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Senang bisa berjumpa dengan Anda kembali 
dalam Gema Petra edisi bulan April-Mei 
2016 ini. Kami telah menyiapkan beberapa 
liputan yang menarik untuk Anda, seputar 
kegiatan-kegiatan yang berlangsung di 
lingkungan sekolah Petra ataupun di luar 
sekolah, mulai dari kegiatan kelas di jenjang 
TK-SD-SMP-SMA, pelayanan musik gereja di 
SBO TV, pentas seni, lomba HUT ke-65 PPPK 
Petra, Petra Students Exchange Program & 
Leadership Camp, hingga Seminar Pendidikan 
yang diselenggarakan di Auditorium PPPK 
Petra. Tak lupa, kami juga menampilkan berita 
prestasi siswa-siswi PPPK Petra, antara lain 
dalam Perbanas Amazing Newbie English 
Debate Competition, National Olympiad 
in Informatics di Singapura, The 6th Hero 
Alliance, Biological Opus Fair IX, dan lain-lain. 
Itu semua adalah liputan berita yang bisa 
Anda temukan dalam Gema Petra edisi kali 
ini.

Selamat membaca....
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Pada tahun ajaran 2015/2016, 
SMA Kristen Petra 4 mengadakan 
acara pentas seni (pensi) yang 

bertempat di aula SD Kristen Petra 
12. Pensi kali ini adalah jawaban atas 
kerinduan kami untuk mengembangkan 
talenta siswa-siswi SMA Kristen Petra 
4, karena melibatkan lebih dari 150 
pengisi acara. Bukan sebuah hal yang 
mudah dan tanpa rintangan kalau kami, 
Smatrapat airlines, berhasil mengemas 
acara yang bertajuk “Mistery of a Golden 
Nation” ini dengan baik. Bertujuan untuk 
memperkenalkan dan mengingatkan 
tentang kekayaan budaya Indonesia yang 
sudah mulai dilupakan oleh generasi 
mudanya, serta untuk menumbuhkan 
kebanggaan kita akan Indonesia, maka 
kami menampilkan berbagai budaya 
Indonesia yang dikolaborasikan dengan 
budaya asing dan modern. Ini 

sebagai bukti bahwa 
budaya Indonesia bisa 

dipadukan dengan 
budaya modern 

dan menjadi 
sebuah 

karya seni yang menarik dan 
menghibur.

Setelah melalui proses 
latihan yang intens, hari 

yang ditunggu-tunggu 
pun tiba. Hari Jumat, 
tanggal 29 Januari 2016, 
tepat pukul 18.15 WIB, 
kegiatan pensi pun 
dimulai. Lagu “Ekspresi” 
yang dipopulerkan 
oleh Titi D.J. menjadi 

penampilan pembuka, 
dilanjutkan dengan doa 

yang dipimpin oleh Ibu Erline 
M. Palandi, S.Pd.. Setelah Mars 

Petra dikumandangkan, ada sambutan 
dari Ibu Elisabeth Dian P., S.Pd., M.M., 
selaku Kepala SMA Kristen Petra 4, dan 
sambutan dari Dr. Ir. J. Heryanto, MS, 
MBA, selaku Ketua I Dewan Pengurus 
PPPK Petra.

Pensi kali ini menceritakan 
tentang empat sekawan yang ingin 
memecahkan sebuah misteri dengan 
melakukan perjalanan keliling Indonesia 
dengan menggunakan SM@TR@PAT 
airlines untuk mencari golden circle 
yang tersebar di beberapa daerah di 
Indonesia. Mereka memulai perjalanan 
dari Jawa Timur yang diwakili oleh 
tarian “Gelang Roum”dari Madura, yang 
ditampilkan oleh tim dance Spartan. 
Berturut-turut, mereka melanjutkan 
perjalanan menuju Aceh yang terkenal 
dengan tari Saman, dan ke Sumatera 
Utara yang disambut dengan tari 
Tor-tor. Kisah anak durhaka “Malin 
Kundang” dari Sumatera Barat yang 

dikemas dalam drama komedi semakin 
menghidupkan suasana, tetapi masih 
tetap sarat pesan moral bahwa kita 
harus menghormati orang tua kita. Lalu 
ada tarian dari Kalimantan, tari Kipas 
dari Sulawesi Selatan, tari Polonaise dari 
Maluku, tari Papua, tari Kecak dari Bali, 
tari Jaranan dari Yogyakarta, tari Ondel-
ondel dari Jakarta, dan tari Jaipong 
dari Jawa Barat. Hampir semua tarian 
sudah dikolaborasikan dengan gerakan 
dance modern. Fashion show dan 
drama Roro Jonggrang tidak ketinggalan 
menjadi salah satu bagian yang sangat 
menghibur. Destinasi terakhir yang 
ditunggu-tunggu adalah tarian dari 
NTT, yang ditampilkan oleh siswa-
siswa FKKI (Forum Komunikasi Kristen 
Indonesia), melalui suara beat box yang 
dipadukan dengan dance, membuat 
suasana menjadi semakin riuh dan tidak 
sedikit penonton mengikuti gerakan 
dan nyanyian khas dari NTT tersebut. 
Setelah menemukan pecahan puzzle 
golden circle, empat sekawan tersebut 
menyusunnya membentuk lambang 
Negara Republik Indonesia, yaitu Garuda 
Pancasila. 

Menghargai dan mencintai Indonesia 
adalah suatu keharusan sebagai warga 
negara Indonesia. Tugas kita adalah 
menjaga dan melestarikannya agar 
Indonesia tetap jaya dan abadi. Sedikit 
hal yang kami lakukan, tetapi kami yakin 
bisa memberikan kenangan yang indah 
bagi siswa-siswi SMA Kristen Petra 4 
untuk memberikan kontribusi akan 
kecintaan kita kepada bangsa dan negara 
Indonesia. Terima kasih untuk panitia, 
pendukung acara, dan seluruh siswa, 

atas kesempatan kita bisa belajar 
bersama.

Golden Nation
Mistery of a
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in Informatics 

English Debate

Saya, Stacia Edina Johanna dari SMA 
Kristen Petra 3, bersama dengan 
delapan siswa lain, mewakili 

Indonesia untuk mengikuti The 19th 
National Olympiad in Informatics di 
Singapura pada tanggal 18-20 Maret 2016. 
Olimpiade ini sebenarnya merupakan 
olimpiade nasional milik Singapura, 
tetapi untuk tahun ini juga dibuka bagi 
negara lain seperti Malaysia, Filipina, 
India, dan Indonesia. Pelaksanaan lomba 
pada hari Sabtu di National University 
of Singapore, School of Computing, saya 
diberi lima soal dengan tingkat kesulitan 

berbeda yang harus diselesaikan dalam 
waktu lima jam. Menurut saya, soal 
Standar Nasional Singapura lebih sulit 
daripada soal Standar Nasional Indonesia. 
Namun, saya tetap meminta penyertaan 
Tuhan. Setelah menyelesaikan lomba, 
makan siang, dan mengikuti ceramah 
tentang karier di bidang teknologi, tibalah 
waktu pengumuman pemenang. Atas 
berkat Tuhan, saya meraih medali perak. 
Semoga hasil ini bisa menjadi motivasi 
bagi siswa-siswi SMA Kristen Petra 3 
dan mengharumkan nama sekolah serta 
negara Indonesia di kancah international.

Competition

National Olympiad

Hello, guys! Kami —Livia Evelyn, 
Jennifer Audrey, dan Jason 
Muliadi— mewakili SMA Kristen 

Petra 2 dalam mengikuti Perbanas 
Amazing Newbie English Debate 
Competition (PANDCO) 2016 yang 
diselenggarakan oleh STIE Perbanas 
Surabaya pada tanggal 20-21 Februari 
2016. Lomba ini diikuti oleh 32 tim dari 
berbagai sekolah di Jawa Timur dan 
Bali. Dalam lomba ini kami mendapat 
pelajaran yang berharga, kami 
diharapkan bisa berpikir cepat dan 
percaya diri dalam mengutarakan isi 
pikiran. Kami juga harus meningkatkan 
teamwork karena baru mengikuti 
lomba debat ini dengan komposisi tim 
seperti ini untuk pertama kalinya.

Day one, pada babak penyisihan 
kami harus melawan tiga tim dari 
sekolah lainnya untuk mendapatkan 
tempat di babak Big Sixteen. We had a 
rough start... pada awalnya kami masih 
belum dapat bekerja sama dengan 
baik dalam menyusun argumen yang 
akan mengalahkan lawan-lawan kami 

secara efektif. Namun berkat kerja keras 
dan pertolongan Tuhan, serta dukungan 
dari guru kami, Ma’am Dewi Mulyati, 
kami dapat menyelesaikan babak ini 
dengan skor tiga kemenangan dari tiga 
ronde. Kami sangat lega, namun kami 
belum dapat bersenang-senang dahulu, 
ada babak Big Sixteen yang menunggu 
kami. Surprisingly, kami melawan tim 
yang sama dengan yang kami lawan 
pada babak penyisihan. Membawa 
sedikit kelegaan, tetapi kami tidak boleh 
bersantai dan meremehkan mereka 
karena mereka juga mampu lolos ke 
babak ini. Setelah debat selesai dan hasil 
diumumkan, kami menang dan lolos ke 
babak selanjutnya yang diadakan pada 
keesokan harinya. Kami sangat lelah, 
tetapi kami harus mempersiapkan lomba 
kami besok pada malam itu. 

Day two, babak quarterfinal. Kami 
datang lebih awal dari sebagian besar 
tim lain. Selama menunggu, kami 
berdoa dan menyusun bahan-bahan 
yang telah kami kumpulkan kemarin 
malam. Kami sangat nervous pada 

pertandingan pertama hari itu, dan 
belum dapat membawakan argumen 
yang cukup bagus. Tetapi syukurlah, 
kami mampu lolos ke babak final. Di 
tengah kesenangan itu, kami menyiapkan 
argumen-argumen untuk babak final. 
Dan kini, kami lebih percaya diri.

Babak final sudah kami lalui, dan 
tinggal menunggu hasil. MC dan panitia 
senang sekali melontarkan canda kepada 
kami dengan mengatakan, ada surprise 
yang menunggu, berkali-kali selama satu 
jam. Dan akhirnya... kami dinyatakan 
sebagai Juara I dalam PANDCO 2016. 
Kami sangat senang dan bersyukur bisa 
juara sekaligus mengharumkan nama 
SMA Kristen Petra 2. Kami berharap bisa 
terus memenangkan lomba-lomba debat 
agar nama SMA Kristen Petra 2 dikenal 
di dunia debat bahasa Inggris. Kami 
tahu bahwa jika kami berusaha dengan 
segenap hati, Tuhan akan membantu dan 
menolong kami untuk mencapai tujuan. 
Thank God and keep fighting Petra 2!!!

oleh: Livia, Jason, Jennifer
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Pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada hari Rabu, 
tanggal 27 Januari 2016, SMA Kristen Petra 3 menerima 
kunjungan dari dua orang profesor (Seo Jung Chul dan Choi 

Jung Wan) dan beberapa mahasiswa dari Wonkwang University, 
Korea Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Prof. Seo Jung Chul 
menyempatkan diri untuk mengajar siswa SMA Kristen Petra 3 
dengan mengenalkan komponen elektronika, seperti resistor, 
multimeter dan bread board. Para siswa diajak untuk menghitung 
nilai hambatan dari sebuah resistor dengan melihat warna pada 
resistor tersebut dengan menggunakan multimeter. Mereka 
diminta untuk memasang resistor pada bread board secara seri 
dan pararel. Mereka juga diajak untuk menghitung nilai hambatan 
rangkaian tersebut dengan rumus, lalu diuji dengan multimeter. 
Setelah itu, siswa memasang baterai pada rangkaian dan menguji 
berapa voltase yang terdapat pada rangkaian tersebut. Kunjungan 
dan proses pembelajaran ini memberikan kesan tersendiri bagi 
siswa, hal itu tampak dari antusiasme mereka dalam mengikuti 
kegiatan ini. Semoga kunjungan ini bisa memberikan manfaat bagi 
SMA Kristen Petra 3, khususnya bagi para siswa.

