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Senang bisa berjumpa dengan Anda kembali 
dalam Gema Petra edisi bulan Januari-
Februari 2016 ini. Kami telah menyiapkan 
beberapa liputan yang menarik untuk Anda, 
seputar kegiatan-kegiatan yang berlangsung 
di lingkungan sekolah Petra ataupun 
di luar sekolah. Beberapa di antaranya 
adalah kegiatan ibadah dan perayaan 
Natal, kegiatan imunisasi, Character 
Building Rally Games, fun bike, fun walk, 
pelantikan pengurus OSIS, dan study tour. 
Tak lupa, kami juga menampilkan berita 
prestasi siswa-siswi PPPK Petra, antara 
lain dalam International Mathematics and 
Science Olympiad, International Teenagers 
Mathematics Olympiad, International 
Junior Science Olympiad, Smart Accounting 
Competition, Essay Writing Competition, 
DetEksi Stepping On, dan lain-lain . Itu 
semua adalah liputan berita yang bisa Anda 
temukan dalam Gema Petra edisi kali ini.

Selamat membaca....
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Tahukah kalian, ketika ada sebuah gedung atau rumah 
terbakar, kita minta bantuan siapa? Ya, benar... kita 
membutuhkan bantuan dari pemadam kebakaran. 

Namun... apakah kalian juga tahu bagaimana para pemadam 
kebakaran berusaha untuk memadamkan api tersebut? 
Nah... pada tanggal 3 Desember 2015 lalu, kami, siswa-siswi 
kelompok A dari TK Kristen Petra 12, mendapat kesempatan 
untuk berkunjung ke salah satu kantor pemadam kebakaran 
yang ada di wilayah Sidoarjo. Di sana kami bisa belajar 
tentang alat-alat pemadam kebakaran. Bapak petugas yang 
ada di sana menjelaskan tentang alat-alat pemadam yang 
biasa mereka gunakan. Nah, setelah itu... kami pun belajar 
cara memadamkan api secara bergiliran, menggunakan alat 
pemadam yang ada. Asyiknya lagi, kami diajak berkeliling 
menggunakan mobil pemadam kebakaran! Yippiiii...!!! 
Hehehe...! Seru sekali, teman-teman!

Lantunan lagu ini dinyanyikan oleh teman-teman KB-TK 
Kristen Petra 13 pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 
2015 lalu. Saat itu, mereka sedang mengikuti perayaan 

Natal bersama. Para siswa KB B dan TK A mempersembahkan 
berbagai tarian, puisi, gerak dan lagu, serta balet. Wajah mereka 
yang imut-imut, dihiasi dengan senyum dan tawa saat tampil di 
panggung. Baju dan pernak-pernik yang mereka pakai juga sangat 
menunjang penampilan mereka. Pokoknya hari ini adalah hari 
yang menggembirakan karena sedang merayakan kelahiran Tuhan 
Yesus Sang Juru Selamat Dunia.

Tema Natal yang diangkat adalah “Happy Birthday Jesus”. 
Tema ini adalah ungkapan hati bahwa Tuhan Yesus telah lahir 
di hati setiap anak-anak, sehingga mereka merasa bahagia dan 
patut merayakannya bersama-sama. Tentunya dengan membawa 
kado hati yang tulus, yang berisikan janji-janji yang manis kepada 
Tuhan, yaitu: ramah, sopan, tidak cengeng, sayang teman, rajin ke 
gereja, dan rajin berdoa, serta kebaikan-kebaikan lainnya.

Setelah acara perayaan selesai, masih ada acara pembagian 
suvenir Natal, yaitu sebuah payung lucu. Semua merasa senang 
dengan suvenir itu, apalagi sekarang sedang musim hujan, 
hehehe...! Thank you very much teachers... and Merry Christmas 
everyone!

Happy birthday Jesus …
I’m so glad it’s Christmas …
… Jesus, I love You!!!

Happy Birthday

Mengenal
Pemadam Kebakaran

Jesus...!
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Bulan Desember adalah bulan yang spesial, karena pada bulan 
ini umat kristiani merayakan Natal. Begitu juga dengan aku dan 
teman-teman TK Kristen Petra 7, yang bersemangat ke sekolah 

karena sekolahku sudah dipenuhi dengan dekorasi Natal yang sangat 
indah. Salah satunya adalah pohon Natal besar yang terbuat dari 
kertas kado berwarna merah dan hijau serta dihiasi dengan lampu 
yang indah. “Anak-anak, kita akan merayakan Natal di sekolah 
bersama-sama. Apa anak-anak mau?” tanya bu guru. “Mauuu...!!! 
Horeee... asyik...!” sahut kami bersama.

Kemudian pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015, kami 
ke sekolah memakai baju bernuansa merah dan hijau untuk acara 
ibadah dan perayaan Natal. Pada pembukaan acara, ada drama 
yang dimainkan oleh teman-teman TK B. Setelah itu, kami semua 
memuji Tuhan dan dilanjutkan dengan renungan firman Tuhan. Ibu 
Hana bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus yang rela dilahirkan 
di kandang hina demi menebus dosa kita semua. Karena itu, kita 

harus menghargai Tuhan Yesus dan menunjukkan perilaku kita 
sebagai anak Tuhan seperti taat kepada mama dan papa, 
rajin ke sekolah, dan terlebih menjelang Natal... kita tidak 
hanya menyiapkan perlengkapan pesta Natal seperti baju 
ataupun kue, tetapi terlebih hati kita untuk menyambut 
Tuhan Yesus.

Setelah mendengarkan firman Tuhan, aku dan teman-
teman menampilkan atraksi. Ada atraksi menyanyi bersama 
dari teman-teman TK B, gerak dan lagu dari teman-teman 
TK A, serta tarian dari adik-adik KB. Wah... bagus-bagus ya, 
penampilan mereka. “Anak-anak sudah mendengarkan cerita 
Natal dan melihat atraksi teman-teman. Apakah hari ini anak-
anak senang?” tanya bu guru. “Iya, bu guruuu...!” jawab kami, 
hehehe...! Sebelum pulang, ibu guru membagikan suvenir 
berupa tas punggung yang bagus. Kami senang sekali hari ini. 
Selamat Natal, teman-teman...!

Wah... bagus sekali ya, hiasan kelasnya...! Terasa 
lebih semarak dari biasanya. Ada apa, ya? 
Oh, iya... aku ingat sekarang, kalau kami akan 

merayakan Natal bersama di TK Kristen Petra 10. Hari 
Senin, tanggal 14 Desember 2015, kami semua, siswa-siswi 
TK A dan TK B, merasa senang karena bisa merayakan Natal 
dengan penuh sukacita. Acara dimulai dengan ibadah Natal 
yang dipimpin oleh Pdt. Dina. Suasana terasa khidmat 
pada saat itu. Kami mensyukuri kebaikan Tuhan dalam 
hidup kami. Nah... selesai ibadah, kami mulai dengan 
perayaan Natalnya. Suasana riang dan penuh sukacita. 
Beberapa teman dari TK A dan TK B menampilkan nyanyian 
dan tarian. Mereka tampil sangat baik, karena sudah 
mempersiapkan diri sebelumnya. Dan setelah perayaan 
Natal usai, kami juga mendapat hadiah Natal, lho..! 
Hehehe...! Namun lebih dari itu, kami semua bersyukur 
karena Tuhan telah lahir ke dunia untuk kami. Tuhan sudah 
menyertai dan melindungi kami semua, juga keluarga kami. 
Itu semua sangat berharga untuk kami. Terima kasih ya 
Tuhan, Engkau sangat baik. Selamat Natal untuk semua... 
Tuhan Yesus memberkati...!    

Joyful Christmas
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Wah, tidak terasa sudah bulan Desember. Itu berarti aku 
dan teman-teman di KB-TK Kristen Petra 5 akan libur 
panjang untuk menyambut Natal 2015 dan tahun baru 

2016. Nah... sebelum libur panjang, ada banyak kegiatan yang 
menarik dan menyenangkan buat kami di sekolah. Mulai dari 
perayaan Natal sampai berbagai macam lomba antarkelas. Teman-
teman terlihat ceria dan bersemangat ketika mereka berkumpul 
untuk bersiap-siap mengikuti lomba antarkelas. Lomba-lomba 
ini dilaksanakan selama tiga hari secara bergantian, antara lain: 
lomba yang berkaitan dengan kegiatan physical growth dan lomba 
akademik seperti bahasa Mandarin, bahasa Inggris, PAK, dan 
bahasa Indonesia. Kegiatan lomba ini diadakan untuk membuat 
kami belajar kompak, berani mengikuti lomba, dan tampil percaya 
diri.

Hari pertama, lomba physical growth, yakni eyes exercise 
dan senam UKS, serta lomba menyanyi dalam bahasa Mandarin 
dengan lagu “Xi Zao Ge”. Hari kedua, lomba bahasa Inggris melalui 
permainan tebak gambar flashcard yang sudah pernah diajarkan, 
serta lomba PAK dengan permainan tebak gambar dan lagu. Pada 
hari ketiga, teman-teman TK A mengikuti lomba kata bermakna. 
Peserta lomba harus menyusun huruf-huruf menjadi sebuah 
kata sesuai dengan gambar. Sedangkan untuk TK B, ada lomba 
melengkapi kalimat. Semua lomba berjalan dengan sangat baik.

Pada hari terakhir sekolah sebelum liburan, saatnya 
pengumuman hasil lomba. Kami semua penasaran dengan 
hasil lombanya. Kira-kira kelas berapa ya, yang menjadi 
pemenangnya...??? Akhirnya... ibu guru mengumumkan hasilnya. 
Pemenang untuk TK A adalah kelompok A3, sedangkan untuk TK 
B dimenangkan oleh kelompok B2. “Horeeeee...!!!” teriak teman-
teman kelompok A3 dan B2 sambil bertepuk tangan dengan 
gembira. Selamat ya, teman-teman! Biarlah suasana Natal ini 
membuat hati kita tetap bersukacita untuk menyambut kelahiran 
Tuhan Yesus.

