 
Anderson dan Timothy William berhasil 
masuk dalam JRBL 2015 First Team 
Surabaya Series. Forza Petra 3...!!!
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Hari Sabtu pagi, tanggal 10 Oktober 2015, di tengah 
kesibukan sekolah menerima orang tua siswa dalam 
acara penyerahan rapor tengah semester ganjil, 

kami —para siswa yang tergabung dalam kelompok sahabat 
perpustakaan, tim redaksi majalah sekolah, dan sebagian 
pengurus OSIS— melaksanakan kunjungan ke museum dan 
toko buku yang ada di Surabaya. Dengan menggunakan bus 
dan sebuah mobil, kami yang berjumlah 65 siswa dan lima 
guru pendamping, memulai perjalanan ke tiga tempat tujuan. 

Tujuan pertama adalah Museum Kota Surabaya yang 
terletak di Jalan Tunjungan No. 1-3, Surabaya, tepatnya di 
Gedung Siola lantai I. Museum ini diresmikan pada tanggal 
3 Mei 2015 lalu, oleh Ibu Risma, panggilan akrab Wali Kota 
Surabaya. Karena masih tergolong baru, museum milik 
Pemerintah Kota Surabaya ini tidak terlalu banyak koleksinya 
dibandingkan dengan luasnya area gedung yang disediakan. 
Pemandu museum menuturkan bahwa museum ini didirikan 
untuk menampilkan sejarah khusus Kota Surabaya. Untuk 
itu, puluhan artefak atau barang-barang bersejarah yang 
mencerminkan Kota Surabaya pada masa lampau disimpan 
di situ. Di depan gedung tampak meriam kuno dipajang. Kala 
kami memasuki gedung lalu belok kiri, kami akan disambut 
dengan bemo atau bajaj, serta becak, yang merupakan alat 
transportasi pada tahun 1970-an. Ada pula buku kuno yang 
mencatat data perkawinan warga Surabaya dan buku catatan 
pemakaman di Makam Kembang Kuning. Arsip kependudukan 
itu tercatat sejak tahun 1837, sehingga bisa dilihat betapa 
rapuhnya dan usangnya kertas buku tersbut, namun tulisan di 
dalamnya masih bisa dibaca. Salah satu sudut yang menjadi 
daya tarik kami adalah deretan foto Wali Kota Surabaya, mulai 
dari wali kota pertama, yaitu Mr. A. Meijroos (1916) sampai 
era Ibu Tri Rismaharini. Kami pun sepakat mengambil foto 
dengan latar belakang foto-foto tersebut.

Tujuan kedua yaitu Museum Kesehatan dr. Adhyatma, 
M.P.H.. Museum ini berada satu kompleks dengan gedung 
P3SKK Departemen Kesehatan RI dan Akademi Akupuntur 
di Jalan Indrapura No. 17, Surabaya. Sebelum berkeliling, 
kami dijelaskan tentang sejarah berdirinya tempat tersebut. 
Museum ini diprakarsai oleh dr. Haryadi Suparto, seorang 
dokter yang ahli dalam bidang supranatural, dan  diresmikan 
pada tahun 2004 oleh dr. Adhyatma, M.P.H., yaitu Menteri 
Kesehatan RI pada saat itu, sehingganya diabadikan sebagai 
nama museum ini. Museum ini dibagi dalam tiga ruang. 
Ruang pertama diberi nama “Sejarah Kesehatan”. Di ruang 
ini, kami disambut dengan patung Ganesha sebagai lambang 
ilmu pengetahuan. Di dalamnya disuguhkan pameran benda 
dan foto yang menggambarkan sejarah medis di Indonesia. 
Ruang kedua dinamai ruang “Kesehatan IPTEK”. Di dalam 

ruang ini dipamerkan beberapa inovasi alat kesehatan. Ada 
yang cukup aneh di situ, karena dipamerkan juga peralatan 
pemulung dan juga kotoran manusia (tinja) yang dibuat tepung 
kemudian dibuat menjadi kue yang konon dijual di salah satu 
restoran di Jepang. Memasuki ruangan lebih dalam lagi, kami 
disuguhi dengan berbagai flora dan fauna yang diawetkan. 
Selesai di ruang kedua, kami menuju ruang ketiga yang diberi 
nama “Sasana Kesehatan Budaya”. Wah… di sini kami bisa 
mengetahui tentang pengobatan tradisional dari berbagai 
daerah di nusantara. Ada kurungan ayam yang terbuat dari 
bilah bambu. Budaya Jawa pada zaman dahulu, bila anak kecil 
sakit panas dimasukkan dalam kurungan ayam, dipercaya akan 
sembuh. Ada juga miniatur rumah adat Papua pada zaman 
dahulu yang dipakai untuk mengasingkan orang sakit sampai 
dia sembuh. Bahkan, dipamerkan juga berbagai jenis air yang 
dipercaya dapat menyembuhkan penyakit, termasuk air yang 
dicelup dengan batu ‘ajaib’ Ponari yang sempat heboh di 
media massa pada beberapa tahun lalu. Walaupun koleksi-
koleksi di museum ini dipajang dengan sederhana, namun 
menarik buat menambah pengetahuan kami.