Terpujilah Tuhan...! Hari Sabtu, tanggal 
13 Februari 2016, SMA Kristen Petra 5 
mendapat kesempatan pertama melayani 

pujian dalam program acara Muger (Musik Gereja) 
yang tayang di SBO TV. Pelayanan pujian ini adalah 
sebagai salah satu kegiatan CSP (Christian Spiritual 
Program) yang diharapkan bisa lebih menjangkau 
ke masyarakat luas. Sejumlah 32 orang yang 
menjadi perwakilan dari persekutuan doa siswa, 
guru, dan karyawan, untuk mengisi program acara 
ini. Melalui pujian bagi Tuhan, SMA Kristen Petra 
5 berharap bisa menginspirasi dan menjadi berkat 
bagi sesama. Soli deo gloria....

Kunjungan
Universitas

Wonkwang
ke SMA Kristen Petra 3

Pelayanan
Musik Gereja

05



The 6th

Kesempatan kali ini, kami, Felicia dan Regina Herputri, 
akan menceritakan pengalaman mengikuti olimpiade 
IPS yang diadakan oleh MKKS (Musyawarah Kerja 

Kepala Sekolah) SMP Swasta Surabaya Selatan. Kami dan 
beberapa teman lain yang mewakili SMP Kristen Petra 5, 
berlatih selama seminggu dan belajar dari berbagai sumber, 
mulai dari internet, buku-buku latihan soal, hingga buku IPS. 
Kami juga sharing bersama kakak kelas kami, Putu, yang juga 
meraih kemenangan dalam lomba tahun lalu. Dengan banyak 
usaha dan persiapan, kami semakin mantap untuk mengikuti 
olimpiade ini.

Hari Minggu, tanggal 21 Februari 2016, kami berangkat 
ke tempat pelaksanaan olimpiade, yaitu di SMP Kartika 
4 Surabaya. Tepat pukul 08.00 WIB, acara dimulai. Kami 
berkumpul di aula untuk penyambutan dan mendapatkan 
pengarahan mengenai tata cara pelaksanaan olimpiade. 
Setelahnya, kami masuk ke ruangan masing-masing dan 
memulai babak penyisihan. Kami mengerjakan 120 soal 
dengan waktu delapan puluh menit, dan sepuluh peserta 
terbaik akan melaju ke babak final. Puji Tuhan, kami, Felicia 
Asterina dan Regina Herputri, berhasil masuk sepuluh besar 
dan melaju ke babak final.

Babak final, kami mengerjakan lima macam soal yang 
mencakup materi geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. 
Peserta hanya diberikan waktu lima menit untuk mengerjakan 
tiap soal. Hal ini ditujukan untuk melatih kecepatan berpikir 
dan kesiapan mental para peserta. Kami merasa tegang 
saat mengerjakan soal, tetapi panitia yang bertugas bisa 
mencairkan suasana sehingga kami merasa lebih tenang. 
Setelah selesai, kami menunggu pengumuman akhir. 
Ketegangan yang sama pun kami rasakan saat menunggu 
pengumuman.

Akhirnya, saat yang kami tunggu-tunggu pun tiba. Puji 
Tuhan, SMP Kristen Petra 5 meraih dua kemenangan, yaitu 
Juara Umum III (Felicia) dan Juara Harapan II (Regina Herputri). 
Kami tidak menyangka bisa meraih kemenangan 
ini. Ini semua berkat dukungan dari para guru, 
orang tua, dan teman- teman. 
Kiranya pengalaman 
ini menjadikan acuan 
kami untuk terus 
bersemangat lagi 
meraih masa 
depan yang 
cerah. Amin.

oleh: Felicia & 
Regina

IPS MKKS

Puji Tuhan! Hanya itu yang dapat kami ucapkan ketika 
pengumuman juara Heroes Alliance yang diadakan oleh 
Universitas Surabaya. Setelah perjuangan selama tiga 

hari, tanggal 29-31 Januari 2016, akhirnya tim SMA Kristen 
Petra 1 atas nama Fely Julia, Natasha Adirata, dan Regina 
Bella, dinyatakan sebagai Juara I. Lomba akuntansi ini diikuti 
oleh 33 tim dari berbagai sekolah di Indonesia, termasuk 
tim kami. Pada babak pertama, kami mengerjakan lima soal 
pilihan ganda dan lima soal uraian. Babak kedua berupa mini 
rally games. Games pada babak ini menuntut kami untuk 
bisa bekerja sama dengan tim lain. Setelah game berhasil 
diselesaikan, barulah kami bisa mengerjakan soal untuk 
mendapatkan poin.

Hari berikutnya, dua puluh tim yang lolos mengikuti rally 
games di Royal Plaza. Selama lima jam, kami menyelesaikan 
misi di pos-pos dan mengerjakan soal untuk mendapatkan 
poin. Poin itu dapat digunakan untuk membeli aset. Tim 
yang lolos ditentukan dari banyaknya aset yang dimiliki. 
Syukurlah, kami berhasil lolos ke babak terakhir, yaitu babak 
cepat tepat dan babak presentasi. Pada babak terakhir, 
dua tim saling beradu cepat mengerjakan soal untuk 
mendapatkan poin. Lima tim dengan poin tertinggi akan 
maju ke babak presentasi. Setiap tim diberi waktu 75 menit 
untuk mempersiapkan materi dan power point tentang 
siklus akuntansi. Setelah itu, kami mempresentasikannya 
di hadapan dewan juri. Kami merasa sangat tegang ketika 
sesi tanya jawab berlangsung. Namun, penyertaan Tuhan 
membuat kami tetap tenang sehingga dapat menjawab 
pertanyaan juri dengan sebaik-baiknya.

Puncak dari lomba tersebut adalah pengumuman juara. 
Kami merasa tegang dan pasrah. Puji Tuhan, tim kami 
dinyatakan sebagai juara pertama dalam The 6th Heroes 
Alliance. Thanks God!
 

oleh: Regina Adirata

Hero Alliance

Olimpiade
Surabaya Selatan
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Sosialisasi Ujian Nasional

Saya, Winston Cahya, mengikuti Biological 
Opus Fair IX, Olimpiade Biologi tingkat 
SMP/SMA se-Jawa-Bali yang diadakan 

oleh Institut Sepuluh Nopember Surabaya pada 
tanggal 31 Januari 2016. SMP Kristen Petra 3 
mengirimkan delapan belas orang termasuk 
saya. Babak penyisihan berupa seratus soal 
pilihan ganda. Soal yang diberikan cukup sulit. Di 
samping itu, terdapat juga soal Kimia dan Fisika. 
Ketika selesai mengerjakan soal, saya merasa 
tidak yakin akan lolos ke babak selanjutnya. 
Namun, pada tanggal 7 Februari 2016, saya dan 
Kenny (IX-4) dinyatakan lolos. Babak semifinal 
diadakan pada tanggal 14 Februari 2016. Tes 
diadakan di kampus FMIPA Biologi, dengan soal 
yang terdiri atas tiga puluh soal campuran. Level 
soal yang diberikan lebih mudah daripada soal 
penyisihan, namun ada beberapa kesalahan yang 
mengakibatkan saya gugup. Untung saja, saya 
masih lolos ke babak final.

Keesokan harinya, dengan Bu Endah sebagai 
guru pendamping, kami kembali ke kampus 
FMIPA Biologi. Saya menyadari bahwa saya 
satu-satunya wakil dari SMP Kristen Petra 3 
yang lolos, dan itu menjadi beban buat saya, 
apalagi SMP Kristen Petra 3 berhasil meraih piala 
bergilir pada ajang yang sama tahun lalu. Pada 
babak final, diberikan lima soal uraian serta lima 
macam praktikum. Praktikum yang diujikan ada 
yang sudah dilatih pada saat di sekolah, namun 
ada juga yang sulit, yakni mengamati jaringan 
hewan di bawah mikroskop, dan menyebutkan 
nama jaringan tersebut. Saat menunggu 
pengumuman, jantung saya terus berdebar 
kencang. Tak berselang lama, saya diumumkan 
sebagai Juara III dalam lomba ini. Saya sangat 
berterima kasih kepada Ibu Endah yang sudah 
membimbing saya dari awal perlombaan hingga 
akhirnya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan 
atas kemenangan ini.

Biological Opus Fair IX

SMP Kristen Petra 1 mengadakan 
kegiatan sosialisasi Ujian Nasional 
dan hasil psikotes siswa kepada 

orang tua siswa kelas IX pada hari Sabtu, 
tanggal 12 Maret 2016. Kegiatan tahunan 
ini adalah salah satu upaya sekolah 
menjalin komunikasi dengan para orang 
tua siswa. Kegiatan ini memang menjadi 
perhatian tersendiri dari para orang tua, 
hal ini tampak dari banyaknya mereka 
yang hadir dan memenuhi aula sekolah. 
Mereka terlihat antusias menyimak dan 
mengikuti rangkaian sesi acara.

Sesi awal dibuka dengan memberikan 
informasi seputar penyelenggaraan UNBK 
(Ujian Nasional Berbasis Komputer), 
mulai dari jadwal, aturan pelaksanaan, 
persentase penilaian, hingga proses 
pelaksanaan. Semuanya dijabarkan 
secara detail oleh Ibu Yurui, S.Pd., M.M. 
selaku Kepala SMP Kristen Petra 1. 
Dalam kesempatan itu, Ibu Yurui juga 
menyampaikan beberapa antisipasi 
yang akan dilakukan oleh pihak sekolah 

agar seluruh proses UNBK dapat 
berjalan dengan lancar. Tidak lupa, 
Ibu Yurui berpesan kepada orang tua 
agar dapat memotivasi putra-putri 
mereka dalam mempersiapkan Ujian 
Nasional. Respons dari mereka sangat 
positif, banyak di antara mereka 
yang menanyakan beberapa hal yang 
berkaitan dengan proses pelaksanaan 
UNBK dan persiapan yang harus 
dilakukan guna mendukung putra dan 
putri mereka. Hal ini menunjukkan 
bahwa mereka sangat peduli dengan 
putra-putri mereka, terutama karena 
pelaksanaan UNBK baru pertama kali 
ini dilakukan.

Pada sesi kedua, kegiatan 
dilanjutkan dengan informasi dan 
penjelasan mengenai hasil psikotes 
yang sudah diberikan kepada orang 
tua siswa kelas IX. Penjelasan 
mengenai hasil psikotes tersebut 
dipaparkan oleh Ibu Lisa Narwastu, 
M.P.SDM selaku pakar dalam bidang 
karier dan perkembangan anak. Pada 

sesi tersebut, Ibu Lisa menjelaskan 
bahwa faktor yang paling penting dalam 
pemilihan karier atau penjurusan siswa 
adalah komunikasi antara orang tua 
dan anak. Pada dasarnya tiap bidang 
penjurusan memiliki bagiannya masing-
masing, tidak ada salah satu bidang 
yang lebih baik antara satu dan yang 
lainnya. Tiap-tiap bidang, menjadi baik 
ketika anak menjalani bidang tersebut 
sesuai dengan kemampuan bakat dan 
minat anak.