Dalam menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus, 
KB-TK Kristen Petra 9 mengadakan acara 
kebaktian dan perayaan Natal di sekolah. 

Pada tanggal 14 Desember 2015, kebaktian Natal 
dilaksanakan dengan acara panggung boneka 
yang dimainkan oleh guru-guru TK Kristen Petra 9. 
Cerita dengan tema “Sambutlah Kehadiran-Nya” 
ini, berkisah tentang Laura, seorang anak yang 
kaya dan sombong serta suka mengejek anak-anak 
pemulung. Tetapi setelah dinasihati oleh mamanya, 
Laura menyadari kesalahannya. Dia lalu datang ke 
rumah anak-anak pemulung tersebut dan meminta 
maaf. Tak lupa, Laura juga membawakan bingkisan 
Natal untuk mereka. Makna cerita ini adalah 
menyambut kehadiran Tuhan dengan menghargai 
dan menunjukkan kasih kepada sesama. Kemudian 
pada tanggal 16 Desember 2015, perayaan Natal 
dimeriahkan dengan persembahan talenta dari siswa-
siswi KB dan TK. Ada drama tentang kelahiran Tuhan 
Yesus, tarian malaikat, pembacaan puisi, dance, 
fashion show, menyanyi, serta gerak dan lagu. Semua 
teman-teman merasa gembira bisa menampilkan 
talentanya untuk kemuliaan Tuhan..!
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Character Building
Rally Games
Seru, asyik, dan menyenangkan…! Itulah ungkapan yang 

tepat buat perasaan kami saat mengikuti rally games 
dalam kegiatan proyek Pendidikan Karakter Kristiani di 

SD Kristen Petra 12 pada hari Senin, tanggal 14 Desember 
2015 lalu. Bagaimana tidak, kami berkompetisi dalam semua 
permainan yang ada di pos I, II, III, dan IV. Kelompok yang lebih 
dahulu menyelesaikan permainan mendapat kartu bintang, 
sedangkan yang kalah mendapat kartu penalti. Lihat saja 
wajah-wajah ceria anggota kelompok yang berhasil menjadi 
pemenang lomba di tiap pos yang ada. “Horeee…!!!” teriakan 
mereka terdengar beberapa kali di tempat permainan. Namun, 
ada juga wajah-wajah kecewa tatkala kelompoknya tidak 
berhasil menang. Namun kami semua tidak putus asa, lho! 
Masih ada kesempatan di pos berikutnya, karena itu kami 
kembali bersemangat untuk memulai permainan. “Semangat! 
Semangat! Semangaaat...!!!” teriak ketua kelompok kepada 
anggotanya. Rally games ini memang melelahkan, namun 
kami memperoleh banyak pelajaran tentang karakter-karakter 
yang diperlukan sebagai anak-anak Tuhan. Kami belajar untuk 
bersikap terbuka terhadap pendapat, masukan, ataupun 
teguran dari orang lain. Kami juga belajar untuk tidak mudah 
berprasangka, tidak mudah menyalahkan orang lain, dan sabar 
menunggu giliran. Sungguh... pengalaman indah ini akan sulit 
kami lupakan. Semoga kami terus dapat belajar menjadi anak-
anak Tuhan yang memiliki kehidupan yang berkarakter setiap 
hari, seperti materi PKK yang kami terima pada setiap hari 
Sabtu. Terima kasih tim PKK....

Pernahkah kalian bersaing dengan orang lain? 
Bersaing untuk menjadi pemenang dalam suatu 
lomba atau bersaing untuk mendapatkan nilai 

bagus. Persaingan juga bisa disebut dengan kompetisi. 
Di setiap kompetisi, pasti ada aturan-aturan yang harus 
diikuti, namun sering kita menggunakan berbagai 
cara (berbuat curang) untuk menang. Padahal, hal itu 
merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Jika kita bisa 
mengikuti kompetisi dengan sehat, kita akan merasa 
puas dan orang lain akan menghargai kita. Contoh 

kompetisi dengan sehat: jujur saat mengerjakan 
ulangan. Jadi, berkompetisi dengan sehat artinya 
bersaing secara jujur sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tanggal 15 Desember 2015, siswa SD Kristen 
Petra 1 mengikuti kegiatan Proyek PKK yang bertema 
“Berkompetisi dengan Sehat”. Siswa diajak untuk 
berkompetisi dengan cara yang benar dan sehat dalam 
kehidupan sehari-hari melalui rally games. Tiap tim 
akan melewati empat pos (kelas kecil dan kelas besar: 
pos bersikap terbuka, pos tidak berprasangka, pos tidak 
mempersalahkan orang lain, pos menunggu giliran). 
Jadi, siswa dapat mengaplikasikan materi PKK dengan 
bermain secara sehat. Setiap berhasil melalui satu 
pos, tim akan mendapatkan puzzle untuk kelas kecil 
atau potongan kasus untuk kelas besar, yang nantinya 
akan disusun untuk menjawab refleksi pertanyaan dari 
puzzle dan potongan kasus tersebut. Lalu, tim diminta 
menjawab refleksi dan sharing akan hasil refleksinya.

Dari puzzle yang bertemakan “Win or Lose” dan “Do 
It Fairly”, serta cerita “Di Mana HP Catherine?”, siswa 
belajar bersikap terbuka dan tidak menyalahkan orang 
lain. Hal ini akan membuat hubungan dengan sesama 
menjadi lebih baik, sehingga segala sesuatu dapat 
diselesaikan bersama. Akuilah kesalahanmu jika memang 
kamu melakukannya dan pikirkanlah terlebih dahulu 
sikapmu sebelum kamu menyalahkan orang lain. 
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Imunisasi
Diphtery Tetanus

Mungkin bagi sebagian orang, Matematika 
merupakan pelajaran yang sulit dan menyeramkan. 
Namun, tidak bagi Joshua Justin. Anak berkacamata 

ini gemar menyelesaikan soal-soal Matematika. 
Kecintaannya pada Matematikalah yang mengantarkannya 
menjadi juara pertama dalam Olimpiade Matematika 
tingkat SD se-Surabaya yang berlangsung pada hari Sabtu, 
tanggal 7 November 2015. Olimpiade ini adalah salah satu 
dari rangkaian kegiatan olimpiade Matematika, Bahasa 
Inggris, dan solo vocal yang diadakan oleh SMA Kristen 
Petra 1 dengan tajuk “A1 Epic”. Setiap sekolah mengirimkan 
siswa terbaiknya untuk mengikuti olimpiade ini, begitu juga 
dengan SD Kristen Petra 5 yang mengirim Joshua untuk 
olimpiade bidang Matematika. Selain itu, Misselia dan Etania 
juga dikirim untuk mewakili SD Kristen Petra 5 dalam lomba 
solo vocal. Tercatat 35 peserta dari SD se-Surabaya turut 
bersaing menjadi yang terbaik dalam lomba olah vokal ini. 
Kemudian saat pengumuman pemenang... SD Kristen Petra 5 
patut berbangga karena lagu “How Great Thou Art” menjadi 
lagu yang mengantarkan Misselia dan Etania menjadi Juara 
I dan II. Prestasi ini tentu tidak terlepas dari kerja keras dan 
latihan yang sudah dilakukan selama ini, yang tentunya 
didampingi oleh guru pendamping sehingga mereka bisa 
mengeluarkan kemampuan secara maksimal. Selamat buat 
Joshua, Misselia, dan Etania...!

Semua orang pasti ingin hidup sehat. Untuk itu, banyak orang yang 
berusaha menjaga kesehatannya dengan cara rajin berolahraga, 
menjaga pola makan, mendapatkan imunisasi, ataupun yang 

lainnya. Begitu juga dengan SD Kristen Petra 7 yang ingin agar kesehatan 
para siswanya tetap terjaga. Pada tanggal 18 November 2015, sekolah 
mengadakan imunisasi DTTD (Diphtery Tetanus) untuk siswa kelas I, II, 
dan III. Imunisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh para 
siswa agar tidak mudah jatuh sakit. 

Saat pelaksanaan, banyak siswa yang merasa takut karena sudah 
membayangkan sakit kalau disuntik. Namun begitu dokter datang dan 
menyiapkan peralatan, barulah mereka sadar kalau disuntik itu tidak 
seseram yang mereka bayangkan karena jarum suntiknya kecil. Mereka 
pun dipanggil satu per satu untuk imunisasi. Dan hebatnya... ternyata 
tidak ada siswa yang menangis saat disuntik. Wah, memang mereka ini 
adalah anak-anak yang luar biasa!

Mengasah Talenta,
Mendulang Prestasi
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a Fun Time Together

Tidak Sia-Sia

Let’s Have

Usaha yang Beberapa waktu yang lalu, kami, tim 
paduan suara SD Kristen Petra 10, 
turut berpastisipasi Lomba Pentas Seni 

se-Kecamatan Sukomanunggal di Taman 
Hiburan Rakyat (THR) Surabaya, tepatnya pada 
tanggal 30 Oktober 2015. Para tim peserta 
lomba ini berasal dari seluruh sekolah dasar 
di Kecamatan Sukomanunggal. Berbagai 
persiapan sudah kami lakukan supaya bisa 
memberikan penampilan yang terbaik. 
Tidak sia-sia usaha kami berlatih selama ini. 
Sekalipun beberapa kali harus dapat membagi 
waktu latihan dan belajar, akhirnya kami 
mampu meraih Juara Harapan I untuk lomba 
talenta, dan Juara I untuk lomba paduan 
suara. Dengan hasil ini, tim paduan suara 
kami selanjutnya akan mewakili Kecamatan 
Sukomanunggal untuk maju ke lomba tingkat 
Kota Surabaya. Semangat ya, teman-teman!                 