Hari semakin siang dan waktu telah menunjukkan pukul 
12.00. Kami harus menyelesaikan tujuan yang terakhir, yaitu 
Toko Buku Petra Togamas di Jalan Pucang Anom Timur No.5, 
Surabaya. Sampai di sana, kami berkumpul di aula untuk 
melepas lelah sambil makan siang bersama. Setelah itu, 
kami dibagi dalam kelompok dan mendapatkan pengarahan 
ulang dari bapak dan ibu pendamping tentang cara memilih 
buku yang baik untuk dibaca dan dimiliki oleh perpustakaan 
sekolah. Kami berdiskusi tentang buku yang akan dipilih oleh 
kelompok, dan saling tukar informasi tentang buku-buku 
yang pernah kami baca, termasuk keunggulan dan kelemahan 
buku tersebut. Tanpa kami sadari, kami telah belajar banyak 
akan hal ataupun wawasan baru pada hari itu. Baik dengan 
pengamatan langsung maupun diskusi dengan teman. 
Sungguh pengalaman yang tak terlupakan bagi kami. 

oleh: kelompok sahabat perpustakaan
SMP Kristen Petra 2

melalui
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Lomba Pentas Seni

SMP Kristen Petra 1 mengirimkan dua tim band sebagai 
wakilnya dalam Festival Band Rohani di SMA Kristen 
Petra 5 yang berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 

24 Oktober 2015. Saat kami tiba di sana, para peserta dari 
berbagai sekolah sudah tiba terlebih dahulu. Nervous, itulah 
yang kami rasakan menjelang lomba dimulai. Namun, kami 
semua percaya bahwa kami pasti bisa melakukan yang terbaik 
untuk sekolah kami. Sebelum lomba dimulai, kami berdoa 
bersama, berharap semua bisa berjalan dengan lancar. Kami 
pun menampilkan lagu yang dilombakan.

Seusai tampil, kini kami tinggal menantikan hasil penilaian 
dari para juri. Setelah beberapa waktu berlalu, dewan juri 
akhirnya mengumumkan hasil penilaian mereka. Puji Tuhan, 
sekolah kami berhasil meraih dua gelar juara! Juara I diraih 
oleh Majesty Band yang beranggotakan George A. (IX-5), 
Theodore J. (IX-8), Bernita (IX-8), Hagai (IX-7), Crystal (IX-6), 

Bella (VIII-5), dan Sandrine (VII-11). Juara II diraih 
oleh Destiny Band yang beranggotakan Alvin 
(IX-7), Elia G. (IX-7), Edward A. (IX-7), Daniel C. 
(IX-3), Abednego A.P. (IX-3), Nandya T. (IX-8), dan 
Nathaniel (VIII-3). Kami semua sangat bahagia 
dengan prestasi membanggakan dalam lomba band 
ini. Don’t ever give up and keep moving forward! 

Paduan suara (padus) selalu 
dilombakan pada setiap tahunnya 
oleh Dinas Pendidikan Kota 

Surabaya. Tetapi, tentu saja kami tidak 
boleh menganggap remeh peserta lain 
hanya karena kami pernah memenangkan 
lomba padus. Keberuntungan bukan 
hanya milik kami. Jadi, kami melihat 
semua ini sebagai tantangan yang bukan 
dilewati saja. Kami harus menaklukkan 
tantangan itu semaksimal mungkin. 
Hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015, 
diadakan lomba paduan suara se-
kecamatan Kota Surabaya. SMP Kristen 
Petra 1 mengirim kami untuk mengikuti 
lomba ini. Meskipun hanya tingkat 
kecamatan, bukan berarti lomba ini 
akan mudah. Untuk menggapai prestasi 
tertinggi dalam kejuaraan, kami harus 
memulai perjuangan dari bawah. Dari 
tingkat kecamatan ini, kami bisa saja 
terus melaju hingga tingkat kota, provinsi, 
atau bahkan nasional. Nggak bisa 
bayangin nih, guys!

Beberapa minggu sebelum lomba, 
kami semaksimal mungkin dalam 
berlatih. Kami mau membuktikan kualitas 
tim padus Petra 1 yang sebenarnya. 
Banyak tantangan yang harus dihadapi, 
namun kami tetap berpikir positif, 
karena kami bertekad untuk menang... 
bukan untuk kalah. Nada, gerakan, dan 
kekompakkan... itulah yang kami latih. 

Festival

Rohani

Hari H pun tiba. Kami datang ke sekolah 
pukul 15.30 untuk mempersiapkan diri 
dan berdoa minta penyertaan Tuhan. 
Pukul 17.30, kami berangkat ke lokasi 
lomba, yaitu Taman Remaja Surabaya. 
Sebelum lomba, kami semua diberi tiket 
untuk bermain. Kami pun kegirangan 
mencoba wahana-wahana bermain 
yang ada. Setelah tiga jam bersenang-
senang, saatnya giliran kami untuk 
perform. Kami semua gugup. Begitu di 
backstage, kami berdoa agar penampilan 
kami bisa berjalan lancar. Kami pun 
mempersembahkan lagu “Si Patokaan” 
dan “Kulihat Ibu Pertiwi”. Meski masih 

ada beberapa yang salah, namun kami 
tetap berusaha melakukan yang terbaik. 