Pada sesi tanya jawab, sebagian 
besar orang tua banyak melontarkan 
pertanyaan yang terkait dengan 
penjurusan, menyamakan persepsi 
tentang jurusan IPA dan jurusan IPS 
yang sudah mulai mengikuti tren masa 
kini yang lebih modern, serta informasi 
mengenai bidang karier yang terbaru. 
Sesi tanya jawab menjadi sebuah sesi 
diskusi yang cukup menarik, hingga 
tidak terasa waktu sudah berakhir. Dan 
sebagai penutup, kegiatan pada pagi 
hari itu pun ditutup dengan doa. 
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The Journey adalah tema dari 
drama musikal yang mengisahkan 
tentang dua anak yang tersesat 

di hutan ketika menaiki balon udara. 
Drama ini memberikan motivasi kepada 
kita untuk terus mengembangkan 
talenta, karena sebenarnya tidak ada 
orang di dunia ini yang tidak berharga. 
Tanggal 5 Januari 2015, para siswa 
SMP Kristen Petra 4 menunjukkan aksi 
mereka dalam pagelaran pentas seni 
sekolah yang dipandu oleh Jocelyn dan 
Echa. Penampilan MC, drama musikal, 
paduan suara, balet, band, tamborin, 
musik ansambel, hingga flash mop, 
berhasil mencuri perhatian seluruh 
penonton, termasuk perwakilan Dewan 
Pengurus dan Wakil Direktur Pendidikan 
PPPK Petra yang hadir.

Sebelum masuk ke dalam puncak 
acara, hadirin diajak menyanyikan lagu 
“Indonesia Raya” serta Mars Petra. Tak 
hanya itu, ditampilkan pula tarian khas 
Jawa timur, yaitu Tari Remo, oleh Yasa 
dan Shevira untuk menyambut para 
undangan. Selanjutnya ada sambutan 
dari Ketua I Dewan Pengurus PPPK 
Petra, Dr. J. Heryanto MS, MBA, serta 
Kepala SMP Kristen Petra 4, Drs. Djoko 
Eko Suhartono, M.Pd.. Drama musikal 
yang diperankan oleh Nando dan 
Deavy, berhasil membuat penonton 
berimajinasi masuk ke dalam drama 
musikal tersebut. Ketika Nando dan 
Deavy berjalan menuju daerah Physical 
Growth, mereka melihat kerennya Diva, 
Emily, Lowdy, Grace, dan Nathania, yang 
menampilkan tarian modern. Setelah 
berbincang sebentar, datang anak-anak 
kelas VII yang ingin menunjukkan rasa 
cinta mereka terhadap 
budaya nusantara. Mereka 
menampilkan paduan suara 
dengan membawakan tiga 
buah lagu daerah. Karena 
semangat anak-anak tersebut, 
Nando menjadi ingin mencari 
cara untuk mengembangkan 
talentanya. Ketika beranjak 
ke daerah lainnya, Nando dan 
Deavy melihat Katherine dan 

Calista menampilkan balet yang indah. 
Gerakan tangan yang lincah dan lemah 
gemulai membuat Nando makin 
kagum. I’m at a pay phone trying to 
call home.... Suara itu terdengar dari 
sisi kanan dan kiri setelah penampilan 
balet. Nando dan Deavy melihat ke 
sana, dan mereka melihat bakat lain. 
Trapat Band yang beranggotakan 
Yulius, Ardo, Edu, Arnold, dan 
Alfeus, mengiringi Gavy dan Lauditta 
menyanyikan lagu “Payphone” dari 
Maroon 5. Tak hanya dua penyanyi 
cantik, Yusuf, vokalis belia siswa 
kelas VII, juga turut menghibur 
dengan lagu “Bad Blood” dari Taylor 
Swift. Tak hanya itu saja, Nando dan 
Deavy juga melihat anak-anak lain 
dengan bakat masing-masing, seperti 
modeling, cooking, bola basket, futsal, 
handycraft, melukis kreatif, dan 
fotografi.

Dengan kaki yang terus melangkah, 
Nando dan Deavy sampai ke daerah 
Talent Development. Mereka melihat 
anak-anak yang sibuk menata kursi. 
Ketika bertanya... ternyata anak-anak 
tersebut akan menampilkan ansambel 
musik. Mereka adalah Ellen, Clement, 
Sheryn, Yohana, Ezra, Willbet, Melisa, 
Celine, dan Rista. Setelah ansambel, 
ada suara yang mendesak Nando 
untuk merendahkan dirinya sendiri, 
karena tak bisa mengembangkan 
talentanya seperti anak-anak lain. Ia 
pun merasa bahwa dirinya sungguh 
tak berharga. Tiba-tiba... tampillah 
anak-anak tamborin menari 
dengan lagu 

The Journey
“Hidupmu Berharga bagi Allah”. Ketika 
melihat penampilan Gaby, Nafira, 
Belinda, dan Gloria, Nando sadar bahwa 
ia salah karena menganggap bahwa 
dirinya bagaikan perahu yang hanyut 
diterjang ombak. Sesudah itu, Nando 
dan Deavy kembali mendengar nyanyian 
anak-anak kelas VIII yang membawakan 
lagu “Karya Terbesar”. Mereka 
mendapatkan pencerahan mengenai 
bakat-bakat yang Tuhan berikan. 
Mereka menyadari bahwa ketika 
mereka percaya, berkat-berkat Tuhan 
akan terus dilimpahkan, seperti dalam 
lagu “When U Believe” yang dinyanyikan 
oleh Marsha dan Ivane.

Setelah berkeliling, Nando dan 
Deavy pun tiba di daerah terakhir, 
tempat berada anak-anak kelas IX yang 
sangat mencintai tanah air Indonesia, 
tekun belajar, dan taat kepada Tuhan. 
Dengan keceriaan di wajah, mereka 
dengan bangganya memperkenalkan 
budaya nusantara yang begitu kaya akan 
keindahan. Mereka mengangkat dua 
lagu yang menambah semangat cinta 
tanah air kita semua terhadap negeri ini. 
Pada akhir acara... pentas seni ditutup 
dengan flashmop dari seluruh pengisi 
acara. Ketika ditemui pada akhir acara, 
Deavy mengatakan bahwa ini pertama 
kalinya dia tampil di acara sekolah yang 
spektakuler seperti ini. Dan harapannya 
mewakili seluruh siswa-siswi Petra 4 
yaitu... diadakan kembali pentas seni 
yang lebih menggelegar pada tahun 
berikutnya! Hidup Petra 4 Sidoarjo...!!!   

oleh: Jocelyn Valencia
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Indonesia

Setiap orang pasti mempunyai 
kelebihan sekaligus kekurangan 
dalam dirinya. Tidak ada seorang 

pun yang hanya memiliki kekurangan 
saja atau kelebihan saja, pasti ada juga 
kelebihan sekaligus kekurangan di dalam 
dirinya. Tetapi yang menjadi masalah 
adalah bagaimana orang tersebut 
dapat menggunakan kelebihan yang 
dimilikinya untuk keluarga, masyarakat, 
bahkan bagi nusa dan bangsa Indonesia 
yang tercinta. Kebanyakan orang tidak 
menyadari kelebihannya yang bisa 
disumbangkan bagi negara ini, karena 
itulah kita harus menggali potensi yang 
ada dalam diri kita untuk dikembangkan.

Pada tanggal 13 Februari 2016, 
kami, siswa-siswi SMP Kristen Petra 2, 
mengikuti kegiatan Pendidikan Karakter 
Kristiani dengan tema “Kelebihanku 
untuk Indonesia”. Banyak pelajaran, 
pengetahuan, dan manfaat yang kami 
peroleh dari kegiatan kelas itu. Kami 
belajar untuk menjadi anak yang 
tangguh dan pantang menyerah dalam 
mengembangkan kemampuan dan 
bakat kami sebagai seorang pelajar. 
Kami menyaksikan kisah perjalanan 
hidup Bapak Jokowi. Kisahnya bermula 
dari kehidupan Bapak Jokowi yang 
sewaktu kecil masih hidup miskin. 
Ayah beliau seorang tukang kayu tetapi 
usahanya tidak begitu menghasilkan. 
Beliau adalah anak sulung dari tiga 
bersaudara. Beliau termasuk anak 

Kelebihanku
untuk

yang pandai dan rajin, ayahnya selalu 
mendukung dan menasihati agar beliau 
menjadi anak yang rajin, pantang 
menyerah, dan tetap semangat 
untuk mencapai cita-citanya. Beliau 
sama seperti halnya anak-anak pada 
umumnya yang pernah merasakan 
kecewa karena tidak bisa masuk ke SMA 
favorit karena faktor biaya. Tetapi orang 
tuanya memberikan semangat dengan 
memberikan suatu perumpamaan 
cerita, yaitu baju yang jelek jika dipakai 
oleh orang yang paras wajahnya bagus, 
jadi kelihatan bagus. Tetapi sebaliknya, 
bila baju yang bagus sekalipun, bila 
yang mengenakan paras wajahnya jelek, 
tetap saja kelihatan jelek. Jadi, meskipun 
bukan sekolah yang favorit asal Jokowi 
tetap rajin dan giat, pasti bisa menjadi 
yang terbaik.

Untuk kegiatan kelas, siswa dibagi 
dalam kelompok yang terdiri atas enam 
orang. Tiap kelompok diminta untuk 
membuat poster “Mari Berkontribusi 
untuk Indonesia”. kami mendapat tugas 
untuk membuat biografi tokoh yang 
memberikan kontribusi untuk Indonesia. 
Kelompokku membuat biografi 
tokoh Prof. Dr.(HC). Ing. Dr. Sc. Mult. 
Bacharudin Jusuf Habibie, Susi Susanti, 
Nidji, Prof. Nelson Tansu, dan Gubernur 
DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama 
atau yang lebih dikenal dengan sebutan 
Ahok. Kegiatan dilanjutkan dengan acara 
tebak gambar. Pada kegiatan kelas, 
guru memberikan pertanyaan kepada 
siswa dalam satu kelompok. Setiap 
kelompok membawa bendera dan ketika 

hendak menjawab pertanyaan harus 
mengibarkan bendera terlebih dahulu. 
Jika jawabannya  benar, baru boleh 
melanjutkan ke tebak gambar. Untuk 
kegiatan tebak gambar di kelas kami, 
dimenangkan oleh kelompok 2.

Kegiatan PKK ini sangat 
menyenangkan dan menambah 
wawasan kami, sehingga kami jadi 
lebih terdorong untuk menjadi anak 
yang lebih giat, rajin, dan berusaha 
keras dalam mencapai cita-cita. Dengan 
begitu, kami bisa menjadi anak yang 
membanggakan orang tua, bangsa, dan 
negara. Semua ini harus dimulai dari diri 
sendiri sehingga apa pun rintangannya, 
bisa kami lewati asal kami bersungguh-
sungguh dalam melakukannya. Melalui 
kegiatan ini, kami juga memperoleh 
pengetahuan tentang bagaimana 
usaha para tokoh dalam memberikan 
kontribusinya bagi negara. Jadi, kami 
pun bisa menggunakan kelebihan kami 
bagi nusa dan bangsa ini seperti apa 
yang telah dilakukan oleh para tokoh 
bangsa. Tentunya dengan bimbingan 
dari bapak dan ibu guru, kami bisa lebih 
mudah memahami apa yang harus kami 
lakukan dalam mengembangkan potensi 
yang kami miliki agar dapat menjadi 
lebih berguna bagi semua.

oleh: Jessica Felice D.
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Petra Student Exchange & Leadership Camp
@ Kuo Chuan Presbyterian Secondary School
16th - 23rd March 2016

Student Leadership Camp at KCPSS 
Finally the day that we have been waiting for has come! 
We woke up early in the morning and directly prepared 

ourselves to go to the Juanda 
International Airport. Our 
flight was at 7.35 a.m.. We 
arrived at Changi Airport at 
11.00 a.m. (local time). We 
had lunch in the foodcourt 
then changed our clothes 
into our PE uniform. When 
the bus arrived, we directly 
went in and off to Kuo Chuan 
to join the team bonding 
activity with our buddies. Then, 

we had the beans activities. There were fifteen 
bags of four different kinds of beans and the teacher threw 
the beans all over the hall. We had to collect all 
of the beans by their types and put all of them in 
different containers. We had to collect all of them in 
an hour with some obstacles. The first obstacle was 
that there were only five people who were allowed 
to stand up. Second was that we were not allowed 
to talk to each other within 30 minutes of the game. 
Third, the containers were put on the corners of 
the hall. But, we were failed to collect of them in an 
hour. So, the teachers gave us two choices, whether 
surrendering or we collected them all by squatting. 
We chose to squat and finished the challenge. We 
learned to be patient and how to work in teams. We 
had so much fun! Then we had our dinner and continued 
to the LAC room to watch the “Unbroken” movie. After we 
watched some of the scenes, we got into groups to discuss 
deeper about the movie. From this activity, we knew that 
this movie means a lot for our servant-leader topic. We 
were tired, but extremely happy and looking forward to face 
tomorrow!