SD Kristen Petra 11 kembali mengadakan kegiatan fun bike yang 
diikuti oleh seluruh siswa dari kelas I sampai kelas VI. Pada hari 
Kamis pagi, tanggal 17 Desember 2015, matahari bersinar cerah... 

seakan mendukung kegiatan kami ini. Kami bersepeda bersama dengan 
teman-teman serta bapak dan ibu guru. Dengan perasaan riang gembira, 
kami bersepeda berkeliling sekolah sesuai dengan rute yang telah 
ditentukan. Bagi teman-teman kami yang tidak membawa sepeda, 
mereka mengikuti kegiatan fun gym di sekolah bersama guru yang lain.

Seusai bersepeda gembira, kami kembali ke sekolah. Di halaman 
sekolah kami, guru-guru sudah menyiapkan berbagai jajanan seperti 
es buah, sosis bakar, bakso, dan lain-lain. Sembari beristirahat, kami 
menikmati jajanan tersebut. Kegiatan ini merupakan salah satu aksi 
sekolah dalam melaksanakan program SLO (Student Learning Outcomes) 
PPPK Petra, dengan tujuan untuk menerapkan kedisiplinan dalam 
bersepeda di jalan. Selain itu... dengan mengikuti kegiatan ini, badan 
kami menjadi lebih sehat sekaligus bisa bersenang-senang bersama 
teman-teman.

“Horee… fun bike!” seru kami ketika kegiatan dimulai. Acara 
fun bike dan fun walk yang diadakan oleh SD Kristen Petra 
13, berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2015. 

Siswa yang membawa sepeda bisa mengikuti fun bike, sedangkan 
siswa yang tidak membawa sepeda bisa mengikuti fun walk. Rute yang 
ditempuh yaitu mengelilingi kompleks Perumahan Pondok Tjandra Indah. 
Keceriaan tampak di wajah teman-teman saat mengayuh sepeda sambil 
sesekali bercanda dengan teman yang lain. Demikian pula dengan teman-
teman yang mengikuti fun walk, berjalan beriringan sambil mengamati 
lingkungan sekitar yang dilewati. Tak terasa, rute yang ditempuh telah 
berakhir, dan saatnya kami segera memasuki kelas masing-masing untuk 
sesi selanjutnya, yaitu menyantap menu makan sehat. Hmmm... enak, 
kan? Hehehe...! Kegiatan ini adalah bagian dari program SLO dalam 
aspek physical growth yang telah menjadi program rutin dalam rangka 
menggalakkan pola hidup sehat bagi seluruh warga sekolah. Selain 
menyehatkan, kami bisa mengenal lingkungan sekitar dan mengenal 
rambu-rambu lalu lintas yang ada, lho..! Nah, teman-teman... mari kita 
budayakan hidup sehat dengan rajin berolahraga dan makan makanan 
sehat!
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Hai, teman-teman! Saya Vanya 
Priscillia Bendatu, kelas VI SD 
Kristen Petra 9. Puji Tuhan, 

sungguh berkat Tuhan luar biasa karena 
saya diberi kesempatan untuk mewakili 
Indonesia di International Mathematics 
and Science Olympiad 2015, yang 
berlangsung di Thailand pada tanggal 
1–7 November 2015. Untuk terpilih 
sebagai wakil Indonesia, saya harus 
melalui beberapa tahapan seleksi yang 
panjang. Puji Tuhan, semua tahap seleksi 
terlewati dengan baik. Setelah selesai 

tahap akhir, kami yang terdiri atas 
dua belas siswa Matematika dan dua 
belas siswa IPA, akhirnya berangkat ke 
Thailand.

Ternyata... jumlah peserta IMSO 2015 
lebih banyak daripada IMSO pada tahun 
sebelumnya yang diselenggarakan di 
Bali. IMSO 2014 diikuti oleh 233 peserta 
dari empat belas negara, sedangkan 
IMSO 2015 diikuti oleh 367 peserta 
dari dua puluh negara. Jadwal yang ada 
sangat padat mulai pagi sampai malam 
hari, sehingga kami harus menjaga 
kondisi fisik dengan baik agar tidak sakit.

Pada hari ke-3 dan hari ke-4, saatnya 
kami mengerjakan soal tes secara 
individu dengan baik, teliti, dan tepat 
waktu. Hari ke-5, kami diajak jalan-jalan 
ke Dream World dan ke tempat wisata 

International
Mathematics and Science

Olympiad
yang lain. Kami 
juga menikmati 
acara jamuan 
makan bersama, 
serta acara 
pentas budaya 
oleh perwakilan 
siswa dari dua puluh negara yang ikut 
dalam IMSO ini, yang menampilkan 
budaya tradisional masing-masing. Tim 
Indonesia menampilkan Tari Saman dari 
Aceh. 

Akhirnya, hari yang ditungu-tunggu 
pun tiba, saatnya pengumuman dan 
penyerahan medali. Kami tak sabar 
untuk segera mengetahui hasil lomba. 
Semua peserta berdebar-debar 
menunggu pengumuman dibacakan, 
termasuk saya. Mendengar nama saya 
dibacakan sebagai peraih medali perak 
dalam bidang studi Matematika, rasanya 
senang sekali! Puji Tuhan, semua hanya 
karena anugerah Tuhan semata. Dan 
saya juga berterima kasih kepada para 
guru dan teman-teman yang telah 
mendoakan dan mendukung saya dalam 
mengikuti olimpiade ini. 

oleh: Vanya Priscillia Bendatu
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Petra Junior Chef Competition (PJCC) merupakan 
acara kompetisi memasak tahunan yang secara rutin 
dilaksanakan oleh PPPK Petra sebagai bentuk apresiasi 
terhadap bakat dan minat siswa di bidang kuliner. PJCC 

season IV tahun ini diadakan khusus dalam rangka merayakan 
HUT ke-65 PPPK Petra, sehingga tema yang diangkat adalah 
Anniversary Celebration. Menu-menu yang dilombakan 
berhubungan dengan ulang tahun, seperti birthday noodles, 
birthday tumpeng, dan birthday cake. PJCC pada tahun ini 
mendapat dukungan dari Tristar Culinary Institute, Bimoli, 
Palmia, San Xing Restaurant, Toko 9, Porong Wei, 
Planet Futsal, Penta Roti Oishi, dan KVH Coffee 
Shop. Beberapa dalam bentuk dukungan antara 
lain menyediakan juri kompetisi yang kompeten 
di bidang kuliner, bahan memasak, hingga 
voucher hadiah untuk para pemenang. PJCC 
season IV ini dilaksanakan pada tanggal 4 
Desember 2015 untuk jenjang SMP, tanggal 5 
Desember 2015 untuk jenjang SMA/SMK, dan 
tanggal 7-8 Desember 2015 untuk jenjang SD. 
Bertempat di aula SMP Kristen Petra 1, PJCC selalu 
menjadi acara yang ditunggu-tunggu oleh para chef 
PPPK Petra. Salah satu yang spesial pada tahun ini adalah 
kompetisi Cooking with Teacher untuk para guru dan siswa 
jenjang SD. Selain itu, ada juga penilaian untuk gelar Best Chef 
Costume, Best Supporters, serta door prize untuk para siswa 
ataupun guru pendamping yang hadir.

Pembukaan PJCC season IV dimulai dengan 
kompetisi penyisihan untuk jenjang SMP 

yang bertema Chicken Main 
Dishes. Tiap sekolah 

mengirimkan tiga chef 
terbaiknya. Para chef 
ini diminta untuk 
membuat masakan 

ayam Nanking dalam 
waktu enam puluh 

menit. Begitu 
bel dibunyikan, 
semua chef 

segera 
berlari 

menuju meja bahan untuk mengambil bahan-bahan masakan 
yang diperlukan. Selama kompetisi, para juri berkeliling untuk 
mengamati dan menilai teknik memasak mereka. Selain 
rasa masakan, teknik memasak, penampilan penyajian, dan 
kebersihan dalam mengolah masakan juga menjadi poin 
penilaian. Semua chef memperlihatkan keahlian mereka 
dalam mengolah saus dan ayam menjadi masakan yang lezat. 
Acara makin semarak dengan dinyanyikannya yel-yel dari para 
supporter yang kompak menggunakan kostum masing-masing.

Akhirnya terpilih delapan chef 
untuk masuk ke babak final, yang 

berlangsung dengan tema masakan 
Birthday Tumpeng. Dengan 

durasi waktu sembilan puluh 
menit, keahlian para chef 
dalam mengolah nasi dan 
udang makin terlihat karena 
mereka benar-benar memasak 

dengan resep sendiri. Saat 
bel tanda berakhirnya babak 

final dibunyikan, terlihat berbagai 
plating nasi kuning yang artistik.Setelah 

melewati proses penjurian, akhirnya gelar 
Juara I, II, dan III, berturut-turut diraih oleh Angelina (SMP 
Kristen Petra 2), Angeline Amara Pribadi (SMP Kristen Petra 3), 
dan Jessica Michiko Hanjoyo (SMP Kristen Petra 3). Sedangkan 
gelar Best Chef Costume diraih oleh Angelina (SMP Kristen 
Petra 2) dan Best Supporters diraih oleh suporter dari SMP 
Kristen Petra 4. 

Hari kedua kompetisi merupakan giliran para chef 
jenjang SMA/SMK untuk bersaing menjadi yang terbaik. 
Tiap sekolah mengirimkan tiga chef. Dalam babak 
penyisihan yang bertema Italian Main Dishes, 
para peserta diminta untuk memasak spaghetti 
carbonara. Aksi mereka benar-benar terlihat 
seperti seorang chef profesional, mulai dari proses 
memasak hingga menyajikan masakan khas Italia 
tersebut. Dari babak ini, terpilih delapan chef yang 
akan bertanding kembali pada babak final. 