Sekitar pukul 23.00, Bu Dian 
memberi kabar gembira via Line kalau 
kami berhasil meraih Juara I. Sontak 
saja kami memekik bahagia meskipun 
di rumah masing-masing! Ternyata, 
usaha kami selama ini tidak sia-sia. 
Kami berterima kasih kepada Tuhan dan 
juga kepada pihak-pihak yang sudah 
banyak membantu. Beberapa hari seusai 
lomba, Bu Dian memberi tahu kalau 
kami akan lanjut ke tingkat kota. Wah... 
nggak sabar, nih! Tunggu kami, tingkat 
Surabaya!!!

Band

Dinas Pendidikan Kota Surabaya
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Tak terasa, hari Minggu telah tiba. Tepat pada tanggal 
20 September 2015, kami, para siswa dan guru 
SMP Kristen Petra 1, telah siap untuk terlibat dalam 

acara “Bersih-Bersih Pantai Kenjeran” yang diadakan oleh 
Organisasi Tunas Hijau Indonesia dan Clean Up the World 
Australia. Kami berkumpul di sekolah pada pukul 05.00, 
lalu berangkat ke Pantai Kenjeran dengan penuh semangat. 
Sampai di lokasi, kami mulai memakai berbagai perlengkapan 
dan kostum unik yang telah kami siapkan lama sebelumnya, 
yaitu topi modifikasi yang terbuat dari bola plastik bekas dan 
kacamata lucu yang terbuat dari bekas gulungan sampul. 
Selain itu, penampilan kami disempurnakan lagi dengan 
rompi dari karung beras bekas dan rok rumbai dari tali rafia 
yang terinspirasi dari budaya Papua.

Sebelum mulai bersih-bersih, kami melakukan registrasi 
ulang, kemudian langsung terjun ke lapangan, tepatnya di 

Clean Up
the World

LDKS

zona B Pantai Kenjeran. Kami berhasil mengumpulkan tiga 
karung sampah anorganik yang berupa kaca, kain, plastik, 
dan lain-lain. Tidak hanya mengumpulkan sampah, kami 
juga mempelajari berbagai komponen biotik dan abiotik 
yang kami temukan, seperti kelomang, kepiting kecil, dan 
bebatuan yang unik, serta melihat cakrawala. Tak lupa, kami 
mengabadikan momen seru ini dengan berfoto ria bersama. 
Tepat pukul 10.00, kami membersihkan diri sebelum kembali 
ke sekolah kami tercinta.

Tiga hari kemudian, pada tanggal 23 September 2015, 
kami mendapat sebuah kejutan. Kami mengunjungi website 
dan instagram Organisasi Tunas Hijau @tunashijauid, dan 
ternyata kami mendapatkan penghargaan dari wali kota 

sebagai tim SMP dengan kostum terunik!! 
Kami semua merasa sangat bangga dan tidak 
menyangka bisa memenangkan Piala Wali Kota. 
Kami semua berdoa dan bersyukur kepada 
Tuhan, serta berterima kasih kepada guru-
guru dan orang tua yang telah mendukung 
kami. Kami pun semakin bersemangat untuk 
mempersiapkan tim kami dalam lomba 
selanjutnya, yaitu Lomba Yel-Yel Lingkungan 
Hidup. God bless us...! 

Kegiatan LDKS yang diikuti oleh OSIS gabungan dari SMP 
Kristen Petra 1, SMP Kristen Petra 2, dan SMP Kristen Petra 
4, dilaksanakan di Sendang Raos, Trawas, pada tanggal 3 

Oktober 2015. Kami berangkat dari sekolah sekitar pukul 07.00. 
Setelah menempuh perjalanan sekitar satu jam lebih, kami dari 
SMP Kristen Petra 4 akhirnya sampai di lokasi. 

Pertama-tama, kami melakukan upacara pembukaan dan 
mendengarkan pengarahan dari pembina, yaitu Bapak Kasmuri. 
Sebelum pembagian kelompok, kami diberi sedikit permainan, 
yaitu mencari pasangan dari sekolah lain. Setelah itu, kami 
dibagi dalam dua belas kelompok. Kelompok yang dibentuk ini 
bertujuan agar kami bisa lebih mengenal satu sama lain, dan 
dapat bersosialisasi meski berbeda sekolah. Kami juga diberi 
tanggung jawab untuk menjaga dan membawa balon yang 
berisi air dalam setiap permainan, dan balon yang berisi air itu 
tidak boleh pecah.