Second Day On Singapore
We got up at 7 a.m. then we gathered in the field to have 

a flag raising. We sang the Singapore national anthem and 
did dragon boating. ONE UP!! TWO UP!! THREE UP!! We 
were shouting as loud as possible. There were five boats 
racing towards the Benjamin Shears Bridge and we had 
to get there by paddling a 
hundred times. 
One thing that 
we learned from 
dragon boating...  
it was teamwork!

Later, Kuo 
Chuan teacher 
gave us an hour 

to rest and 

have our lunch. Unfortunately, most of us were late to come 
at the canteen, that was why we had to do some push up. It 
reminded us of the discipline we have to plant in our character. 
Our next activity was to follow our buddies to their board 
meeting. There were three big groups PELS (Physical Education 
Leaders), NE (National Education), and Student Council. Then 
we played “The Numbers Game” before the Kuo Chuan teachers 
explained their expectations for us as the “Students’ Leaders”.

At night, KCPSS vice principal, Mr. Tan, gave us the training 
on how to be a servant leader in our own community. Then, 
just like what Jesus taught us, the teachers washed our feet. It 
was emotional, even some of us cried as we were touched by 
the atmosphere. We also wrote a letter to ourselves, a letter of 
encouragements and goals. We had supper like some biscuits 
and chocolate milk. That day we were very tired but also very 
happy.

An End and a Start 
After we had an 

amazing last breakfast 
in Kuo Chuan, we went 
to preparefor our 
performance, meanwhile 
the KCPians did area 
cleaning. We were so 
nervous while preparing 
it. We performed the 
speech, Saman dance, 
“Tanah Airku” song, 

and finally we all danced and sang “I’m Yours” 
and “Count on Me”. After that, the leaders of PELS, NE, and 
Student Council, announced the best group, group 3 came 
third, group 6 in second place, and lastly group 2 came first. The 
winners got a big pack of snack! Then we all got some souvenirs 
and our phones back. We got a t-shirt, USB wristband, and also 
a pack of a custom-made candies. After that we went to get 
our bags and luggage and finally we headed to our hotel! We 
put our things at the hotel and had a lunch. Then we went 
for a walk to Raffles 
City to take a 
dinner, and went to 
Esplanade to take 
some photos.

Super Hot Sunday
Time flies 

so fast! After 
breakfast, we did a 
morning devotion 
before had a 
meeting with 
each group for evaluation. Today, we went to Singapore Flyer! 
We took so much great photos there because the view is very 
awesome. We continued to the Merlion Statue and took photos. 
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Petra Student Exchange & Leadership Camp
Then we went back to our hotel to have some rest. After had 
dinner, we continued to relaxe our mind and body to prepare 
for our first school day.
Fifth Day! 

We started our day as usual. We had a morning assembly 
before started our lessons. In the afternoon, we went to art 
room to decorate our kites. We had so much fun decorating 
our kites. After we were done, we went to the canteen to 
have our lunch. We went to the Marina Barrage at 2.30 p.m.. 
We strolled around around the gallery of Marina Barrage 
and we were so excited when the KCPians came and we 
flew our kites with them. We took 
selfies together. 
Unfortunately, we had 
to say goodbye and 
went to Orchard Road. 
We enjoyed our dinner 
there. We also bought 
stuffs and snacks. We 
were soooo happy 
today!

A Special Day
Today, one of our friends followed the Malay Language 

lesson. He had to make a poetry with words that he selected 
from an article in the newspaper in Malay. And some of 
our followed the additional Math class. It was complicated 
since it was about high school algebra. In the afternoon, we 
departed to the National Gallery. We saw many collection of 
paintings and sculptures there. All 

of them were very artistic. 
One of the tour guides 
explained some paintings 
to us. Every painting has 
a story behind it and it 
made us more interested 
than what we have 
expected.

Then we entered the 
City Hall Chamber. It was 
completed in 1929 and 

was the grandest room in 
the Municipal Building. It was also the place where leaders 
of Singapore were sworn there. There was also the supreme 
court with all its paintings’ and ornaments’ glory. The tour 
took for two hours. Then we continued to the China Town for 
shopping the souvenirs. There were lots of cute and cheap 
things. Nice!

A Wonderful Night
We were happy to 

welcome another day but 
also sad because it was 
also the day before we go 
home. We headed to Kuo 
Chuan and had a super 
nice day with our buddies. 
We studied Math, English, 
Science, Art, also Food 
and Consumer. 

In the afternoon, 
our buddies sent us 
to canteen while they 
continued their class. 
We got on bus to go to Marina Bay Sands. We 
took photos and strolled around there. Then, we went to 
Garden by the Bay. First, we enjoyed the Flower Dome, 
there were so many beautiful and colorful flowers. Next, 
we went to Cloud Forest, the waterfall was so beautiful, 
we took a good amount of photos there.

After we had dinner, we went out to the field, lied 
down and took some great photos while we were 
waiting for the show. The show was very beautiful, the 
lights were colorful, they lit up the night sky! We were 
happy to have a chance to watch the show with our 
friends. However, we had to go back to the hotel to 
pack our things. It was like yesterday we just got here, in 
Singapore, and now all of a sudden we were in our last 
day already.

Till We See You Again, Buddies!
We joined the morning devotion 

and followed our buddies to their 
class. We learnt Melayu language, 
Design, and Chinese.Then, we met up 
for last photo with our buddies. Some 
of us cried because we had to leave 
our buddies, after all of that emotion, 
we went to Bugis for shopping. We 
had lunch buffet at Seoul Garden 
which we had to grill it by ourselves! 

Later, our bus took us to Changi 
Airport. And the time has come, we flew to Surabaya at 
7.30 p.m.. We were happy because we met our family 
but also sad because we had to leave our friends, but this 
week has been an unforgettable week in our life! Thank 
you Petra... and see you again, guys!

11



Salah satu refleksi PPPK Petra 
sebagai lembaga pendidikan 
dalam menghadapi tantangan era 

kontemporer terumus dalam sebuah 
tema seminar ”Peran Transformatif 
Lembaga Pendidikan Kristen di 
Era Kontemporer”. Dalam rangka 
mengambil tanggung jawab yang lebih 
signifikan dan berperan lebih strategis 
dalam mencerdaskan kehidupan 
bangsa, melalui seminar ini PPPK 
Petra menyegarkan kembali sikap kritis 
aktor pendidikan dalam menghadapi 
konteks kekinian. Perubahan demi 
perubahan dalam segala sisi kehidupan 
tidak dapat dihindari, perubahan 
merupakan kemestian, namun tidak 
harus melepaskan kesetiaan kepada 
nilai kekristenan. Aktor pendidikan 
memiliki peran sentral dalam langkah 
transformasi nilai-nilai kehidupan 
yang semakin dikuasai oleh cara-
cara duniawi. Oleh karena itu, pada 
tanggal 19 Maret 2016, seluruh guru 
PPPK Petra dan beberapa perwakilan 
dari sekolah Kristen rekanan diundang 
dalam seminar yang dilaksanakan 
di Auditorium PPPK Petra, untuk 
bersama-sama membaca realita dan 
meresponsnya secara kristiani. Acara 
yang dilaksanakan bersamaan dengan 
edufair ini juga merupakan bagian dari 
rangkaian kegiatan HUT ke-65 PPPK 
Petra.

Pembahasan dan diskusi berjalan 
begitu menarik karena para pembicara 
sangat kompeten di dunia pendidikan. 
Profesor Anita Lie mengawali 
pembahasan dalam seminar ini dengan 
menguraikan secara tajam tantangan 
dunia pendidikan masa kini. Beliau 
menyebutkan ada lima tantangan vital 
dunia pendidikan, yaitu: kerusakan dan 
perusakan lingkungan, kesenjangan 
sosial, perubahan tata nilai, disintegrasi 
keluarga, serta radikalisasi versus 
liberalisasi. 

Kerusakan dan perusakan lingkungan 
ditempatkan dalam bahasan pertama, 

karena menurut beliau, lingkungan 
merupakan unsur vital akan 
keberadaan manusia. Orang baru akan 
merasa terusik jika tempat dia berada 
mulai terancam. Peran sekolah dalam 
menghadapi tantangan ini masih dalam 
batas entertainment, penerapannya 
masih belum dapat menjadi 
teladan bagi siswa untuk ramah 
terhadap lingkungan. Sekolah perlu 
berkomitmen untuk membuat program 
pelestarian lingkungan dan gerakan 
mencintai lingkungan. Kesadaran akan 
sikap ramah terhadap lingkungan sejak 
dini perlu ditingkatkan karena akan 
berpengaruh terhadap kesenjangan 
sosial. Profesor Anita Lie menjelaskan 
bahwa eksploitasi sumber daya alam 
yang berlebihan oleh kaum borjuis dan 
terdidik menyebabkan merosotnya 
pendapatan kaum menengah ke 
bawah. Siswa perlu dikenalkan dengan 
fenomena tersebut, yaitu bahwa masih 
banyak orang yang tidak memedulikan 
keberlangsungan hidup makluk 
sekitarnya, khususnya kaum miskin dan 
lemah. Peran sekolah dalam kerangka 
transformasi ada dua hal, yaitu pada 
level mikro dan makro. Pada level 
mikro, sekolah perlu meningkatkan dan 
mengasah sisi kemanusiaan siswa. 
Dan pada level makro, 
perlu menyediakan 
sekolah bermutu bagi 
anak-anak miskin. 
Hal ini merupakan 
misi kristiani yang 
perlu dinyaringkan 
kembali suaranya 
oleh lembaga 
p e n d i d i k a n 
kristen dalam 
rangka turut 
m e n c e r d a s k a n 
kehidupan bangsa. 

Tantangan dunia 
p e n d i d i k a n 
berikutnya adalah 
perubahan tata 
nilai. Dunia masa 

kini menekankan materi sebagai tolok 
ukur keberhasilan hidup, sehingga 
sebagain besar masyarakat mengikuti 
perkembangan dan perubahan zaman 
tanpa mengerti kebutuhannya. Dalam 
hal ini, anak dan remaja sangat rentan 
terhadap permasalahan tersebut, 
sehingga sekolah perlu membangun 
tata nilai yang kuat bagi mereka. 

Disintegrasi keluarga merupakan 
tantangan berikutnya yang dihadapi 
oleh sekolah. Bukan tanggung jawab 
sekolah untuk mengatasi permasalahan 
keluarga, namun sekolah mendapat 
dampak dari persoalan tersebut. Dalam 
menanggapi situasi tersebut, sekolah 
dapat melakukan perannya dengan 
membangun pendidikan bagi orang 
tua melalui kegiatan yang melibatkan 
mereka, misalnya parenting. Sekolah 
bersinergi dan memiliki jaringan 
sosial yang dapat membantu 
sehingga tantangan radikalisasi versus 
liberalisasi, dan tantangan lain, dapat 
diantisipasi sejak dari sekolah dan 
keluarga.