Tema pada babak final adalah Birthday Cake. 
Tiap chef ditantang untuk membuat kue ulang tahun 
dalam waktu 120 menit. Teknik, rasa, dan kreativitas, 
menjadi poin utama penilaian juri. Para chef mampu 
menjawab tantangan lomba dengan menyajikan kue ulang 
tahun yang terlihat indah dan lezat dimakan. Setelah melalui 
penilaian yang ketat, akhirnya terpilihlah para juara untuk 
jenjang SMA/SMK ini. Juara I diraih oleh Adrian Hartanto (SMA 
Kristen Petra 2), Juara II diraih oleh Jessica Natalie Candra 
(SMA Kristen Petra 4), dan Juara III diraih oleh Bernadetta 
Claudia Usmantara (SMA Kristen Petra 2). Gelar Best Chef 
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Costume diraih oleh Adrian Hartanto (SMA Kristen Petra 2) 
dan Best Supporters diraih oleh suporter SMA Kristen Petra 5.

Tanggal 7 Desember 2015, menjadi hari pertama 
PJCC season IV untuk para chef jenjang SD. Tiap sekolah 
mengirimkan tiga grup (dua chef/grup). Menu yang harus 
dimasak oleh para chef adalah Pineapple Fried Rice dalam 
durasi waktu enam puluh menit. Setelah mendapatkan 
bahan-bahan yang dibutuhkan, mereka pun segera 
mengolahnya untuk membuat nasi goreng yang lezat. Bau 
harum masakan mulai tercium, dan para chef mulai membuat 
garnish yang menarik untuk menyajikan nasi gorengnya. 
Seperti pada jenjang SMP dan SMA/SMK, dari babak ini 
diambil delapan grup peserta untuk masuk ke babak final.

Tanggal 8 Desember 2015, babak final dimulai. Dengan 
tema masakan Birthday Noodles, kedelapan grup finalis 
mendapat tantangan untuk membuat I Fu Mie dalam 
waktu tujuh puluh menit. Mereka pun saling berlomba 
memperlihatkan teknik dan keterampilan dalam mengolah 
masakan ulang tahun khas Tiongkok tersebut. Proses plating 
tidak kalah penting, karena juga memengaruhi penilaian para 
juri. Setelah babak final berakhir, suasana di area kompetisi 
terlihat berbeda karena ada guru dari tiap-tiap sekolah yang 
sudah siap dengan kostum chef masing-masing. Mereka 
bersiap untuk mengikuti kompetisi Cooking with Teacher. Tiap 
sekolah diwakili oleh satu grup yang terdiri atas satu guru 
dan satu siswa. Mereka akan memasak bolu kukus dengan 
resep kreasi masing-masing. Kompetisi yang berlangsung 
selama tujuh puluh menit ini berlangsung seru karena semua 
grup peserta mengerahkan semua kemampuannya untuk 
membuat bolu kukus yang empuk dan mengembang. Ketiga 

juri terlihat kagum dengan keterampilan yang ditunjukkan 
oleh para guru dan siswa ini. Demikian juga saat proses 
penyajian, karena tiap grup menyajikan bolu kukus 
dengan cantik, sesuai dengan tema PJCC. Akhirnya... 
Juara I diraih oleh Clarabella Patricia Halim dan Ibu 
Lindiawati Budi S., S.Pd. (SD Kristen 
Petra 5), Juara II 
diraih oleh Angel 
Wijaya dan Ibu Evi 
Suryawati, S.Pd.  
(SD Kristen Petra 
7), lalu Juara III 
diraih oleh Sheren 
Xylona Antania dan 
Ibu Sylvie Riasari 
P., S.Pd. (SD Kristen 
Petra 10). Kemudian 
pada akhir acara PJCC 
season IV jenjang 
SD, diumumkan bahwa 
yang meraih Juara I adalah pasangan Sanov Vannia Tandra 
W. dan Clarissa Maxwell (SD Kristen Petra 12), Juara II adalah 
pasangan Sophie Halim dan Renata Alethea A.(SD Kristen 
Petra 13), serta Juara III adalah pasangan Natasya Gabriella 
dan Christy Immanuella (SD Kristen Petra 12). Gelar Best Chef 
Costume dimenangkan oleh pasangan Eiffel Guisella Juanda 
dan Natasya Celine I. (SD Kristen Petra 10), sedangkan Best 
Supporters dimenangkan oleh suporter SD Kristen Petra 1.
Selamat kepada seluruh pemenang PJCC season IV!
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Sebagai peraih medali emas dan 
perak dalam OSN 2015 di Palu, 
aku (Valentino Dante), Rivaldo 

Billy Sebastian dari SMP Kristen Petra 2, 
dan Kensias Kristanto dari SMP Kristen 
Petra 5, dipanggil untuk mengikuti 
training center (TC) sebagai persiapan 
menghadapi International Teenagers 
Mathematics Olympiad (ITMO) 2015 
yang diselenggarakan di Kota Sungai 
Petani, Malaysia, pada tanggal 10–14 
Desember 2015. Pada TC tahap I di 
Bogor, kami beserta dua belas peraih 
medali lainnya mengikuti pelatihan 
yang ketat setiap hari dan tidak 
diperkenankan menggunakan HP. 

Setelah sempat pulang dan 
beristirahat di rumah selama satu 
minggu, kami kembali dipanggil untuk 
TC tahap II. Dalam TC tahap II ini, tidak 
hanya HP yang tidak boleh digunakan, 
laptop pun hanya boleh digunakan 
pada hari Minggu saja. Namun, kami 
tidak merasa bosan karena kami bisa 
bermain dengan teman-teman sesama 
peserta TC, hehehe...! Kami juga diberi 
pelatihan pencak silat untuk mewakili 
Indonesia dalam acara cultural night 
nanti. Kami dibagi menjadi beberapa tim 
untuk olimpiade nanti. Aku masuk dalam 
tim Indonesia D beserta Kent (SMPN 
26 Surabaya), Abid (SMP Islam Baitul 
Izzah Nganjuk), dan Kevin (SMP Kristen 
Penabur 2 Jakarta). Rivaldo dan Kensias 
masuk dalam tim Indonesia E bersama 
Azzimar Firdaus (SMP Athirah Makassar) 
dan Maritza Andreanne (SMP Kharisma 
Bangsa).

Hari demi hari terasa cepat 
berlalu, dan sampailah kami pada 
hari keberangkatan, yaitu tanggal 

10 Desember 2015. Setelah transit 
di Kuala Lumpur selama sekitar tiga 
puluh menit, kami pun melanjutkan 
perjalanan menuju Bandara Penang. 
Di sana kami disambut oleh panitia 
lomba dengan meriah dan mengambil 
foto bersama. Setelah makan siang dan 
check in di Princess Emerald Hotel, kami 
memanfaatkan waktu untuk istirahat 
karena esoknya adalah hari pertama 
olimpiade.

Esok hari, kami disusul oleh tim 
pendamping kami untuk  menghadiri 
pembukaan ITMO 2015. Di situ, datang 
juga Prof. Wen-Hsien Sun dan Dr. Simon 
Chua sebagai chairman dan sekretaris 
International Mathematics Competition 
(IMC) Executive Board, yang merupakan 
penyelenggara lomba. Setelah itu, lomba 
dimulai dengan individual contest dan 
team contest, lalu dilanjutkan dengan 
puzzle competition, yaitu tic-tac-toe 3 
dimensi. Tic-tac-toe ini dimainkan di 
sebuah papan berdimensi 4x4x4. Yang 
berhasil membuat sebuah garis akan 
keluar sebagai pemenang. Ini lebih 
kompleks dibandingkan tic-tac-toe 2 
dimensi, karena di 3 dimensi kita bisa 
memenangkan permainan melalui 
diagonal sisi dan diagonal ruang. Setelah 
lomba berakhir, kami pun berjalan-jalan 
di mal. Saat pengumuman finalis puzzle 
contest, dari Indonesia yang terpilih 
adalah Kanaya (Indonesia A) dan Akeyla 
(Indonesia F). Namun sayangnya, mereka 
hanya bisa menembus enam belas besar 
sebelum akhirnya gugur. 

Esok harinya adalah hari rekreasi. 
Kami diajak mengunjungi Science 
Center Malaysia yang memiliki banyak 
permainan menarik, Museum Padi 

yang memiliki banyak koleksi padi dari 
seluruh dunia, dan sebuah mal di Alor 
Setar. Kami menghabiskan waktu di mal 
untuk makan di All You Can Eat. Uniknya, 
peraturan di sana mengharuskan kami 
menghabiskan makanan yang sudah 
diambil, jika tidak maka kami bisa 
didenda, hehehe...! Karena itulah, kami 
menghabiskan waktu yang lama untuk 
makan sebelum akhirnya kembali ke 
hotel. Pada pukul 17.00, kami diantar 
menuju MPSPK, semacam balai kota di 
sana, untuk acara cultural night. Tim 
Indonesia menampilkan pencak silat. 
Dalam event pula kami bisa bertukar 
suvenir dengan peserta dari negara lain 
dan juga berfoto bersama.

Tanpa terasa, hari pun berlalu. 
Tibalah saat pengumuman dengan 
menampilkan slide hasil perolehan 
medali. Perolehan medali Indonesia 
diumumkan kedua setelah Bulgaria. 
Saat pengumuman, Puji Tuhan! Untuk 
individual contest, Indonesia meraih 
empat medali emas, enam perak, 
dan sembilan perunggu. Aku meraih 
medali emas, Kensias meraih medali 
perak, dan Rivaldo meraih medali 
perunggu. Untuk team contest, tim 
Kensias dan Rivaldo meraih medali 
perak, sedangkan timku meraih medali 
perunggu. Dalam group contest, aku 
meraih perak, sedangkan Rivaldo dan 
Kensias meraih perunggu. Sungguh... 
ini adalah hasil yang luar biasa bagi 
kami semua! Setelah pengumuman, 
kami sempat mengikuti city tour 
sebelum kembali ke Indonesia pada 
keesokan harinya. Saat tiba di tanah 
air, kami pun disambut dengan bangga 
oleh perwakilan dari Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan RI. Setelah 
menginap semalam di Jakarta, aku, 
Rivaldo, dan Kensias pun pulang ke 
Surabaya, mengakhiri pengalaman yang 
mengesankan ini. 

oleh: Valentino Dante
SMP Kristen Petra 3

International Teenagers
Mathematics Olympiad
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IJSO adalah olimpiade sains 
internasional tahunan yang diadakan 
untuk siswa SMP, yang meliputi 

bidang Fisika, Biologi, dan Kimia. 
Untuk tahun 2015, IJSO dilaksanakan 
di Daegu, Korea Selatan, pada tanggal 
2–11 Desember 2015. Indonesia 
mengirimkan dua belas siswa dalam 
ajang ini, dibagi menjadi beberapa tim 
yang terdiri atas tiga siswa. Kedua belas 
siswa ini adalah hasil seleksi dari tiga 
puluh siswa peraih medali OSN IPA 2015 
setelah mengikuti training center (TC) 
pada tanggal 1–16 September 2015 
(TC I) dan 20 September – 17 Oktober 
2015 (TC II) di Bandung, serta tanggal 
18 Oktober – 30 November 2015 
(TC III) di Depok. Selama TC itu, kami 
digembleng dengan pelatihan-pelatihan 
teoretis dan praktikum oleh tim dosen 
dari Universitas Indonesia dan Institut 
Teknologi Bandung. 