Kini tiba saatnya permainan yang telah kami tunggu-tunggu. 
Kami harus melewati berbagai tantangan yang ada di setiap 
pos permainan. Tantangan terberat kami yaitu permainan crazy 
bamboo. Kami harus mengandalkan kekompakan, teamwork, 
dan leadership yang baik. Tak hanya itu, kami juga harus 
mencari makna dari setiap permainan itu. Kami tidak hanya 
bermain untuk menang, tetapi kami juga memetik pelajaran 
dari setiap permainan yang kami lalui. Salah satunya adalah 
belajar bagaimana menjadi pemimpin yang baik, dengan mulai 
meningkatkan kedisiplinan, bertanggung jawab dengan waktu, 
dan tidak mudah putus asa. Kami juga tidak boleh melupakan 
tanggung jawab yang telah diberikan, yaitu balon yang berisi air.

Akhirnya... setelah belajar dari permainan-permainan yang 
kami lalui, saatnya bagi kami untuk berpisah dan kembali ke 
sekolah masing-masing. Kami belajar satu hal dari LDKS kali ini, 
kami bertanggung jawab terhadap hal yang telah dipercayakan 
kepada kami. Pengalaman ini tidak akan pernah kami lupakan. 
Kami akan berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-
hari. Dengan dibekali materi dari LDKS kali ini, kami percaya bisa 
menjadi pemimpin yang baik bagi teman-teman kami.

oleh: Josephine S.
SMP Kristen Petra 4

Latihan Dasar

Siswa
Kepemimpinan
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Hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 
2015, Sendang Raos diramaikan 
oleh kedatangan siswa-siswi 

calon pengurus OSIS dari SMA Kristen 
Petra 1, SMA Kristen Petra 5, dan SMK 
Kristen Petra. Sebelum resmi menjadi 
pengurus, kami mengikuti Latihan 
Dasar Kepemimpinan Siswa, atau yang 
biasa disebut LDKS. Kegiatan hari itu 
diawali dengan upacara pembukaan. 
Setelah itu, kami dibagi menjadi delapan 
kelompok. Dalam kelompok itu, kami 
tidak lagi membedakan sekolah asal, 
tetapi menjadi satu: OSIS Petra. Seperti 
biasa, kami menentukan nama dan ketua 
kelompok serta membuat yel-yel. Kami 
juga menggunakan atribut kelompok.

Dan... LDKS pun dimulai. Tiap 
kelompok diberi kartu skor dan rute 
pos yang akan dituju. Ada empat pos 
yang harus kami lalui. Di pos pertama, 
anggota kelompok harus memutar 
bola di atas tempayan sebanyak dua 
kali dengan menggunakan kaki. Kami 
harus melakukannya bergantian empat-
empat hingga semua anggota mendapat 
bagian. Di pos ini, kami diajarkan untuk 
kompak, rela berkorban, dan pantang 
menyerah walaupun terus gagal. Di pos 
kedua, kami harus memindahkan bola 
pingpong dalam segelas air dengan 
menggunakan kain dari garis start ke 
garis finis. Permainan ini juga dilakukan 
bergantian empat-empat. Semakin 
banyak bola pingpong yang berhasil 
dipindahkan, semakin banyak pula skor 
yang diperoleh. Di pos ini kami belajar 
untuk bekerja sama, bekerja cepat, 
dan kompak. Berlanjut ke pos tiga, 

di sini kami membentuk 
satu barisan yang tak 
boleh terputus dan harus 
merangkak melewati 
rintangan-rintangan, serta 
mengumpulkan bendera di 
sepanjang lintasan dengan 
mata tertutup. Ketua kelompok 
akan memberikan instruksi. 
Makna dari pos ini adalah 
kerja sama antara pimpinan 
dan anggota. Tanpa pimpinan 
yang baik, anggota tak mungkin 
memperoleh arahan yang baik 
pula. Sementara itu, anggota 
pun harus mendengarkan 
dan melaksanakan perintah 
pimpinannya. Dengan kerja sama 
yang baiklah, tujuan bersama bisa 
tercapai. Di pos terakhir, kami harus 
melewati sebuah lintasan lurus yang 
telah diberi penghalang (hulahop, bola, 
dan pelampung) sambil bergandengan 
tangan. Jika ada yang menyentuh 
penghalang atau gandengan tangan 
kami putus, kami harus mengulang 
dari awal. Seperti organisasi, akan ada 
berbagai masalah yang harus dilalui. Jika 
ada salah satu yang terkena masalah, 
semua pun ikut menolong dan tidak 
saling menyalahkan. Melalui permainan 
itu kami juga dilatih untuk belajar dari 
pengalaman dan jujur.