Radikalisasi versus liberalisasi menjadi 
tantangan masa kini yang muncul dalam 
isu kemanusiaan seperti teror yang 
mengatasnamakan 

“Peran Transformatif Lembaga Pendidikan Kristen di era Kontemporer”

Seminar Pendidikan
Pembicara:
      Prof. Anita Lie, Ed.D.
      Ir. Takim Andriono, M.E., Ph.D.
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agama, LGBT, dan kekerasan. Radikalisasi 
versus liberalisasi dapat menimbulkan 
ketakutan yang berlebihan pada 
masyarakat dan yang akhirnya dapat 
menimbulkan kebencian terhadap 
kelompok tertentu. Demikianlah lima 
tantangan yang perlu disikapi dengan 
kritis oleh lembaga pendidikan Kristen. 
Lebih daripada itu, sikap kritis dan 
ketajaman membaca fenomena zaman 
perlu dimiliki oleh aktor pendidikan.

Dalam rangka memberi respons 
terhadap tantangan dunia pendidikan 
masa kini yang sudah diuraikan di atas, Ir. 
Takim Andriono, M.E., Ph.D. mengawali 

uraian dengan mengatakan bahwa 
keberadaan kita sangat bergantung 
bagaimana cara kita menyikapi realita 
yang ada. Mengutip Stephen R. 
Covey, dia mengatakan, apakah kita 
adalah reactive people atau proactive 
people ketika  menghadapi realita, 
sederhananya apakah dengan ramah 
atau marah ketika kita menghadapi 

realita. Dikisahkan 
banyak peradaban 
besar, seperti Romawi 
yang timbul dan 
tenggelam karena 
gagal menghadapi 
tantangan. Kemudian, 
Ir. Takim menyuarakan 
panggilan aktor 
pendidikan dalam 
mewujudkan tujuan 
pendidikan Kristen 
dengan menggunakan 
ibarat sebuah pohon yang memiliki 
akar, batang, daun, dan buah. Akar 
merupakan tujuan primer, yaitu landasan 
spiritual/belief system yang menjadi 
ranahnya sekolah untuk mengakarkan, 
memperkenalkan anak-anak kepada 
Tuhan sehingga mereka memiliki 
hubungan pribadi yang erat dengan-
Nya. Lingkungan sekolah merupakan 
tanah bagi akar untuk mendapatkan 
keteladanan dan menyerap nilai-
nilai hidup yang baik. Bagian batang 
merupakan tujuan sekunder, yaitu 
pengembangan karakter anak. Dan, 
buah merupakan hasil akhir, yaitu anak 
memiliki keterampilan, kreativitas yang 
dapat diterapkan dalam kehidupan 
nyata. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
sekolah perlu memahami situasi dan 
kebutuhan anak-anak masa kini, yang 
disebut sebagai generasi Z (generasi 
yang melek teknologi), dalam proses 
belajarnya. Dalam merespons siswa yang 
termasuk generasi Z, menyampaikan 
materi dengan pola tradisional 
sudah tidak relevan digunakan. Pola 
pengajaran yang melibatkan siswa pelu 
dikembangkan sehingga siswa dan 
guru berada dalam ketersalingan untuk 
belajar. Dan pada akhir uraian, Ir. Takim 
menyatakan bahwa sekolah bukan 

lingkungan satu-satunya bagi anak untuk 
belajar, sehingga dalam hal ini sekolah 
perlu menjalin kerja sama dengan pihak 
terdekat, yaitu orang tua dan masyarakat 
(gereja). Orang tua (keluarga) perlu 
diajak untuk memiliki visi yang satu 
dengan sekolah dan gereja, sehingga 
tantangan pada era kontemporer dapat 
dihadapi bersama-sama. 

Sesi tanya jawab disambut dengan 
antusias  oleh para peserta seminar 
dengan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan seputar bagaimana 
konkretnya peran transformatif dapat 
dilakukan di sekolah. Para pembicara, 
Prof. Anita Lie, Ed.D. dan Ir. Takim 
Andriono, M.E., Ph.D., menguraikan 
jawabannya dengan bijak dan 
gamblang, yaitu dengan kembali pada 
dasar pemahaman bahwa dalam 
menghadapi perubahan, kita perlu 
terus memperkenalkan konsep tata 
nilai kristiani kepada siswa. Dan, letak 
peran transformatif lembaga pendidikan 
adalah menyediakan lingkungan 
pendidikan yang dapat mengasah sisi 
manusiawi siswa bersama dengan orang 
tua (keluarga) dan gereja. 
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Acara puncak dari rangkaian kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun ke-65 PPPK 
Petra telah berlangsung dengan penuh kemeriahan pada hari Sabtu, tanggal 
23 April 2016, di Convention Hall Grand City, Surabaya. Menjelang pukul 17.00, 

para tamu undangan dari internal PPPK Petra serta institusi partner dari dalam dan 
luar negeri, telah terlihat berdatangan di lobi ballroom. Tak beberapa lama kemudian, 
acara didahului dengan sesi ramah tamah. Para tamu undangan dipersilakan untuk 
menikmati jamuan makan malam yang telah dibagi dalam beberapa ruang, mengingat 
banyaknya jumlah tamu undangan yang hadir. Tepat pukul 18.00, ballroom gate 
mulai dibuka bagi para tamu undangan untuk segera masuk ke dalam convention 
ballroom, tempat acara berlangsung. Video testimonial HUT ke-65 PPPK Petra dari 
siswa, alumni, orang tua siswa dan pimpinan/perwakilan institusi partner PPPK Petra 
(Universitas Kristen Petra, Universitas Surabaya, Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya, Pei Hwa Presbyterian Primary School Singapore, Singapore Institute of 

Management, Nanyang Academy of Fine Art (NAFA) Singapore, Beijing No. 
39 Middle School, serta Guang Xi University of Science and Technology) mulai 
diputar sambil mengiringi para hadirin untuk segera memenuhi sekitar dua 
ribu tempat duduk yang telah dipersiapkan oleh panitia acara.

Acara perayaan pada malam itu dipandu oleh Glenn Rozanno dan Meity Piris 
serta para siswa Petra yang telah mengikuti audisi MC sebelumnya, Laurensia 
Leoni, Michael Raharja, Jeremy Immanuel Tanjung, dan Piniela Sutandi. 
Kehadiran dan kolaborasi mereka berenam mampu membuat suasana 
kemeriahan acara perayaan ini terus terasa mulai awal hingga akhir acara 
berlangsung. Acara perayaan yang mengambil tema “Train up a child in the 
way he should go; and when he is old he will not depart from it.” (Proverb 
22:6) tersebut, diawali dengan vocal group performance dari guru-guru SMA 
Kristen Petra 4 yang menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk PPPK 
Petra, dan dilanjutkan dengan penampilan dari Petra Youth Dancer yang 
membawakan tarian tradisional. Kemudian, dimulailah countdown timer 

yang ditampilkan pada stage background LED display. “... lima... empat... tiga... dua... 
satu!” Bertepatan dengan itu, Raymond J. Wahjoedi —pelatih Petra Children Choir— 
menyanyikan lagu “Kebyar-Kebyar” dengan lantang yang seolah ingin membangkitkan 
jiwa patriotisme semua yang hadir di tempat itu, dengan iringan musik Petra Youth 
Orchestra. Bersamaan dengan itu, mulailah prosesi panji-panji yang terdiri atas 65 
orang unsur keluarga besar PPPK Petra dan parade siswa berprestasi PPPK Petra, 
yang bergerak dari belakang hadirin menuju ke arah panggung di bawah sorotan 
lampu followspot.

Setelah grup pembawa panji-panji dan parade siswa berprestasi ini sampai di 
atas panggung, MC mengajak hadirin untuk bangkit berdiri dan bersama-sama 
menyanyikan Mars Petra. Seusai itu, lighting ruangan mulai diredupkan seiring dengan 
penampilan solo tari tradisional dari siswi Petra. Tarian solo yang bertajuk “Cakil” 
ini mampu menarik perhatian dari seluruh tamu undangan yang hadir pada petang 

hari itu. Tepuk tangan pun terdengar riuh pada akhir tarian, mengiringi 
sang penari meninggalkan panggung utama. Acara dilanjutkan dengan 
penampilan dari siswa-siswi jenjang TK —pemenang Lomba Menyanyi 
Bersama PPPK Petra— yang menyanyikan lagu “Guruku Tersayang” 
dengan disertai photo collage video yang menunjukkan bagaimana 
kebahagian dan keceriaan siswa-siswi jenjang TK ini dalam keseharian 
kegiatan belajar bersama para guru mereka di sekolah.

Memasuki sesi ibadah, grup cantoria memandu pujian “Kami Puji 
dengan Riang” sebagai pengantar bagi Pdt. Didik Tridjatmiko sebelum 
membawakan firman pada acara perayaan ini. Sebagai penutup sesi, 
Leoni bersama dengan 42 siswa pemenang Lomba Paduan Suara SD 
Kristen PPPK Petra menyanyikan lagu “In Your Hands”, beserta tampilan 
video kilas balik siswa dan kegiatan pendidikan karakter di sekolah. 

Perayaan Hari Ulang Tahun Ke-65 PPPK Petra



Acara pun dilanjutkan dengan sambutan dari dr. Ariawan Wangsa Seputera, M.Kes. 
selaku Ketua Umum Panitia HUT ke-65 PPPK Petra dan sambutan dari Dr. Ir. Januar 
Heryanto, MS, MBA, selaku Ketua I Dewan Pengurus PPPK Petra. Setelah itu, 
ditampilkanlah video sejarah PPPK Petra, mulai awal berdiri hingga perkembangannya 
yang sekarang telah berumur 65 tahun dalam berkarya di dunia pendidikan. 
Penampilan berikutnya, dance performance dari kolaborasi para siswa SMP 
dan SMA yang mengisahkan seorang siswa mencari tempat belajar dan 
akhirnya berhasil menemukannya di PPPK Petra. Kemudian, ditampilkan 
video profile PPPK Petra sebelum sesi penekanan tombol sebagai acara 
‘puncak’ prosesi simbolis Hari Ulang Tahun ke-65 PPPK Petra ini oleh Dr. Ir. 
Januar Heryanto, MS, MBA, dr. Ariawan Wangsa Seputera, M.Kes., dan Ir. 
Widodo Adipranoto selaku Ketua I, II, dan III Dewan Pengurus PPPK Petra.

Acara berlanjut dengan performance dari siswa pemenang Lomba Tari 
PPPK Petra jenjang TK dan SD, yang menampilkan tari ulang tahun PPPK 
Petra. Seusai itu, tampil duet Evelyne dan Merelyn yang membawakan 
lagu “Chuntian De Ba Lei” dengan iringan musik Petra Youth Orchestra. 
Penampilan mereka pada sore hari itu sungguh memukau. Mereka mampu 
membawakan nada-nada tinggi pada lagu tersebut dengan sangat apik dan 
mengundang applause yang meriah dari para tamu undangan. 

Selanjutnya, MC mulai menjelaskan tema HUT dan makna logo HUT ke-65 
PPPK Petra, yang kemudian disambung dengan pemutaran video seputar prestasi 
siswa dan video testimonial ataupun ucapan selamat ulang tahun kepada PPPK Petra. 
Pada kesempatan ini, Glenn dan Meity juga melakukan live interview dengan Ibu Sylvia 
Pangkey (alumnus; Konsul Kehormatan Belanda di Surabaya) dan perwakilan dari 
IKAPETRA sehubungan dengan pesan dan harapan akan PPPK Petra yang merayakan 
ulang tahunnya ke-65 ini. Mereka merasa senang bisa menjadi bagian dari keluarga 
besar PPPK Petra yang kini telah berkembang menjadi lembaga pendidikan yang besar 
dan turut ambil bagian memberikan kontribusi yang positif dalam dunia pendidikan 
di Indonesia. Mereka juga berharap PPPK Petra bisa terus berkarya selaras dengan 
perkembangan zaman, terutama di bidang pendidikan guna menumbuhkan 
generasi-generasi muda yang unggul dan berkarakter.