Tanggal 30 November 2015, 
kami menuju ke Bandara Soekarno-
Hatta. Setiap dua siswa didampingi 
oleh seorang dosen, dan saya sendiri 
didampingi oleh Dr. Bambang 
Prijamboedi, dosen Kimia Anorganik di 
Institut Teknologi Bandung. Pukul 22.00, 
kami terbang dengan pesawat Korean 
Air dan sampai di Seoul pada keesokan 
harinya pukul 07.00. Penerbangan 
ke Daegu dijadwalkan pukul 20.00, 
sehingga kami sempat berkeliling 
Seoul dengan dipandu oleh Mr. Andy. 
Selama bertamasya itu, kami merasa 
kedinginan karena suhu di luar ruangan 
berkisar antara 0–10 oC. Setelah asyik 
berkeliling kota, kami kembali ke Incheon 
International Airport dan berangkat ke 
Daegu. Kami sampai sekitar pukul 22.00, 
dan menginap sehari di Daegu Prince 
Hotel.

Keesokan harinya kami pindah 
ke hotel tempat pelaksanaan lomba, 
yaitu Hotel Inter-Burgo Exco. Di sini, 
kami harus berpisah dengan dosen 
pendamping. Kami bertemu dengan LO 
(local organizer) kami, yaitu Ang Soo Bin 
dan Yu Su Jin, lalu diberi buku panduan 
dan pengarahan. Mereka sangat ramah 
menyambut kami. Rupanya, hanya 
Indonesia yang mendapatkan hak 
istimewa untuk mengirim dua belas 
peserta, sementara negara lain termasuk 

International Junior

Daegu, South Korea
tuan rumah hanya mengirim maksimal 
enam peserta.

Tanggal 3 Desember 2015, IJSO 
dibuka secara resmi oleh Chairman LOC 
IJSO-2015, Prof. Ui Wook Hwang, dan 
disertai dengan pidato dari beberapa 
narasumber, salah satunya adalah 
Prof. Sang Chun Lee, presiden IJSO. 
Setelah IJSO resmi dibuka, semua alat 
komunikasi kami disita untuk mencegah 
kecurangan. Sehari setelah pembukaan, 
kami mengikuti tes pertama berupa tes 
pilihan ganda, dengan durasi waktu tiga 
jam. Kegiatan pada hari itu juga diselingi 
dengan city tour.

Pada tanggal 6 Desember 2015, 
kami mengikuti tes kedua berupa tes 
esai yang berdurasi 3 jam 30 menit. 
Kemudian, kami menikmati acara 
pengenalan tradisi Korea Selatan. Saya 
sempat mencoba pakaian adat Korea 
Selatan yang unik dan kompleks.

Tanggal 7 Desember 2015, kami 
berkunjung ke Kyungpook University 
untuk diberi motivasi dan mengikuti 
games di lapangan kampus. Esoknya, 
kami mengikuti tes terakhir yang 
berupa tes eksperimen dalam tim, yang 
memakan waktu tiga setengah jam. 
Saya mengerjakannya bersama William 
Nathaniel dari SMPK Penabur Cirebon 
dan Rahmah Fadhilah dari SMP Al-Azhar 
Palu. Kami mengerjakan eksperimen di 
bidang Kimia dengan judul “Penentuan 
Kadar Asam Sitrat dalam Jus dengan 
Titrasi”. Untungnya, eksperimen yang 
diujikan sudah pernah kami lakukan saat 
TC III sehingga kami bisa mengerjakan 
dengan baik. Besoknya kami berjalan-
jalan ke Daegu Gyeongbuk Institute 
of Science and Technology, suatu 
universitas sekaligus lembaga penelitian 
terkemuka di Daegu, serta berkunjung 
ke Daegu National Science Museum. 
Sementara kami berwisata, para dosen 
sedang melangsungkan moderasi untuk 
memperjuangkan nilai kami.

Akhirnya... hari yang ditunggu 
pun tiba, yaitu penutupan sekaligus 
pengumuman pemenang IJSO 2015. 
Tidak disangka, saya dan kelompok 
saya berhasil meraih medali perak. 
Kami sangat bersyukur dan berterima 
kasih kepada Tuhan. Tidak hanya itu, 
semua peserta dari Indonesia meraih 

medali, dengan total perolehan dua 
medali emas, delapan perak, dan dua 
perunggu. Kami kemudian bertukar 
hadiah perpisahan dengan beberapa 
teman dari negara lain dan kepada LO 
yang telah mendampingi kami selama 
event ini berlangsung. Keesokan harinya, 
saat perjalanan pulang ke Indonesia, 
kami merasa sedih karena akan berpisah 
dengan teman-teman kami. Perjalanan 
panjang selama pelatihan hingga IJSO 
telah membuat kami sangat dekat satu 
dengan yang lain. Dari pengalaman 
yang sangat berharga ini, saya sangat 
berterima kasih kepada Tuhan atas 
kesempatan mengikuti IJSO 2015, dan 
terlebih bisa menjalin persahabatan 
dengan anak-anak terpilih dari seluruh 
Indonesia. Saya berharap persahabatan 
ini tidak hanya berhenti sampai di 
sini saja, tetapi akan terus terjaga ke 
depannya.

oleh: Bryan Nathanael Wijaya
SMP Kristen Petra 3

Science Olympiad
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Dalam rangka Dies Natalis ke-61, Universitas Airlangga 
menggelar Pekan Warisan Budaya Dunia dan Ekonomi 
Kreatif, pada 17–20 November 2015 lalu. Banyak 

sekali kegiatan yang diadakan dalam event tersebut. Salah 
satu kegiatan yang aku ikuti adalah lomba desain batik, yang 
berlangsung pada tanggal 19 November 2015. 

Awal keikutsertaanku dalam lomba ini adalah saat aku 
diminta oleh Ibu Dwi, guru seni rupa, untuk membuat draf 
desain batik berwarna hitam putih dengan motif batik 

Lomba

Terpilih menjadi wakil Provinsi Jawa 
Timur untuk mengikuti Kontes 
Literasi Matematika (KLM) tingkat 

nasional tahun 2015 adalah suatu 
kebanggaan bagi saya, Aaron Alvarado 
dari SMP Kristen Petra 3. Seleksi awal 
KLM tingkat Provinsi Jawa Timur adalah 
melalui Mathematics Competition 
Revolution (MCR) yang diselenggarakan 
oleh Universitas Negeri Surabaya. Saya 
bersama dengan guru pendamping, Bapak 
Djarmuko, bertolak ke Yogyakarta pada 
tanggal 9 November 2015. Setelah sampai 
di asrama PPPPTK (Pusat Pengembangan 
dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan) Matematika Kemendikbud 
di daerah Kaliurang, kami bersiap untuk 
mengikuti pembukaan yang diadakan 
pada pukul 19.00. Di sini, saya senang 
sekali bertemu dengan teman-teman dari 
berbagai daerah di Indonesia. 

Tanggal 10 November 2015, adalah 
saat untuk berjuang karena lomba 
diadakan dalam tiga babak dan langsung 
dieliminasi pada tiap babaknya. Babak 
penyisihan mengerjakan sepuluh soal 
uraian dalam waktu enam puluh menit. 
Saya berusaha mengerjakan sebaik dan 
seteliti mungkin. Soal-soal literasi agak 
sedikit berbeda dengan soal olimpiade, 
karena merupakan soal matematika yang 
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 
atau dikenal dengan aplikasi Matematika. 
Sambil menunggu hasil babak penyisihan, 
kami belajar ilmu geometri bidang ruang 
dengan Prof. Dr. Siti M. Amin. Akhirnya, 

hasil babak penyisihan 
dibacakan... dan saya 
berhasil lolos, meski 
berada pada peringkat 
ke-5. 

Pukul 11.00, 
dimulailah babak 
semifinal yang diikuti oleh 
sepuluh peserta peringkat 
teratas. Pada babak ini, 
saya mengerjakan tiga 
soal uraian dengan waktu 
45 menit. Rasanya tak 
sabar untuk menunggu 
hasilnya, karena pada 
babak final nanti 
hanya lima anak yang akan dipilih. Tentu 
persaingan menjadi semakin sulit.

Lega rasanya, ketika nama saya disebut 
lolos ke babak final dengan peringkat ke-3. 
Tinggal selangkah lagi untuk penentuan 
juara. Babak final terdiri atas dua sesi, 
yaitu sesi tulis dan sesi presentasi. Setelah 
sesi tulis, kami dikarantina sebelum 
ke sesi presentasi, karena kami akan 
mempresentasikan soal yang sama. Tuhan 
menolong saya, memberikan kelancaran 
dalam menjawab pertanyaan dari para juri 
yang semuanya bergelar profesor. Sore itu 
juga diumumkan hasilnya. Puji Tuhan... 
saya meraih juara pertama! Semua ini 
mukjizat dari Tuhan. Tentu saja ini semua 
berkat kuasa doa. Saya berterima kasih atas 
kesempatan dan juga dukungan doa dari 
semua teman, guru serta karyawan SMP 
Kristen Petra 3. 

parang. Saat itu, aku diberi tahu bahwa aku akan diikutkan 
dalam lomba desain batik. Aku merasa antusias sekali karena 
jarang ada kegiatan lomba desain yang mengangkat tema batik 
parang. Waktu yang diberikan untuk membuat desain beserta 
warna dalam lomba nantinya adalah 2 jam 30 menit. Untuk itu, 
aku mempersiapkan diri dengan berlatih membuat draf dan 
mencoba menjadikannya tidak lebih dari waktu tersebut.