Setelah keempat pos selesai, kami 
pun makan siang bersama dengan 
kelompok. Kegiatan lalu dilanjutkan 

dengan permainan 
terakhir. Dalam 

permainan terakhir 

ini, 
kedelapan kelompok harus bekerja 
sama untuk menyelesaikan permainan. 
Makna dari permainan ini adalah dalam 
sebuah organisasi kita harus tahu 
kapan untuk berpikir, berkomunikasi, 
dan bertindak. Namun meski ketiga 
hal itu telah dilakukan, tujuan tak akan 
tercapai jika masalah-masalah yang 
ada tidak diselesaikan, baik itu masalah 
kecil sekalipun. Selain itu, diperlukan 
kerja sama, taat pada instruksi, serta 
mengutamakan kepentingan bersama. 
Lalu, kegiatan pada hari itu diakhiri 
dengan upacara penutupan. Dengan 
LDKS, kami dilatih untuk berorganisasi 
melalui berbagai makna yang 
terkandung dalam permainan. Selain itu, 
kami juga menjadi lebih akrab satu sama 
lain, tidak membedakan dalam bergaul, 
dan menambah teman. OSIS Petra, 
hebat!!!

oleh: Naomi (X-6)

OSIS Petra, Hebat!!!
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Kami, Jeremiah Benny Susanto dan 
Stevans Christian dari SMA Kristen 
Petra 2, mewakili sekolah kami 

dalam Olimpiade Matematika Vektor 
Nasional (OMVN) 2015 yang diadakan 
oleh Universitas Negeri Malang. Kami 
mendaftar untuk kategori beregu, dan 
juga perseorangan atas nama Stevans. 
Dalam pelaksanaannya, olimpiade ini 
dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: babak 
penyisihan, semifinal, dan final. Babak 

PekanPekan Matematika Nasional 
Universitas Brawijaya Malang tahun 
ini diselenggarakan pada tanggal 

20 September dan 4 Oktober 2015. 
Lomba ini diselenggarakan dalam tiga 
babak, yaitu penyisihan, semifinal, dan 
final. Babak penyisihan dilaksanakan 
pada tanggal 20 September 2015, terdiri 
atas 25 soal pilihan ganda, lima belas 
soal isian singkat, dan satu soal bonus 
berupa uraian. Babak penyisihan untuk 
rayon Surabaya, diikuti oleh enam puluh 
siswa. Dalam babak penyisihan ini, 
empat dari sembilan siswa SMA Kristen 
Petra 1 berhasil lolos ke babak semifinal, 
termasuk aku, Gian Cordana S., yang 
menempati peringkat pertama.

Babak semifinal dan final 
dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 
2015. Babak semifinal diikuti oleh empat 
puluh siswa hasil seleksi dari berbagai 
rayon di Indonesia. Peserta diminta 
untuk mengerjakan lima soal uraian, 
dan dilanjutkan dengan presentasi salah 
satu dari lima soal uraian tersebut. Aku 
bisa menjawab soal dengan baik, dan 
berhasil masuk ke babak final dengan 
nilai tertinggi. Babak final diikuti oleh 
lima peserta, dengan format cerdas 
cermat yang terdiri atas empat tahapan. 
Bagian pertama adalah undian, yaitu 
tiap peserta mengambil satu dari lima 
amplop soal; tiap amplop terdiri atas 
tiga soal. Bagian kedua adalah adu 

Olimpiade Matematika Vektor Nasional
penyisihan dijadwalkan pada tanggal 
11 Oktober 2015, serentak di 35 rayon 
se-Indonesia. Babak semifinal dan final 
dijadwalkan pada tanggal 24-25 Oktober 
2015 di Malang.

Pada babak penyisihan yang kami 
ikuti di Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember (ITS) Surabaya, tersaji 
delapan belas soal untuk para peserta 
lomba. Kami bisa mengerjakannya 
dengan lancar, dan mampu melaju ke 
babak semifinal yang dilaksanakan di 
Universitas Negeri Malang. Dalam babak 
semifinal, kami mampu mengamankan 
posisi di peringkat dua. Hasil ini 
memberi kami tiket untuk melangkah 
ke babak final. Segera saja, babak final 
pun digelar. Lomba dibagi menjadi tiga 
bagian, yaitu: babak jawab, cepat-tepat, 
dan pertaruhan. Pada babak jawab, 
kami mendapat lima soal. Pada babak 
cepat-tepat, sistem lombanya “bobot 
nilai bertingkat”. Sedangkan pada 

babak terakhir, yaitu babak pertaruhan, 
setiap peserta wajib mempertaruhkan 
nilainya. Jika benar, kami akan mendapat 
tambahan nilai sesuai dengan nilai 
yang kami pertaruhkan, demikian 
halnya jika salah. Untuk mengatasi 
ketertinggalan nilai dari kelompok lain, 
kami mempertaruhkan seluruh nilai 
dalam babak ini sebanyak dua kali. Dan 
ternyata, strategi kami berhasil, sehingga 
kami bisa mengungguli finalis lainnya 
dalam perolehan nilai. Puji Tuhan, kami 
berhasil meraih Juara I dalam kategori 
kelompok dengan cara yang sangat 
menegangkan. Selain itu, Stevans juga 
berhasil meraih Juara II untuk kategori 
perseorangan, sehingga kami berhasil 
merebut Piala Presiden sebagai juara 
umum untuk kelompok SMA. Kami 
berterima kasih kepada orang tua serta 
para guru kami, karena berkat dukungan 
merekalah kami bisa meraih prestasi ini.