Kemudian, saatnya sesi yang telah ditunggu-tunggu oleh seluruh hadirin 
yang datang, sesi I pengundian doorprize untuk tiga mesin cuci. Selanjutnya 
ada performance dari Michael yang membawakan lagu “How Great Thou 
Art” dan Natasya dengan lagu “Faithful God”, serta new products launching 
of PPPK Petra —Buku Profil PPPK Petra 2016, Buku Sejarah Ringkas IV PPPK 
Petra, website PPPK Petra yang tampil dalam tiga versi bahasa (Indonesia, 
Inggris, dan Mandarin), Blended Learning, dan program lima hari sekolah. 
Pengundian doorprize sesi II dilakukan untuk hadiah lemari es dan televisi, 
sebelum dilanjutkan kembali dengan performance dari Michael 
dan Natasya. Menuju penghujung acara, Raymond kembali tampil 
membawakan lagu “God is Good” dengan grup paduan suara sebagai 
backing vocals. Suasana meriah makin terasa jelang pengambilan 
nomor undian grandprize oleh Ir. Winfrid Prayogi, M.Div., M.Th. yaitu 
satu buah sepeda motor matic bagi pemegang nomor undian yang 
beruntung. Sorakan pun pecah ketika nomor undian dibacakan, dan 
confetti ditembakkan ke atas panggung sebagai puncak kemeriahan. 
“Selamat Ulang Tahun Ke-65 PPPK Petra!” Itulah kata-kata yang 
terdengar nyaring pada penghujung acara perayaan HUT ke-65 PPPK 
Petra pada malam hari itu. Dan sebagai penutup, Ir. Suwandi Tanudjaja 
pun naik ke atas panggung utama untuk memimpin doa penutup. 
Semoga dengan pengabdian selama 65 tahun ini, PPPK Petra bisa terus 
berkarya dan menjadi pelopor dalam dunia pendidikan di Indonesia. 
Happy birthday, PPPK Petra...!!!
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First Time in Singapore
Hello everyone, we went to Singapore. We were all very 

excited and happy. When we arrived at Juanda Airport, we 
went to Starbucks and gathered with our friends and teachers. 
We flew to Singapore at 7.35 a.m. by Garuda Indonesia. We 
departed to Changi Airport at 10.50 a.m.. Thank God! We 
arrived in Singapore safely.

Changi Airport is very clean and cold. We waited for our bus 
which took us to Singapore Flyer. We arrived at Singapore Flyer 
at about 12.30 p.m.. We took lots of photos and had lunch 
there. We went to duck tour, and we studied lots of things. 
At Singapore Flyer we had lots of fun too. Then we walked 
to Merlion. We also took pictures with our friends when the 
weather was very bright and hot. We went to Ibis Novena 
Hotel at 4.00 p.m. and we checked in the hotel at 4.15 p.m.. 
We had dinner there. We enjoyed it very much. After dinner, 
we made evaluation and group report. The evaluation and 
the report were done. We did it together until it was finished. 
Finally, we went to bed. We couldn’t wait for the next day to 
visit our new friends at Pei Hwa School.

Meeting Our New Buddies
This was our second day at Singpore, we were so excited 

to meet our new friends. We woke up at 5.00 a.m., then we 
took a shower. After that we went to the lobby hotel to get 
breakfast. We ate omelete, hash brown, sausage, and soup. 
Now it’s time to go to school.

We arrived at 8.00 a.m.. We played ice breaker and then we 
studied science. In recess time, we ate foods. We paid with the 
coupon that the teacher had given to us. Then we continued to 
study science. After that, we went to the library, we were very 
excited.

In Pei Hwa library, it was very clean and the books were set 
neatly, then we had lunch. After that we played seven cups, 
it was really hard but it’s fun too. Then we played a game 
called catch phrase, we played it with our buddies. It was 
really difficult because it’s hard to see the meaning from the 
drawings. At 1.00 p.m., we were supposed to go to Marina 
Barrage but it was cancelled because of the bad weather. 
So we went to Lucky Plaza, we bought some souvenirs. The 
souvenirs were very cheap, we were happy because we didn’t 
have to waste our money so much.

Then we went to Takashimaya to search some more things 
for our friends. We went to Takashimaya’s food court and we 
ate noodle and rice. After that, we went to the hotel to make 
our report, and we took a bath and had a rest in the end.

Super Exciting Day
Hi..!!! Today we woke up at 5.30 a.m.. We took a shower at 

6.00 a.m.. We had a yummy breakfast at 7.00 a.m.. After we 
had breakfast, we went to Pei Hwa School. We were so happy, 
because we met our buddies.

Petra Student Exchange
@ Pei Hwa Presbyterian Primary School
20th - 25th March 2016
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Today we studied about sport, Chinese tea lesson, and art. At 
sport subject, we studied about basketball and soccer. We love 
art subject because the subject is so exciting. We made positive 
and negative things. We had lunch at school before we went to 
Science Centre. We were so excited because we played 3D roller 
coaster. We studied about dinosaurs, tsunami, earthquake, etc.. 
We were so happy because we can see the tornado fire. It was 
very awesome and incredible. After we went to Science Center, 
we went to China Town.

At there, we bought some souvenirs for our parents, teachers, 
etc.. We had our dinner at China Town too. We were so excited. 
We were so tired because we walked very long. Now, it’s time 
to go back to the hotel. In the hotel, we made report. After we 
made a report, we went to our bedroom and slept. We hope 
tomorrow will be the super great day in Singapore.

Fourth Day at Singapore
We woke up at 5.30 a.m. and took a shower. Then we went to 

the lobby to get a breakfast. In school, we studied Math. It was 
about base and height of shapes. Then we played table tennis, 
it was so fun and we were really tired. After having a lunch, we 
went back to the hotel. We had a rest and took a shower. After 
that we went to Garden by the Bay. It was beautiful and there 
were so many kind of plants. We went to cloud forest. It was very 
beautiful and cold. We went to the lost city up there, we can see 
all there was a lot of fog all over the garden. After that we ate at 
Texas restaurant, it was very nice then we watched the light show 
from the fake tree with music, it was very popular in Gardens by 
the Bay. After that we went to the hotel and we went to sleep. 
We hope tomorrow will be a amazing and exciting day.

Last Day at Pei Hwa
Today we woke up at 5.00 a.m.. At 5.30 a.m., we took a 

shower. After we took a shower, we had a breakfast. We arrived 
at school at 6.30 a.m.. We performed at school, first was speech 
by Dyllan and Princess, second was plate dance, and the third 
was our performance of “Good Bye” song. After that we learnt 
about area rectangle and triangle. After Math lesson, we took 
selfie with our buddies. We had a lunch at school.

After school, we were given a big surprise which is we went 
to Universal Studio. First, we played Madagascar, second we 
watched Shrek 4D, third we watched how to make a movie, and 
the last one we went to Transformer. We went to candylicious. 
After that, we had a dinner at hotel. We went to our room to 
pack and sleep. It was an unforgettable experience for us.
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Matematika merupakan pelajaran yang rumit 
bagi sebagian siswa, namun tidak bagi 
Joshua Justin. Siswa kelas VI SD Kristen 

Petra 5 ini gemar mengerjakan soal-soal Matematika, 
bahkan soal-soal sekelas olimpiade. Tidak heran, 
Joshua berhasil meraih Juara I dalam Olimpiade 
Matematika (OMA 16) pada tanggal 20-21 Februari 
2016, yang diadakan oleh Universitas STKIP PGRI 
Pasuruan. Lomba ini diikuti oleh 116 siswa se-
Jawa Timur. Ada ungkapan “usaha tidak pernah 
mengkhianati hasil”, usaha keras yang dilakukan oleh 
Joshua tidaklah sia-sia, bahkan membuahkan hasil 
yang membanggakan. Hal ini bukan berarti Joshua 
tidak pernah mengalami kegagalan. Kegagalan yang 
dialami membuatnya semakin berpengalaman. 
Joshua menunjukkan bahwa Matematika bukanlah 
sesuatu yang menakutkan, melainkan sesuatu 
menyenangkan. Yes, I love Math!

Kami, Gilbert Adriel Tantoso dan Aimee Christy dari 
SD Kristen Petra 9, mengikuti lomba siswa teladan 
tingkat Kecamatan Wonocolo untuk jenjang SD, 

yang dilaksanakan pada tanggal 23-24 Februari 2016. 
Hari pertama saat tiba di tempat lomba, kami terkejut 
karena peserta lomba sangat banyak. Dari seluruh 
peserta ini, hanya akan diambil sepuluh besar siswa dan 
sepuluh besar siswi. Saya berdoa terlebih dahulu agar 
Tuhan menyertai dan membantu kami, walaupun kami 
merasa soalnya sangat sulit, tetapi kami yakin Tuhan 
pasti membantu kami. 

Hari pertama, materi yang dilombakan dalam 
bentuk tes tulis dan menulis cerita tentang kepedulian 
terhadap lingkungan. Puji Tuhan... kami masuk 
sepuluh besar untuk putra dengan berada di peringkat 
I, dan putri di peringkat V. Pada hari kedua, materi 
yang dilombakan dalam bentuk talent show dan tes 
wawancara. Dari babak ini, akan diambil Juara I, II, 
dan III. Setelah menunggu beberapa jam, hati kami 
mulai berdebar ketika tiba saatnya pengumuman juara. 
Akhirnya dari hasil tes seleksi hari kedua, saya, Gilbert 
Adriel Tantoso berhasil meraih Juara I.

Kami mengucap syukur kepada Tuhan, guru-guru 
yang membina kami, dan orang tua yang banyak 
mendukung dalam mengikuti lomba ini. Ketekunan, 
kesabaran, dan kedisiplinan dalam berlatih, pasti akan 
membuahkan hasil. 

OLIMPIADE

LOMBA

Matematika

Siswa Teladan
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Hari Senin, tanggal 21 Maret 2016, kami 
sangat bersemangat ke sekolah. Ya…! Ibu 
guru mengumumkan kalau hari ini akan 

ada kegiatan entrepreneurship membuat salad 
buah. Semua siswa kelas IV SD Kristen Petra 10 
pun datang dengan membawa segala peralatan 
dan bahan yang diperlukan untuk membuat 
salad buah. Setelah dibagi menjadi beberapa 
kelompok, kami mendengarkan penjelasan dari 
ibu guru tentang bagaimana cara membuat salad 
buah. Bahan-bahan yang diperlukan, antara lain: 
buah melon, stroberi, apel, jeruk, leci, agar-
agar dengan berbagai warna, mayones, susu 
kental manis putih, parutan keju, dan buah kiwi 
sebagai hiasan. Cara membuatnya, buah-buahan 
yang sudah dikupas kulitnya tersebut dicuci 
bersih, kemudian dipotong-potong bentuk dadu 
berukuran kecil. Setelah itu masukkan mayones, 
susu, dan parutan keju, lalu aduk secara merata. 
Hhhmmm... aroma segar salad buah mulai 
menyebar ke seluruh ruang kelas kami. Tak 
sabar rasanya ingin segera mencicipinya. Kami 
lalu memasukkan potongan buah tersebut 
ke dalam wadah, sekaligus membuat topping 
sebagai sentuhan akhirnya supaya terlihat cantik. 
Hmmmm... yummy...! Enak dan segar!