Akhirnya, hari pelaksanaan lomba tiba. Aku agak cemas 
karena tidak pernah mengikuti perlombaan seperti ini 
sebelumnya. Berbagai macam alat menggambar sudah aku 
siapkan agar bisa maksimal dalam menuangkan ide. Pelan 
namun pasti, aku mulai berkreasi di atas selembar kertas 
ukuran A3. Sepuluh menit terakhir, aku mendapat informasi bila 
desain batik harus diberi keterangan dalam sebuah paragraf 
yang mendeskripsikan gambar. Segera saja, aku memberikan 
keterangan singkat kemudian menyerahkan karyaku tersebut. 
Usai lomba, aku langsung pulang karena pengumuman 
pemenang akan diinformasikan melalui sekolah.

Keesokan harinya, Ibu Dwi tiba-tiba datang ke kelas dan 
menginformasikan bahwa aku terpilih sebagai juara favorit. 
Desainku termasuk dalam lima gambar yang dipilih oleh dewan 
juri. Aku sangat gembira dengan hasil ini. Aku juga memberi 
tahu kabar gembira ini kepada orang tua, dan meminta mereka 
untuk mendampingi untuk menerima sertifikat dari Universitas 
Airlangga bersama dengan guru pendamping.

Desain
Batik
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Para pemimpin tidak lahir begitu saja, tetapi tumbuh 
dan berkembang melalui proses yang tidak mudah 
dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Karena 

itu, proses regenerasi kepemimpinan adalah hal yang perlu 
untuk diperhatikan dalam suatu organisasi agar tetap eksis 
dalam menjalankan visi dan misinya. Pada tanggal 28 Oktober 
2015, kami, para anggota OSIS SMP Kristen Petra 4 tahun 
ajaran 2015/2016, dilantik oleh Wakil Kepala Sekolah SMP 
Kristen Petra 4, Ibu Sri Mardianingsih. Melalui OSIS, kami siap 
dibentuk untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang unggul.

Pada hari Senin tersebut, kami bersemangat untuk 
mengikuti upacara sertijab ketua OSIS lama ke ketua OSIS baru 
dan pelantikan pengurus OSIS yang baru. Upacara pun dimulai. 
Saat lagu kebangsaan dinyanyikan, dilakukan penyerahan 
bendera oleh anggota OSIS inti dan diikuti dengan pelepasan 
lambang ketua OSIS dari ketua lama ke ketua baru oleh Bu 
Sri Mardianingsih. Setelah itu, Bu Sri Mardianingsih juga 
memberikan sertifikat kepada ketua OSIS lama, Kalvin Wahyu 
Julius, sebagai tanda terima kasih atas dedikasinya selama 
masa jabatan. Kemudian, pelantikan pengurus OSIS yang baru 
pun dimulai. Dengan menirukan janji yang dibacakan oleh Ibu 
Sri Mardianingsih, mereka berkomitmen dan siap menjalankan 
tugasnya sebagai pengurus OSIS untuk membantu menjadikan 
SMP Kristen Petra 4 sebagai sekolah kristiani yang unggul di 
Sidoarjo. Lalu, kegiatan pun dilanjutkan dengan menyanyikan 
lagu “Bangun Pemudi-Pemuda” yang dipimpin oleh Ellen 
Valencia. Untuk menghormati dan mengenang jasa para 
pahlawan, seluruh peserta upacara juga bersama-sama 
mengheningkan cipta.

Pada akhir upacara, kami semua bersyukur kepada Tuhan 
Yang Maha Esa karena telah dikumpulkan di sekolah dan bisa 
menyaksikan bersama-sama pelantikan pemimpin-pemimpin 
baru ini. Mengingat indahnya kenangan yang tersimpan di 
dalam bingkai, usai kegiatan upacara, para pengurus OSIS 
tahun lalu dan yang baru ini mengabadikan momen bersama.

Calon pemimpin masa depan 
SMA Kristen Petra 5 tahun ajaran 
2015/2016 telah ditetapkan 

dalam acara serah terima jabatan 
yang berlangsung pada tangal 15 
Desember 2015. Setelah melalui proses 
yang tentunya tak mudah dan tak 
sebentar, pada hari Selasa itu, kami 
akhirnya resmi menjadi pengurus 
OSIS SMA Kristen Petra 5. Sertijab 
itu dilaksanakan sepulang sekolah 

dan disaksikan oleh para guru, tim PD, 
alumni OSIS, serta para siswa.

Semua berawal dari dua tahap 
seleksi selama tiga bulan, Latihan Dasar 

Kepemimpinan Siswa (LDKS), serta pemantapan 
selama dua hari, lalu dilanjutkan dengan kampanye 

sekaligus pemilihan kandidat ketua dan wakil ketua OSIS. 
Dalam seleksi, fisik dan mental kami diuji agar kuat dan 
tangguh. Dalam LDKS, kepemimpinan dan kerja sama kami 
dilatih. Kampanye juga bukan hal yang mudah. Para kandidat 
harus melakukan kampanye melalui poster, radio, orasi, media 
sosial, serta sidang MPK. Proses yang tentunya panjang dan 
tak mudah, menjadikan rasa kekeluargaan di antara kami 
semakin erat. Banyak pula pelajaran yang kami peroleh 
selama proses itu. Seperti biasa, sertijab dibuka dengan doa 
dan pembacaan urutan kegiatan. Setelah itu, satu per satu 
anggota OSIS yang akan dilantik diperkenalkan identitas 
dan jabatannya. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari 
kepala sekolah, pembina OSIS, serta ketua OSIS masa jabatan 
2014/2015 dan 2015/2016. Lalu, ketua dan wakil ketua OSIS 
dilantik serta mengucapkan janji. Yang terpilih menjadi ketua 
adalah Michelle Chandra. Ia merupakan perempuan pertama 
yang menjadi Ketua OSIS SMA Kristen Petra 5. Sementara itu, 
wakil ketua I adalah Yohanes R. dan wakil ketua II adalah Ansell 
Benedy. Terakhir, para senior melepaskan syal yang menjadi 
tanda keanggotaan pengurus OSIS. Syal pun disematkan 
kepada pengurus yang baru. Acara lalu ditutup dengan doa 
dan makan bersama.

Dengan disematkannya syal ini, resmilah kami sebagai 
pengurus OSIS SMA Kristen Petra 5. Kami mengemban 
tanggung jawab dan harapan untuk menjadi generasi penerus 
yang lebih baik lagi dan membawa perubahan bagi sekolah. 
Ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan selama 
setahun ke depan. OSIS Petra? Hebat!!!

oleh: Naomi

SMP Kristen Petra 4

SMA Kristen Petra 5
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Accounting

COMPETITION

Kami, Eric Alvares dan Christian M.B., mewakili SMA 
Kristen Petra 1 dalam Fun and Challenging Physics 
Competition 2015 yang dilaksanakan oleh Universitas 

Katolik Widya Mandala Surabaya. Kompetisi yang diikuti oleh 
71 tim dari berbagai SMA di Indonesia ini adalah salah satu 
lomba Fisika yang bertujuan untuk menghilangkan mindset 
para siswa yang mengatakan kalau Fisika itu menakutkan.

Lomba ini diawali 
dengan babak penyisihan 
awal, tim peserta harus 
mengerjakan soal secara 
online. Dari sini, tim yang 
terseleksi akan mengikuti 
babak penyisihan di 
Universitas Katolik 
Widya Mandala pada 
tanggal 7 November 
2015. Kemudian, babak 
penyisihan kedua terdiri 
atas babak DEΦASI 
(deviasi) dengan 
mengerjakan soal-soal 

Sanata Dharma Smart Accounting Competition adalah 
kompetisi bidang akuntansi yang diselenggarakan oleh 
Universitas Sanata Dharma pada tanggal 8 November 

2015. SMA Kristen Petra 1 mengirim kami, Ryan Davis, Fely 
Juli, dan Natasha Adirata, sebagai tim perwakilan. Lomba yang 
diikuti oleh tiga puluh tim dari berbagai daerah di Indonesia ini 
berlangsung atas tiga babak.

Pada babak I (penyisihan), dibagi menjadi dua bagian, yaitu 
individu dan kelompok. Pada bagian individu, tiap  peserta 
mengerjakan lima soal menjodohkan dan dua puluh soal 
uraian singkat dengan durasi empat puluh menit. Pada bagian 
kelompok, kami mengerjakan lima puluh soal yang terdiri atas 
soal pilihan ganda, menjodohkan, dan uraian singkat. Materi 
soal berkisar tentang pengetahuan umum akuntansi dan teori 
akuntansi. Puji Tuhan, tim kami maju ke babak berikutnya 
dengan posisi peringkat pertama. Pada babak II (semifinal), 
kami diwajibkan melengkapi suatu laporan keuangan  
perusahaan dagang dengan data yang telah diberikan dalam 
waktu 45 menit. Kami sempat melakukan beberapa kesalahan, 
namun berbekal kekompakan, kami bisa melewatinya dengan 
baik.