oleh: Jeremiah & Stevans

cepat, yang terdiri atas sepuluh soal. 
Peserta menjawab dengan menekan 
bel lalu memberikan jawaban. Karena 
kalah cepat, peringkatku sempat turun 
ke peringkat bawah. Aku hanya bisa 
berharap agar beruntung pada bagian 
ketiga dan keempat. Bagian ketiga 
berupa sesi tender waktu yang terdiri 
atas lima soal. Peserta diperlihatkan 
salah satu soal selama lima belas 
detik, lalu menawar waktu untuk 

Matematika
Nasional

mengerjakannya. Diberikan waktu 
satu menit untuk menawar waktu, 
penawaran waktu maksimal dua menit. 
Karena tender selalu dimenangkan oleh 
peserta lain, peringkatku masih berada 
di bawah, yakni posisi keempat. Kini, aku 
hanya berharap pada bagian keempat 
yang berupa tender nilai. Hampir 
sama dengan tender waktu, hanya saja 
yang ditawar adalah nilai, penawaran 
maksimal sebanyak nilai yang dimiliki 
dari tujuh soal. Benar saja, pada soal 
ke-5, aku beruntung mendapatkan soal 
yang bisa kujawab dengan benar. Aku 
menawarkan nilai tinggi, dan tender 
jatuh ke tanganku. Aku menjawab 
dengan benar, dan naik dari peringkat 
keempat langsung ke peringkat pertama. 
Posisi ini bertahan sampai akhir 
perlombaan.

Olimpiade Matematika Universitas 
Brawijaya ini merupakan kompetisi 
yang sangat berkesan, di samping 
seru, juga sangat menegangkan. Puji 
Tuhan, semuanya bisa kulewati dengan 
penuh percaya diri. Akhir lomba, juri 
mengumumkan bahwa aku berhak 
sebagai Juara I, dan SMA Kristen Petra 
1 didaulat dengan predikat sekolah 
terbaik. Aku berterima kasih kepada 
Tuhan dan semua orang yang telah 
mendukungku dalam meraih prestasi ini.

oleh: Gian Cordana S.

17



Saya, Adriel Hernando (XII IPA-3), 
bersama Amelia Gunawan (XII IPA-1) 
dan Raymond Ho (XII IPA-2), dari SMA 

Kristen Petra 2, mengikuti penyisihan Medical 
Science and Application Competition (Medspin) 
yang diadakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas 
Airlangga pada tanggal 8 November 2015. Tim kami 
mengikuti penyisihan di Rayon Bandung dikarenakan 
jadwal penyisihan berbenturan dengan jadwal pelatnas. 
Puji Tuhan, setelah menunggu hasil penyisihan, tim kami 
dinyatakan lolos ke babak quarterfinal dan mendapatkan 
predikat best score subregion Bandung.

Babak quarterfinal dilaksanakan pada tanggal 21 
November 2015, di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 
yang dihadiri oleh 125 tim terpilih dari sekitar 5400 tim yang 
mendaftar. Babak quarterfinal merupakan babak rally dengan 
25 pos soal Biologi, Fisika, Kimia, dan kedokteran, dengan 
waktu seratus menit. Tim kami dinyatakan lolos ke babak 
semifinal yang terdiri atas lima puluh tim. Babak semifinal 
terdapat dua sesi, yaitu sesi teori dan sesi praktikum. Pada 
sesi teori, diujikan tiga puluh soal Biologi-Fisika-Kimia dengan 
waktu lima menit per soal. Setelah selesai mengerjakan sesi 
teori, kami diarahkan menuju ruang praktikum kedokteran. 
Praktikum yang diujikan adalah identifikasi anatomi dan 
histologi sel. Terdapat 25 soal anatomi dan 25 soal histologi 
yang pengerjaannya bergilir dari satu soal ke soal berikutnya, 
dan hanya diberi waktu satu menit per soal. 

Ternyata, tim kami termasuk dalam lima belas tim yang 
berhasil lolos ke babak final pada tanggal 22 November 2015. 
Babak ini dibagi dalam dua sesi, yaitu sesi teori dan sesi 
praktikum. Sesi teori berupa esai panjang sembilan soal yang 
terdiri atas soal Biologi, Fisika, dan Kimia, untuk dikerjakan 
dalam waktu tiga puluh menit. Sesi praktikum ada dua, yaitu 
praktikum Biologi-Fisika-Kimia dan praktikum kedokteran 
(pertolongan pertama gawat darurat dan keterampilan medis 

Pada zaman sekarang 
ini, banyak orang 
tua yang merasa 

kesulitan membangun 
relasi dan komunikasi 
dengan anak remaja. 