Pelajaran Matematika kadang menjadi salah satu 
pelajaran yang membosankan, terutama materi 
mengubah pecahan biasa ke persen dan desimal 

serta sebaliknya. Akan tetapi, pada hari Jumat, tanggal 4 
Maret 2016, siswa-siswi kelas V SD Kristen Petra 11 bisa 
menjadikan pelajaran Matematika menjadi pelajaran yang 
menyenangkan.

Melalui “Permainan Kartu Pecahan”, mereka belajar 
mengubah pecahan biasa ke persen dan desimal serta 
sebaliknya. Permainan ini menggunakan kartu yang berisi 
nilai pecahan biasa, pecahan campuran, persen, dan desimal 
yang senilai, dan sudah disediakan oleh guru kelas. Oleh 
bimbingan Bu Ninik sebagai guru kelas, mereka belajar 
Matematika dengan senang dan semangat.

Adapun cara bermainnya adalah sebagai berikut.... 
Pertama-tama, siswa dibagi menjadi 4-5 kelompok, tiap 
kelompok berisi 5-6 siswa. Kedua, kartu dikocok dan dibagi 
sama banyak sampai habis. Ketiga, siswa melakukan suten 
untuk menentukan siapa yang harus membuka satu kartu 
terlebih dahulu. Keempat, siswa yang 
berada di sebelah kanannya 
mencari kartu miliknya yang 
sama nilainya dengan salah satu 
ujung kartu. Kelima, siswa yang 
di sebelahnya lagi juga mencari 
kartu miliknya yang sama nilainya 
dengan salah satu ujung kartu 
yang ada di atasnya. Begitu 
seterusnya sampai kartu habis dan 
saling bersambungan nilainya satu 
sama lain. 

Kegiatan pembelajaran 
ini bertujuan agar pelajaran 
Matematika tidak terasa 
membosankan dan membuat siswa 
menyukainya, serta melatih siswa 
untuk bisa berpikr cepat.

Segarnya Matematika
Salad Buah itu Menyenangkan
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Sebelumnya, saya mengira menjadi lemah 
lembut itu akan memalukan karena saya 
seorang laki-laki. Tetapi setelah saya 

mengikuti kegiatan PKK di sekolah pada tanggal 
5 Maret 2016, sekarang saya tahu bahwa semua 
orang memiliki kelembutan di dalam dirinya. 
Lemah lembut itu milik semua orang, baik 
laki-laki maupun perempuan. Namun sayang, 
kelembutan itu jarang muncul dalam perkataan 
dan perbuatan kita, apalagi jika kita berada dalam 
situasi yang tidak menyenangkan. Bukan kata-kata 
dan perbuatan yang lemah lembut yang tercipta, 
namun sebaliknya.

Melalui kegiatan pleno dan kegiatan kelas yang 
berlangsung di SD Kristen Petra 12 ini, kami banyak 
belajar untuk mewujudkan kelembutan dalam 
perkataan dan perbuatan, di mana dan kapan pun 
juga, serta kepada siapa saja. Kelembutan akan 
membawa kebahagiaan, sedangkan kekerasan akan 
membawa pertengkaran dan kesedihan. Semua 
orang ingin mendapatkan perlakukan dan kata-
kata yang membangun dan lemah lembut. Kalian 
juga, kan? Oleh sebab itu... mari kita sebarkan 
kelembutan yang kita miliki kepada semua orang.

Belajar tidak hanya di kelas, tetapi juga bisa di 
luar kelas. SD Kristen Petra 13 mengadakan 
kunjungan edukasi ke Agrowisata Lebo, 

Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016. 
Siswa yang mengikuti 
adalah semua siswa 
kelas IV, yaitu kelas 
A, B, dan C. Pertama 
kali sampai di lokasi, 
kami langsung belajar 
tentang bermacam-
macam tanaman 
hortikultura, 
khususnya tanaman 
yang dibudidayakan. 
Setelah itu, kami 
diajak berkeliling 
oleh pemandu menuju persawahan 
dan green house. Kami belajar banyak hal, di 
antaranya jenis-jenis tanaman hortikultura, cara 
pembuahan, penyiangan, pemupukan, bahkan 
praktik menanam buah terong dengan cara yang 
benar. Kunjungan edukasi ini menjadi bagian dari 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Sehingga... selain 
belajar dari buku, kami juga bisa belajar langsung 
dari alam. Sungguh sangat menyenangkan sekaligus 
menambah ilmu!

PKK : BelajarKelembutan dari Alam
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Kelebihanku untuk

IndonesiaTuhan memberi kelebihan kepada setiap orang, dan 
kelebihan tiap-tiap orang berbeda satu dengan yang 
lain. Beberapa bentuk kelebihan yang diberikan oleh 

Tuhan antara lain pandai menyanyi, menari, bermain alat 
musik, membuat cendera mata, olahraga, bermain drama, 
dan sebagainya. Kelebihan tersebut akan sangat berarti jika 
bisa kita kembangkan dan bagikan kepada orang-orang atau 
lingkungan sekitar kita, terutama negara kita, Indonesia.

Pada tanggal 6 Februari 2016, kami, siswa SD Kristen Petra 
1, mengikuti kegiatan PKK dengan tema “Kelebihanku untuk 
Indonesia”. Sebuah pertanyaan yang muncul dalam pemikiran 
kita adalah, apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia 
tercinta? Pada kegiatan kelas kecil, kami membuat kliping 
tentang cita-cita. Dalam kliping tersebut, kami menuliskan cita-
cita, apa yang akan kami lakukan setelah cita-cita terwujud, 
dan apa yang akan kami lakukan saat ini untuk mewujudkan 
cita-cita tersebut. Setelah itu, secara bergantian kami maju 
ke depan kelas untuk menceritakan hasil karya kami.  Pada 
kegiatan kelas besar, kami diminta memilih salah satu dari tiga 
pilihan tugas, yaitu membuat pola batik, membuat puisi, atau 
membuat promosi/iklan untuk tempat-tempat yang bersejarah 
yang ada di Indonesia. Kemudian, hasil karya kami tersebut 
ditempelkan di mading kelas agar bisa dinikmati oleh orang 
lain.

Teman-teman, meskipun kita masih anak-anak, sebenarnya 
banyak hal yang bisa kita lakukan untuk Indonesia. Contoh 
dalam kehidupan sehari-hari adalah menjadi pelajar yang baik 
dan bertanggung jawab, mencintai dan peduli lingkungan, 
taat dan tertib dalam masyarakat, serta menghargai budaya 
bangsa Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita wajib 
mengembangkan potensi  yang kita miliki untuk memajukan 
Indonesia. Banggalah dengan dirimu dan Indonesia. Selamat 
mempersembahkan kelebihan diri untuk negara kita tercinta, 
Indonesia!

Indonesia raya, merdeka! Merdeka! ... Hiduplah 
Indonesia Raya! ... Dengan semangat, kami 
menyanyikan lagu nasional Indonesia. Dengan bangga, 

kami mengaku sebagai warga negara Indonesia. Dengan 
kelebihan yang dimiliki, kami bersedia membangun 
negeri Indonesia. Karena itu, melalui Pendidikan Karakter 
Kristiani pada tanggal 6 Februari 2016, kami belajar untuk 
memberikan kelebihan kami bagi Indonesia. Di kegiatan 
pleno, kami belajar mengenai tokoh-tokoh Indonesia yang 
sudah berhasil mengukir prestasi tingkat internasional. 
Bahkan, ada siswa dari SD Kristen Petra yang berhasil 
meraih emas di Olimpiade Matematika tingkat 
internasional. Mengetahui hal itu, kami termotivasi untuk 
melakukan hal yang sama. 

Di kelas, kami belajar untuk melihat kelebihan-
kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia. Kami diberi tugas 
untuk membuat karya mengenai Indonesia. Melalui 
tugas ini, kami belajar untuk memberikan yang terbaik 
sehingga dapat menghasilkan karya yang baik. Berusaha 
dengan maksimal untuk menghasilkan karya yang baik 
adalah cara yang kami lakukan untuk belajar memberikan 
kelebihan bagi Indonesia. Memang saat ini kami masih 
kecil, tetapi ketika dewasa nanti, kami berjanji akan 
memberikan kelebihan kami untuk Indonesia. Hidup 
Indonesia!
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Ayo Mencari
Telur Paskah

Aku Cinta
Lingkungan

Belajar dan bermain bersama teman-teman... itulah 
kegiatan yang kami ikuti di TK Kristen Petra 7 pada 
tanggal 10 Maret 2016 lalu. “Anak-anak, hari ini kita 

akan belajar di luar. Kita akan mengenal alam sekitar kita,“ 
kata bu guru. “Wah...kita mau ngapain, Bu, kalau belajar di 
luar? Bukannya panas kalau belajar di luar?” tanya temanku. 
“Anak-anak...kita hidup ini, selain menyayangi sesama 
manusia, kita juga harus menyanyangi alam dan lingkungan 
sekitar kita. Coba perhatikan, apa akibatnya kalau kita tidak 
menjaga lingkungan dengan baik?“ tanya bu guru. “Aku 
tahu, Bu...alam akan rusak, dan bisa banjir saat hujan,“ kata 
temanku. “Iya, benar sekali...! Banyak kerugian yang akan 
kita rasakan kalau kita tidak dapat menjaga alam sekitar 
dengan baik,“ kata bu guru.

Lalu, kami mengikuti bu guru berjalan menuju halaman 
depan sekolah. “Anak-anak... lihat, di halaman sekolah 
ini ada beberapa rumput yang sudah tinggi, kan? Supaya 
halaman sekolah kita terlihat rapi kembali, mari kita belajar 
membersihkan bersama. Kita akan mencabut rumput-
rumput yang tinggi. Dan setelah itu, kita akan membuang 
rumput yang sudah dicabut ke mana, ya...?” tanya bu guru. 
“Ke tempat sampah, Bu...!” jawabku kepada bu guru. “Benar 

sekali!” sahut bu 
guru. Kami pun 
bersemangat 
untuk mencabuti 
rumput-rumput 
yang tinggi 
tersebut. 
Walaupun 
cuaca sedikit 
panas, tetapi kami 
tidak mengeluh, karena kami ingin lingkungan sekolah 
kami terlihat rapi dan bersih. Selesai mencabuti rumput, 
kami membuangnya ke dalam tempat sampah. Kemudian, 
ibu guru mengingatkan kami untuk membersihkan tangan 
dengan mencuci tangan.

Kami sangat senang hari ini karena mendapat 
pengalaman baru yang berharga, yaitu kami harus bisa 
menjaga lingkungan sekitar. Walaupun kami masih kecil, 
kami bisa mulai dengan cara yang sederhana, seperti 
membuang sampah pada tempatnya dan mencabuti rumput 
liar yang tumbuh di halaman, sehingga lingkungan sekitar 
kita terlihat rapi dan sehat.

Dalam rangka menyambut hari Paskah, para siswa KB 
A dan KB B mengikuti kegiatan lomba mencari telur. 
Kegiatan ini dilaksanakan di halaman dan kebun 

sekolah pada tanggal 16 Maret 2016 yang lalu. Para guru 
telah menempatkan telur-telur plastik di sekitar halaman 
dan kebun sekolah. Para siswa pun telah siap dengan tas 
plastik di tangan. Ketika peluit dibunyikan, mereka dengan 
antusias segera berlarian mencari telur. Ada yang begitu 
cekatan dan berhasil mendapat banyak telur, namun ada 
juga yang tidak mendapatkan sama sekali. Tetapi hal itu 
tidak menjadi masalah, karena yang penting kita semua 
tetap bersukacita dalam merayakan Paskah ini. Dalam 
kegiatan ini, yang berhasil menjadi Juara I adalah David  
dari KB B2, Juara II adalah Kayla dari KB B1, dan Coralin 
dari KB A. 
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Belanja di Pasar

Sukacita Paskah
Selamat Paskah…! Hari Senin, tanggal 28 Maret 2016, 

aku dan seluruh siswa-siswi TK Kristen Petra 10 
mengikuti ibadah dan perayaan Paskah bersama. 