Babak final diikuti enam tim terbaik, dan dibagi dalam 
dua sesi, yaitu presentasi dan kuis. Pada sesi presentasi, tiap 
tim diminta membuat materi presentasi dalam waktu singkat 
dan mempresentsikannya di depan juri dalam waktu sepuluh 

menit. Setiap tim bisa bertanya dan saling mengkritik terhadap 
peserta lawan. Pada sesi kuis, tiap tim diwakili oleh satu 
perserta untuk menjawab pertanyaan dengan waktu sepuluh 
detik. Soal demi soal dapat kami jawab dengan baik. Puji 
Tuhan, dengan segala persiapan yang matang, tim SMA Kristen 
Petra 1 dinyatakan sebagai juara pertama! Prestasi ini kami 
raih bukan hanya karena kemampuan kami sendiri, melainkan 
karena anugerah Tuhan kepada kami. Thanks God!!

oleh: Ryan, Fely, & Natasha

Fun and Challenging

Physics

Competition

Fisika dan babak rally games dengan menerapkan ilmu Fisika 
dalam kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan, kami berhasil lolos 
bersama sembilan belas tim lainnya ke babak selanjutnya.

Babak semifinal terdiri atas empat babak, yaitu ISENK, PIE, 
EKSIS, dan TWISTER. Babak ISENK berupa pengerjaan sepuluh 
soal esai dengan berbagai materi dan tingkat kesulitan. Babak 
PIE mengharuskan peserta mengerjakan soal Fisika dalam 
bahasa Inggris. Babak EKSIS merupakan babak eksperimen 
Fisika, yaitu fisika listrik dinamis. Kami sempat mengalami 
kesulitan dalam babak ini, namun kami tidak menyerah dan 
tetap mengikuti babak TWISTER (mengerjakan soal Fisika 
melalui komputer) dengan semangat. Kami berserah kepada 
Tuhan. Thanks Lord... kami berhasil masuk ke babak final!

Babak final diawali dengan babak PBB, yaitu pengerjaan 
satu soal teori dan satu soal eksperimen dengan total waktu 
pengerjaan lima belas menit. Kami mampu mengerjakan soal 
teori dengan baik, namun soal eksperimen sempat menjadi 
kendala. Ternyata... bukan hanya kami yang kesulitan, dua 
tim yang lain juga kesulitan. Kami justru meraih nilai tertinggi. 
Setelah itu, dilanjutkan dengan babak TESLA, yaitu menjawab 
soal secara bergilir di hadapan juri. Kami juga berhasil meraih 
nilai tertinggi dalam babak ini. Akhirnya babak final ditutup 
dengan AKSELERASI, yaitu cerdas cermat. Banyak sekali soal 
termodinamika dalam babak ini, dan menjadi tantangan 
tersendiri bagi kami. Meskipun sedikit khawatir, kami tetap 
yakin dan mengakhiri babak final dengan skor 980-400-350!

Puji Tuhan, kami berhasil meraih Juara I! Thanks God, 
You give us this precious predicate. Let us always glorify Your 
name. Semoga lebih banyak lagi siswa-siswi A1 yang bisa 
mengharumkan nama SMA Kristen Petra 1. A1... yes, we can!!!

oleh: Christian & Eric

Smart
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Factory & Museum Study Tour

Essay Writing

Trinity College, University of 
Melbourne adalah universitas 
ranking satu di Australia. Setiap 

tahun, Trinity College mengadakan acara 
Trinity College Young Leaders Program, 
agar anak SMA dari seluruh dunia bisa 
merasakan bagaimana rasanya kuliah 
di Trinity College. Untuk peserta dari 
Indonesia dan Fillipina, ada kesempatan 
untuk mendapatkan beasiswa pada 
acara ini sebesar 100% dengan 
mengikuti Essay Writing Competition 
2015.

Untuk mengikuti lomba ini, saya 
harus menulis esai sebanyak lima ratus 
kata dalam bahasa Inggris, dengan 
tema “Is technology our enemy or our 
friend? Illustrate your answer with one 
example of any invention, new process 
or discovery during the last 120 years.” 
Saya memutuskan untuk menulis 
esai dengan judul “The Dark Side of 

Siswa kelas XI SMA Kristen Petra 3 
mengikuti kegiatan karyawisata ke 
pabrik lampu Chiyoda yang berlokasi 

di daerah Rungkut, Surabaya, dan ke Museum 
Trowulan, Mojokerto, pada tanggal 11 Desember 

2015. Pukul 08.00, rombongan menuju ke lokasi pabrik. 
Di sana, siswa diberi pengarahan dan dibagi dalam lima 
kelompok, dengan satu pemandu untuk tiap kelompok. 
Mereka diberi penjelasan tentang pembuatan lampu pijar, TL, 
LED, dan kabel untuk audio, yang dimulai dari bahan baku, 
proses pembentukan lampu, sampai packing dan pengiriman 
hingga ke luar negeri.

Technology” dengan tujuan, pembaca 
bisa mengetahui, meskipun teknologi 
memberikan banyak manfaat bagi 
kita, namun ada suatu sisi buruk dari 
teknologi itu sendiri. Teknologi memiliki 
banyak dampak negatif yang tidak 
mudah untuk ditangani. Saya memberi 
contoh mengenai polusi industri, 
pencemaran air, bahaya nuklir, rekayasa 
genetika, dan kongkalikong antara 
pemerintah dan teknokrat. Di akhir esai, 
saya menuliskan mengenai sikap apa 
yang seharusnya kita miliki agar kita bisa 
mengurangi dampak-dampak negatif 
dari teknologi.

Saya memang memiliki hobi 
menulis, tetapi ini pertama kalinya saya 
menulis esai, sehingga pada awalnya 
saya kebingungan mengenai struktur 
penulisan esai. Akhirnya setelah banyak 
melakukan research dan bertanya 
kepada guru di sekolah, saya mendapat 
pencerahan. Deadline pengumpulan esai 
pada tanggal 30 September 2015, dan 
pengumuman pemenang seharusnya 
pada tanggal 7 November 2015, di 
Jakarta. Ternyata, karena pemenang 
lomba ini berasal dari Surabaya, award 
ceremony juga diadakan di Surabaya, 
tepatnya di Ciputra World Hotel pada 
tanggal 9 November 2015. Sebelum 
award ceremony berlangsung, diadakan 
drama workshop oleh Ms. Jo Wilson dan 
information seminar mengenai Trinity 
College oleh Ms. Cindy Candra, selaku 

marketing & admission manager.
Sejujurnya saya agak pesimistis, 

karena merasa masih amatir dalam segi 
penulisan esai. Saya hanya berdoa dan 
percaya bahwa Tuhan punya rencana 
yang terbaik. Total ada lima ratus peserta 
dari tujuh puluh sekolah di Indonesia 
yang mengikuti lomba ini. Nama-nama 
disebutkan, mulai dari penghargaan 
peserta, penghargaan esai bagus, hingga 
nama lima orang yang mendapatkan 
beasiswa untuk Trinity College Young 
Leaders Program sebesar 50%. Nama 
saya belum juga disebutkan. Hingga 
empat nama pemenang beasiswa 100%, 
nama saya masih belum disebutkan. 
Tinggal pemenang Juara I atau Best 
Essay of The Year. Dan akhirnya... nama 
saya disebutkan. Saya sangat tidak 
menyangka hal ini dan air mata pun 
menetes. Saya merasa sangat bahagia, 
karena ini pertama kalinya tulisan saya 
dihargai dan bisa membanggakan orang 
tua saya melalui prestasi ini. Saya sangat 
berterima kasih kepada Tuhan yang 
terus menyertai saya, orang tua yang 
tidak pernah berhenti mendukung saya, 
serta guru-guru dan teman-teman yang 
terus men-support. Saya berjanji untuk 
terus menulis agar suatu hari nanti bisa 
menjadi penulis profesional.

oleh: Debora Natasia Gunawan
SMA Kristen Petra 2

Competition

Dari pabrik lampu Chiyoda, rombongan melanjutkan ke 
Museum Trowulan. Di sana, siswa diberi penjelasan secara 
garis besar tentang sejarah Kerajaan Majapahit. Setelah itu, 
siswa dibagi dalam dua kelompok dengan seorang pemandu, 
untuk meng-explore lebih jauh tentang benda-benda bersejarah 
yang ada di museum ini, antara lain: arca-arca, gambar-
gambar binatang ternak, serta berbagai macam porselen 
dari luar nusantara yang menunjukkan hubungan Majapahit 
dengan dunia luar lewat jalur perdagangan. Dengan adanya 
karyawisata ini, siswa mendapatkan banyak pengetahuan secara 
nyata di lapangan selain teori yang diberikan melalui proses 
pembelajaran di dalam kelas.



Second Place! Puji Tuhan, kami, 
tim dance TraPat (SMA Kristen 
Petra 4) bisa membawa nama 

sekolah menjadi juara kedua dalam 
Campina Tropicana DetEksi Stepping 
On. Ini semua berawal dari DBL. Pada 
pergelaran DBL yang lalu, kami memang 
berhasil masuk ke babak final lima besar. 
Namun, kami tidak mau berhenti sampai 
di situ saja, kami ingin meng-explore 
bakat kami dan terus mengharumkan 
nama SMA Kristen Petra 4. Jadi, kami 
memutuskan ambil bagian dalam 
Campina Tropicana DetEksi Stepping On.

Untuk menjadi yang terbaik, masalah 
demi masalah pun mulai muncul, mulai 
dari kostum, properti, make up, dan lain-
lain. Setiap hari kami latihan, dari siang 
sampai sore, bahkan pulang malam pun 
sering. Semua itu tidak menjadi beban 
bagi kami, yang terpenting kami bisa 
memberikan yang terbaik untuk sekolah 
dan khususnya bisa memuliakan nama 
Tuhan melalui keberhasilan kami nanti. 
Semua masalah itu adalah batu loncatan 
bagi kami untuk menjadi satu tim yang 
solid dan lebih baik lagi.