Remaja sekarang bukan lagi 
anak kecil yang harus  patuh 
dan menurut, berbeda dengan 
remaja zaman dahulu. Zaman 
sudah berubah, generasi 
sudah berganti. Mereka lahir 
dan tumbuh pada era digital 

yang menjadikan mereka 
memiliki cara berpikir, berbicara, 
dan bertindak berbeda  dengan 
generasi orang tuanya. 
Perkembangan teknologi 

informasi bagai pisau bermata 
dua. Manfaat yang dihasilkan 

selaras dengan ancaman 

bahaya yang 
mungkin 
ditimbulkan 
apabila 
digunakan 
tidak 
semestinya.

Salah satu 
program di SMA Kristen Petra 3 
adalah kegiatan parenting. Kegiatan 
ini bertujuan untuk menambah  
wawasan orang tua tentang 
pemahaman masalah perkembangan 
anak dan cara mengatasinya. Kegiatan 
parenting dengan tema “Peran Orang 
Tua sebagai Teman atau Sahabat bagi 
Anak Usia remaja“ telah dilaksanakan 
pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 
2015, dengan narasumber Pdt. Deddy 
G. Satyaputra, S.Th. (GKI Darmo 
Satelit). Dalam kegiatan yang dikemas 

dalam format talkshow diskusi 
dan tanya jawab ini, para orang 
tua terlihat antusias dan perhatian 
terhadap perkembangan putra-putri 
mereka. 

Kegiatan ini merupakan sarana 
komunikasi antara sekolah dan orang 
tua dalam menindaklanjuti bimbingan 
yang sudah diterima oleh anak di 
sekolah. Setelah kegiatan parenting, 
acara pun dilanjutkan dengan 
pembagian rapor sisipan semester I 
oleh wali kelas masing-masing.

Membangun Relasi

Orang Tua dan Anak

pemeriksaan visus mata). Kami sempat khawatir dan berharap-
harap cemas karena hanya akan diambil lima tim untuk melaju 
ke grand final. Puji Tuhan, tim kami bisa masuk grand final 
sebagai peringkat ke-5. Babak grand final terdiri atas dua sesi. 
Sesi pertama yaitu diagnosis pasien dan melakukan anamnesis 
pasien, setelah itu dilanjutkan dengan presentasi suatu 
penyakit yang diderita oleh pasien. Sesi kedua yaitu cepat 
tepat dengan soal Biologi-Fisika-Kimia dan kedokteran.

Kami berharap-harap cemas dan berdoa... apakah 
berhasil menjadi salah satu pemenang dalam lomba ini. Saat 
pengumuman pun tiba, dan kami dibuat terkejut karena 
berhasil meraih Juara I, sekaligus memperoleh Trofi Mendiknas 
dalam Medspin 2015. Sungguh hal yang tidak terduga.... Kami 
bersyukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada para 
guru yang selalu mendukung kami.

oleh: Adriel Hernando

Medical Science and
Application Competition

antara



Lomba Logo HUT Ke-65 PPPK Petra

Memperingati HUT ke-65 
PPPK Petra, banyak kegiatan 
lomba yang diadakan, salah 

satunya yaitu Lomba Logo HUT Ke-65 
PPPK Petra. Pertama kali mendengar 
adanya lomba tersebut, aku sangat 
antusias sekali, jarang-jarang ada lomba 
membuat desain logo, apalagi yang 
dibuat adalah logo Petra, tempat aku 
bersekolah.

Aku dan teman-teman SMP Kristen 
Petra 1 yang tertarik ikut lomba ini, 
mulai mencari ide yang sesuai dengan 
tema dan membuat sketsa desain 
logo yang ada dalam bayangan kami 
masing-masing. Sketsa tersebut kami 
wujudkan menjadi sebuah gambar logo 
dan kami kumpulkan sebelum deadline 
akhir pengumpulan. Hari pengumuman 
tiba, perasaan kami semakin cemas 

1st Winner    >>  Felix See        ( SMP Kristen Petra 1 )

2nd Winner   >>  Musa Sari Wibowo, S.Pd.  ( SD Kristen Petra 10 )

3rd Winner    >>  William Natakusuma     ( SMA Kristen Petra 2 ) 

Nama Pemenang Lomba Logo HUT ke-65 PPPK Petra:

karena dari 102 orang peserta yang 
menyerahkan desain logo, hanya akan 
dipilih enam orang peserta yang berhak 
maju untuk presentasi. Senang, kaget, 
dan tidak percaya... tiga kata itu yang 
mungkin mewakili perasaanku, Felix 
See, ketika namaku disebut sebagai 
salah satu di antara enam finalis yang 
berhak presentasi. Ini baru permulaan, 
karena aku masih harus menyelesaikan 
presentasi tentang desain logo yang 
kubuat. Mempersiapkan presentasi tidak 
semudah yang kubayangkan. Untungnya, 
orang tua, saudara, dan pihak sekolah, 
juga memberikan motivasi dan 
dukungan kepadaku. Mereka semua 
cukup membantu untuk jadi pendengar 
dan pemberi kritik ataupun saran. 
Hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2015, 
adalah hari untuk mempresentasikan 

desain logo. Aku khawatir jika tidak 
bisa menampilkan presentasi yang 
baik, namun karena dukungan dari 
semua orang, aku hanya berpikir untuk 
memberikan presentasi yang terbaik.