Acara pada hari itu berjalan begitu meriah, kami semua 
bersorak-sorai untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. 
Ada beberapa teman yang bermain drama, membaca puisi, 
menari, dan ada juga parade musik dari adik-adik TK A. Kami 
semua berusaha memberi penampilan yang terbaik karena 
ini adalah tanda terima kasih kami untuk Tuhan yang telah 
rela mati dan bangkit bagi kami. 

Tetapi sukacita Paskah ini tidak kami nikmati sendiri, 
kami juga ingin membaginya kepada opa dan oma yang ada 
di panti jompo. Opa dan oma yang kami kunjungi terlihat 
begitu bahagia melihat kedatangan kami. Kami mengajak 
mereka memuji Tuhan, bercanda, dan membagikan 
bingkisan untuk mereka.

Wah... aku merasa senang sekali melewati Paskah pada 
tahun ini bersama teman-teman di sekolah, juga bersama 
opa dan oma di panti jompo. Aku yakin Tuhan Yesus di 
surga juga ikut bersukacita dengan kami semua. Bagaimana 
dengan kalian? Jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan 
yang sudah berkorban buat kita semua. Selamat Paskah, 
teman-temanku....

“Sayur... sayur... siapa mau beli? Ada 
wortel, terong, sawi, semuanya masih 
segar, lho!” teriak Timothy ketika 

menjajakan dagangannya. Ya, pada hari Kamis, 
tanggal 18 Februari 2016, kami, siswa-siswi 
kelompok B TK Kristen Petra 11, mengikuti 
kegiatan bermain peran. Hari itu, ada tiga orang 
teman kami yang berperan sebagai pedagang 
sayur di pasar, dan teman-teman yang lain 
mendapat peran sebagai pembelinya. Seru 
sekali! Kami diberi uang oleh ibu guru, dan 
diminta untuk mencoba berbelanja sayuran 
kepada teman-teman kami yang 
berjualan. Kegiatan ini bertujuan 
agar kami bisa mengenal mata 
uang. Selain itu, dengan 
bermain peran ini kami juga 
bisa tahu bagaimana rasanya 
menjadi pedagang ataupun 
pembeli. Wah, mengasyikkan 
sekali...!
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Make It

Telur Paskah yang Indah

Happen

Outbound in
My School

Yeeey... saatnya bersenang-senang!!! Hehehe...! Hari Jumat, 
tanggal 4 Februari 2016, aku dan teman-temanku kelompok B 
TK Kristen Petra 13 mengadakan kegiatan outbound di sekolah. 

Awalnya kami dibagi dalam beberapa tim yang terdiri atas siswa 
kelompok B1, B2, dan B3. Permainan yang kami mainkan cukup 
beragam, mulai dari yang mengasah otak sampai mengandalkan 
ketangkasan. Setiap anggota mendapat giliran bermain guna 
mendapatkan poin. Tim yang mengumpulkan poin terbanyak serta 
terkompak adalah pemenangnya. Kegiatan yang paling kusukai 
adalah kegiatan menangkap ikan kecil, lalu menghitung jumlahnya. 
Aku senang sekali melihat gerakan ikan-ikan yang gesit itu dalam 
berenang. Setelah semua pos terlewati, kami pun menuju pos terakhir, 
yaitu pos memasak steam food. Hehe... kami menikmati hasil masakan 
kami sendiri sambil bersantai bersama di dalam tenda. Seru sekali, 
lho...! Kegiatan ini sangat menyenangkan dan tidak akan terlupakan. 
Terima kasih ya, teman-teman... atas kerja samanya, sehingga tim kita 
bisa menjadi tim terbaik. Bravo!!! 

Paskah selalu identik dengan telur, karena telur 
melambangkan lahir baru. Ketika kita sudah ditebus 
atas dosa kita, kita akan menjadi manusia baru. Pada 

tanggal 21 Maret 2016, siswa kelompok A TK Kristen Petra 
12 mengikuti lomba menghias telur. Ada yang menghias 
telur dengan kertas yang dibentuk lalu ditempelkan di telur 
mainan, ada juga yang memakai kain untuk menghiasnya. 
Wah, ternyata mereka tidak sendirian, lho...! Mereka 
membuat telur hias itu dengan dibantu oleh mama. 
Hasilnya... tentu saja indah hiasan telur mereka, hehehe...!

Pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2016, para siswa 
kelompok B TK Kristen Petra 13 mengikuti kegiatan 
JRP (John Robert Powers) dengan tema “Make It 

Happen”. Mereka belajar bermain peran sambil memakai 
alat peraga yang telah disiapkan oleh guru dalam ruangan 
yang telah di-setting sesuai dengan kebutuhan peran. 

Ada beberapa pos yang telah disiapkan beserta 
kostum dan peralatan yang diperlukan. Pada pos sekolah, 
mereka berperan menjadi guru dan murid. Pos restoran, 
mereka berperan menjadi koki, pelayan, dan pelanggan. 
Sedangkan di pos rumah sakit, mereka berperan menjadi 
dokter, perawat, dan pasien. 

Semua siswa merasa senang mengikuti kegiatan 
ini, tampak dari wajah mereka yang tersenyum bahkan 
tertawa saat memakai kostum dan berperan sesuai 
dengan tuntutan perannya masing-masing. Kegiatan 
ini sangat baik untuk menumbuhkan rasa percaya diri 
mereka, dan membuat mereka bersemangat untuk 
mewujudkan cita-cita kelak. 
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Halo, teman-teman... jumpa lagi 
dengan kami dari KB-TK Kristen Petra 
1. Senang sekali kami dapat bermain 

dan belajar bersama teman-teman dan 
ibu guru selama bulan Februari ini. Banyak 
kegiatan yang akan kami ceritakan kepada 
kalian. Mau tahu ceritanya?

Hari Selasa, tanggal 9 Februari 2016, 
kami dari TK B mengikuti kegiatan Practical 
Life untuk belajar membedakan kasar dan 
halus, yaitu dengan tepung beras yang 
dicampur beras. “Teman-teman, coba 
lihat... setelah diayak agak lama, ternyata 
tepung yang halus terpisah dari beras yang 
kasar, yaaa...” kata Cynthia setelah dia 
mencoba mengayak tepung.

Selain itu, ada juga kegiatan Practical 
Life membuat bola-bola cokelat meses. 
”Heeemmm... yummy...!” kata Joaquin. 
Begini cara membuatnya, teman-teman! 
Biskuit susu diblender hingga halus, lalu 
letakkan di mangkuk dan tuang susu 
cokelat sambil diaduk hingga rata. Dari 

adonan tersebut, bentuklah menjadi 
bulatan-bulatan dan gulung-gulung di atas 
meses. Nah, sekarang simpan di dalam 
lemari es untuk beberapa saat, hingga bola-
bola cokelat meses siap untuk dinikmati. 
Nyam..nyam..nyam... sedaaap...!!

Nah... untuk adik-adik TK A, ada 
kegiatan belajar mencampur warna. “Kalau 
warna merah dicampur dengan warna 
kuning, menjadi warna apa ya, Anak-
anak...?” tanya Bu Indra kepada adik-adik 
TK A. “Oranye, Bu Indra...!” seru Audrey. 
“Ya! Oranye. Benar...!“ jawab Bu Indra. 
Mereka mengikuti kegiatan mencampur 
warna dengan warna-warna dasar: merah, 
kuning, dan biru. “Nanti pulang sekolah 
aku mau mencoba lagi di rumah, ah...! 
Asyik, lho...!” kata Gabby kepada teman-
temannya.

Fun Activities

Aku Ingin
Menjadi

Hai... teman-teman, 
pada tanggal 4 Maret 
2016 lalu, aku dan 

teman-teman TK Kristen 
Petra 5 mengikuti kegiatan 
Character Building di sekolah. 
Kami diajak oleh ibu guru 
untuk mengenal berbagai 
macam profesi, antara 
lain: guru, dokter, suster, 
koki, pramusaji, kasir, dan 
masih banyak lagi. Hari itu 
menyenangkan sekali karena 
kami dapat mengerti tugas 
dan merasakan sendiri setiap 
profesi yang sudah disiapkan 
oleh ibu guru.

“Saya ingin jadi guru, 
Bu!” seru teman kami. “Kalau 
saya mau jadi dokter saja, 
Bu!” sela salah satu teman 
kami juga. Ibu guru memberi 
tahu kami kalau kami boleh 
mencoba semua profesi yang 
ada secara bergantian. Ibu 
guru juga telah menata ruang 
kelas untuk kegiatan profesi 
ini, ada ruang kelas mini, 
ruang periksa dokter, dan ada 
restoran yang lengkap dengan 
kasir dan perlengkapannya. 

Ibu guru membagi kami 
dalam beberapa kelompok 
untuk berperan sesuai 
dengan tempat dan profesi 
yang dipilih. Di ruang kelas, 
kami berperan menjadi guru 
yang siap mengajar murid-
murid. Di ruang periksa, kami 
berperan menjadi dokter 
yang memeriksa pasien, 
suster yang membantu 
dokter, dan tentu saja pasien 
untuk diperiksa oleh dokter. 
Di restoran, kami berperan 
menjadi pramusaji yang 
mencatat dan menyajikan 
pesanan makanan, di situ 
juga ada koki yang bertugas 
memasak makanan serta 
kasir yang menghitung harga 
makanan yang dipesan. 

Nah, teman-teman... 
dari kegiatan pada hari itu 
kami jadi mengerti dan tahu 
cita-cita kami. Karena itu, 
kita harus rajin belajar dan 
banyak berdoa ya... supaya 
cita-cita tercapai. Hehe... 
sampai jumpa, teman-
teman...!

27



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 itu adalah untuk meningkatkan rasa kekeluargaan 
dan kebersamaan di tengah-tengah keluarga besar PPPK Petra. 
Rangkaian kegiatan ini berjalan dengan 
meriah dan menghadirkan sukacita 
kegembiraan bagi para peserta, pendukung, 
ataupun panitia, terlebih bagi mereka 
yang berhasil menjadi pemenang lomba. 

Berikut hasil lomba bola voli guru dan karyawan, 
Mading on the Spot, dance, serta paduan suara 

siswa-siswi ataupun guru dan karyawan PPPK Petra....

Kindergarten Choir:
Juara I  TK Kristen Petra 10
Juara II  TK Kristen Petra 13

Elementary School Choir:
Juara I  SD Kristen Petra 5
Juara II  SD Kristen Petra 1

Kindergarten Dance:
Juara I  TK Kristen Petra 9
Juara II  TK Kristen Petra 7

Elementary School Dance:
Juara I  SD Kristen Petra 12
Juara II  SD Kristen Petra 9

Junior High School Dance:
Juara I  SMP Kristen Petra 1
Juara II  SMP Kristen Petra 2

Senior High School Dance:
Juara I  SMA Kristen Petra 2
Juara II  SMA Kristen Petra 5

Junior HIgh School Mading on the Spot:
Juara I  SMP Kristen Petra 4
Juara II  SMP Kristen Petra 5

Senior High School Mading on the Spot:
Juara I  SMA Kristen Petra 5
Juara II  SMA Kristen Petra 2

Teacher & Staff Volleyball (Men):
Juara I  SMP Kristen Petra 1
Juara II  SMA Kristen Petra 1
Juara III  SMK Kristen Petra

Teacher & Staff Volleyball (Women):
Juara I  TK-SD Kristen Petra 9
Juara II  TK-SD Kristen Petra 12
Juara III  Kansek PPPK Petra

Teacher & Staff Choir:
Juara I  TK-SD Kristen Petra 5
Juara II  TK-SD Kristen Petra 13
Juara III    SMP Kristen Petra 1
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