Pada tanggal 19 November 2015, 

kami pun memulai persaingan dengan 
sekolah lain. Deg-degan pasti ada, tetapi 
ini bisa kami atasi dengan pemanasan 
terlebih dahulu dan berdoa minta 
penyertaan Tuhan. Saat berada di stage, 
kami sudah tidak merasakan deg-degan 
lagi, semuanya terasa menyenangkan, 
dan kami hanya ingin memberikan yang 
terbaik. Setelah perform, kami juga 
mengakhirinya dengan berdoa bersama. 
Apa pun hasilnya, menang ataupun 
kalah, itu urusan belakangan. Yang ada 
di benak kami, kami sudah berikan yang 
terbaik dan segala hasil nanti adalah 
kehendak Tuhan semata. Waktu demi 
waktu pun berlalu, selanjutnya adalah 
saat-saat yang ditunggu. Pengumuman! 
Kami juga tidak lupa untuk berdoa 
sebelum pengumuman. Satu per satu 
nama dari sekolah-sekolah lain disebut. 
Setelah beberapa nama disebut, 
akhirnya SMA Kristen Petra 4 masuk 
dalam enam besar dari dua puluh 
sekolah. Puji Tuhan, seneng banget bisa 
masuk tahap awal dari kompetisi ini. 
Setelah keluar dari stage, kami kembali 
mengucap syukur dengan berdoa.

Dalam babak enam besar ini, 
pastinya persaingan semakin ketat. 

Kami harus latihan 

lebih giat lagi agar bisa meraih 
posisi pertama. Lalu... tiba saatnya 
pada tanggal 21 November 2015, kami 
berkompetisi dalam partai puncak 
untuk memperebutkan Juara I, II, dan 
III. Nama sekolah yang masuk enam 
besar yaitu SMA Trimurti, SMA St. Louis, 
SMAN 5, SMAK Frateran, SMAN 8, dan 
SMA Kristen Petra 4. Sebelum perform, 
kembali kami melakukan pemanasan 
dan berdoa agar bisa menampilkan yang 
terbaik. Setelah semua tim perform, 
kembali kami menunggu hasil penilaian 
dari para juri.

Beberapa saat berlalu... dan 
pengumuman pun tiba. Ketika semua 
perwakilan dari finalis memasuki 
stage, MC pun mulai membacakan 
pemenangnya. Jeng... jeng... jeng... 
jenggg!!! Third place diraih oleh SMAN 
5, second place diraih oleh SMA Kristen 
Petra 4, dan first place diraih oleh 
SMAK Frateran. Rasa senang dan haru, 
semua bercampur menjadi satu! Kami 
langsung mengucap syukur atas apa 
yang telah Tuhan berikan untuk kami 
dan SMA Kristen Petra 4. Meski kami 
bukan yang menjadi juara pertamanya, 

namun kami merasa sudah lebih 
dari pemenang. Kami juga bangga 
karena SMA Kristen Petra 4 adalah 
satu-satunya sekolah dari Sidoarjo 
yang berhasil lolos ke babak final, 
terlebih meraih Juara II. Baru kali 
ini juga SMA Kristen Petra 4 berhasil 
masuk tiga besar dalam kompetisi 
yang diadakan oleh DetEksi-Con. 

Semua usaha kami tidak sia-
sia, semuanya terbayar, dan 

semua ini bisa terjadi karena 
campur tangan Tuhan, doa 
orang tua, dukungan dari 
kerabat-kerabat, teman, 
dan para guru. Terima 
kasih atas segalanya. 
Jangan lupa mengawali 
dan mengakhiri segala 
sesuatu dengan berdoa, 
serta berserah kepada-
Nya. God bless us! Hidup 
SMA Kristen Petra 4!

DetEksi Stepping On2nd Place
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Juara I Lomba Bola Basket Putra Jenjang SMP
SMP Kristen Petra 3

Juara II Lomba Bola Basket Putra Jenjang SMP
SMP Kristen Petra 2
Juara I Lomba Bola Basket Putri Jenjang SMP
SMP Kristen Petra 3

Juara II Lomba Bola Basket Putri Jenjang SMP
SMP Kristen Petra 4
Juara I Lomba Bola Basket Putra Jenjang SMA
SMA Kristen Petra 4

Juara II Lomba Bola Basket Putra Jenjang SMA
SMA Kristen Petra 2

Juara I Lomba Bola Basket Putri Jenjang SMA
SMA Kristen Petra 4

Juara II Lomba Bola Basket Putri Jenjang SMA
SMA Kristen Petra 2

Juara I Lomba Bola Voli Putra Jenjang SMP
SMP Kristen Petra 1

Juara II Lomba Bola Voli Putra Jenjang SMP
SMP Kristen Petra 4
Juara I Lomba Bola Voli Putri Jenjang SMP
SMP Kristen Petra 1

Juara II Lomba Bola Voli Putri Jenjang SMP
SMP Kristen Petra 3
Juara I Lomba Bola Voli Putra Jenjang SMA
SMA Kristen Petra 2

Juara II Lomba Bola Voli Putra Jenjang SMA
SMA Kristen Petra 5

Juara I Lomba Bola Voli Putri Jenjang SMA
SMA Kristen Petra 1

Juara II Lomba Bola Voli Putri Jenjang SMA
SMK Kristen Petra 

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan perayaan Hari Ulang 
Tahun ke-65 PPPK Petra, diadakan berbagai lomba yang 
diperuntukkan bagi para siswa ataupun guru dan karyawan. 

Tujuan dari diadakannya kegiatan lomba itu adalah untuk 
meningkatkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan di tengah-
tengah keluarga besar PPPK Petra. Rangkaian kegiatan lomba yang 
berlangsung pada bulan Desember 2015 hingga Januari 2016 ini, 
berjalan dengan meriah dan menghadirkan sukacita kegembiraan 
bagi para peserta, pendukung, ataupun panitia, terlebih bagi 
mereka yang berhasil menjadi pemenang. Berikut hasil lomba bola 
voli dan bola basket siswa jenjang SMP dan SMA....
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Petra Art Workshop Camp
@ NAFA Singapore
14th-17th December 2015

Day 1
On Monday, 14th December 2015, we were very excited 
because we would go to Singapore to have an art workshop 
camp in Nanyang Academy of Fine Arts. At 06.05 a.m., we 
departed from Juanda International Airport to Changi Airport 
Singapore. Having  arrived, we went to Singapore University 
of Technology and Design (SUTD). We were welcomed by the 
lecturers. They explained about SUTD before taking us on a 
campus tour. After finishing with the campus tour, we had 
our lunch in SUTD, then we went to our hotel. After we had 
put our luggage, we left for Suntec City to have a duck tour (a 
tour around Singapore) and our dinner there. 

Day 2
We woke up at 06.00 a.m. We had prepared our stuffs for 
workshop and had a breakfast before we went to NAFA 
Campus. We were welcomed by the lecturers. They explained 
about NAFA and gave us a presentation about fine arts and 
the potential careers in the seminar room. After that, they 
took us into the classroom to attend our first workshop about 
“3 Dimension Art Formation” by Mr. Deva Raj. He told us to 
draw our face and an animal by closing our eyes, and the 
line shouldn’t be interrupted. After that, he chose one of 
our pictures to be made in 3D. He gave a wire and told us to 
make it like our picture. When it was done, Mr. Dave gave us 
a block of wood to put the wire on to make it  stand.
After doing our first workshop, we had lunch in Stuttgart 
Blackforest Boutique S-Cafe. Then the lecturers took us on a 
campus tour in NAFA campus 1 (fine art, design & media, and 
3D design area). The next  session was an indoor activity. We 
went back to the classroom to attend our second workshop 
about “Three Dimensional Design (3DD)”. In the beginning 
of the workshop, Ms. Marienne Yang gave us a presentation 
on  3DD courses and the potential careers. Our workshop 
topic was “Light Up Space”. We were given a few lessons, 
then Ms. Marienne taught us how  to make a paper cut lamp. 
Finished with the lamp, she posted every student’s lamp on 
the wall. The wall became so beautiful because of the light 
of the lamp. Before closing the activities on the second day 
, we visited Singapore Philatelic Museum and went to Bugis 
Junction for shopping and dinner.

Day 3
Our third workshop in NAFA  from Design & Media 
Departement was condacted by Mr. Lim. The topic was 
“Creativity Through Poster Design”. He explained about 

how to make a poster design 
and guided us to draw a caricature that looked like ourselves. 

We were able to draw caricature better than before because 
of his guidance. Then he gave us the second project which was 
making a magazine cover with A3 size paper  with the caricature 
as the main image, and we had to give  the title of the magazine. 
The image and the words had to be proportional. He told us to 
submit our work and gave some comments about our work. He 
said that poster was different  from advertisement. We had to 
add an image or design to make the  poster more interesting.
After lunch, the lecturers  took us on a campus tour in NAFA 
campus 2 (fashion area). We attended our  fourth workshop 
about fashion design  presented by Ms. Angelynn Tan. She 
explained about fashion design and taught us to make a fashion 
design using a torn paper. She gave us an A3 size paper, a brown 
paper, and a magazine. It was very hard to make a fashion design 
with a torn paper. After the project had been done, she posted  
our project on a whiteboard, then she told us to choose one of 
the works that wasn’t ours. Then we had to make the opposite of 
that work. After that, she gave comments about our project. At 
05.00 p.m., we went to Orchard Road for shopping and dinner. 
We were so happy that day because we could  learns so many 
new things and spend time together.

Day 4
We were so sad because it was the last day of our art workshop 
camp. The lecturers took us to the seminar room to have 
explanation about art management. After that, we attended 
closing ceremony and received a certificate of participation for 
joining NAFA Arts Camp. Then we were taken for a campus tour 
in NAFA campus 3 (dance, theatre, and music area) and the 
library. After we had lunch, we went to the Garden by the Bay 
and the Marina Bay Sands. That was the last time we gathered 
with the other art workshop camp participants. We sang 
together, took many photos, and enjoyed our fun time. Time 
showed  05.00 p.m.. It was the time for us to say good bye to 
Singapore. We went to Changi Airport to leave for Surabaya. We 
had a lot of memories, experience, knowledge, and many friends 
from this art workshop camp.

by: Agnes Anggela
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