Hari Sabtu, 14 November 2015, 
adalah hari pelaksanaan babak akhir 
lomba desain logo, yaitu presentasi yang 
kedua sekaligus penentuan peraih juara. 
Perasaan grogi semakin muncul ketika 
aku menunggu giliran mempresentasikan 
hasil akhir desain logo yang kubuat. 
Aku hanya berserah kepada Tuhan, bila 
Tuhan mengizinkan aku untuk menang, 
pasti aku akan menang. Aku telah 
melakukan yang terbaik dan semuanya 
kuserahkan kepada-Nya. Seperti tidak 
percaya, tetapi ternyata... aku berhasil 
menjadi Juara I. Desain logoku terpilih 
sebagai logo HUT ke-65 PPPK Petra. 
Aku sangat bangga dan bersyukur 
kepada Tuhan, persiapan dan usaha 
yang kulakukan memberikan hasil yang 
menggembirakan. Thanks God!
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Runner-Up
DetEksi Basketball League  2015

Sungguh berkat Tuhan luar biasa 
bagi kami, karena tim bola basket 
putri SMA Kristen Petra 4 berhasil 

menjadi Runner-Up DetEksi Basketball 
League 2015 North Region. Bagi kami, 
ini adalah pencapaian yang sangat luar 
biasa, karena ini merupakan kali pertama 
tim bola basket putri SMA Kristen Petra 4 
menjadi finalis DBL. 

Perjuangan panjang kami dimulai 
dari babak penyisihan grup pada hari 
Minggu, tanggal 9 Agustus 2015, 
melawan SMAN 19 Surabaya. Mereka 
adalah lawan yang tangguh, tetapi kami 
tetap optimistis bisa memenangkan 
pertandingan tersebut. Puji Tuhan, kami 
berhasil memenangkan pertandingan 
tersebut dengan skor 22-14. Lima hari 
kemudian, kami mengalahkan SMAK 
Untung Suropati Sidoarjo dengan skor 
32-14. Kemudian pada tanggal 26 
Agustus 2015, tim kami akhirnya juga 
mengalahkan SMAN 15 Surabaya dengan 
skor 15-9 setelah melalui perjuangan 
keras. Dengan hasil ini, kami berhak atas 
tiket ke babak play off.

Perjalanan kami berlanjut ke babak 
sweet sixteen melawan SMAK Santa 
Maria Surabaya pada tanggal 31 Agustus 
2015. Kami mampu memenangkan 
pertandingan tersebut dengan skor 
40-12, dan mengantarkan kami untuk 
melaju ke babak big eight. Pertandingan 
melawan SMA Kristen Gloria 1 Surabaya 
kami lakoni pada hari Kamis, tanggal 3 

September 2015. Mereka adalah lawan 
yang berat bagi kami, karena pada tahun 
lalu, mimpi kami untuk merasakan partai 
final DBL 2014 pupus ketika mereka 
berhasil mengungguli kami pada babak 
fantastic four. Tidak mau hal itu terjadi 
lagi, kami berusaha keras memenangkan 
pertandingan kali ini. Puji Tuhan, kami 
mampu memenangkan laga memorial ini 
dengan skor 22-16.

Lalu dalam babak fantastic four yang 
berlangsung pada tanggal 5 September 
2015, kami menghadapi SMA Vita 
Surabaya. Pertandingan berlangsung 
sangat menegangkan karena kami 
saling mengejar 
perolehan angka. 
Hingga akhirnya... kami 
berhasil unggul dengan 
skor 35-33. Sungguh 
pertolongan Tuhan 
sangat luar biasa bagi 
kami, sehingga kami 
bisa memenangkan 
pertandingan dan 
melaju ke babak final. 
Kebahagiaan kami 
semakin lengkap ketika 
kami mengetahui 
bahwa tim dance 
pendamping tim bola basket putra, 
Spartan, berhasil masuk big five dan 
memberikan penampilan terbaiknya 
pada babak final. Pada babak final, yang 
dilaksanakan pada tanggal 9 September 

2015, kami harus menghadapi juara 
bertahan, yaitu SMAK St. Louis 1 
Surabaya. Kami tahu mereka adalah 
lawan yang berat dan tangguh, tetapi 
kami tetap berjuang sampai buzzer 
dibunyikan. Pada akhirnya, kami harus 
mengakui kehebatan mereka dan harus 
puas dengan raihan Runner-Up Honda 
DBL 2015 North Region. Meskipun 
kami hanya dapat meraih runner-
up, kami tetap merasa bangga atas 
pencapaian ini, dan tak henti-hentinya 
mengucap syukur kepada Tuhan yang 
telah memberikan talenta kepada 
kami. Terima kasih untuk tim dance, 

teman-teman, bapak dan ibu guru, serta 
karyawan SMA Kristen Petra 4, yang 
terus memberi support kepada kami. 
Hidup, Petra 4!!! Veni... vidi... vici... 
yeay!!!
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