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

SD Kristen Petra 1          :  Jl. W.R. Supratman 46, Surabaya    (031-5678624)
SD Kristen Petra 5          :   Jl. Galaxi Klampis Utara 1-3, Surabaya   (031-5935252)
SD Kristen Petra 7          :   Jl. Kalianyar 37-41, Surabaya    (031-5321383)
SD Kristen Petra 9          :   Jl. Jemur Andayani XVII/2, Surabaya   (031-8411134)
SD Kristen Petra 10        :   Jl. Raya Darmo Harapan Blok PF/2, Surabaya  (031-7317695)
SD Kristen Petra 11        :   Jl. Dukuh Kupang Timur XII/2, Surabaya   (031-5679483)
SD Kristen Petra 12        :   Jl. Untung Suropati 27A, Sidoarjo   (031-8924979)
SD Kristen Petra 13        :   Taman Asri Utara 59 Pondok Tjandra Indah  (031-8672442) 
 SMP Kristen Petra 1       :   Jl. H.R. Muhammad Kav. 808, Surabaya    (031-7311271)
SMP Kristen Petra 2       :  Jl. Embong Wungu 2, Surabaya    (031-5483662)
SMP Kristen Petra 3       :   Jl. Manyar Tirtoasri Raya 1-3, Surabaya   (031-5947898)
SMP Kristen Petra 4       :   Jl. Monginsidi 100, Sidoarjo    (031-8941914)
SMP Kristen Petra 5       :  Jl. Jemur Andayani XVII/2, Surabaya   (031-8495555)

SMA Kristen Petra 1       :  Jl. Lingkar Dalam Barat     (031-7347916)
            Perumahan Graha Famili, Surabaya 
SMA Kristen Petra 2       :  Jl. Manyar Tirtoasri Raya 1-3, Surabaya   (031-5946966)
SMA Kristen Petra 3       :   Jl. Kalianyar 43, Surabaya    (031-5344210)
SMA Kristen Petra 4       :   Jl. Monginsidi 100, Sidoarjo    (031-8921509)
SMA Kristen Petra 5       :  Jl. Jemur Andayani XVII/2, Surabaya   (031-8436474)
SMK Kristen Petra          :  Jl. Jemur Andayani XVI/16-18, Surabaya   (031-8417391)

Senang bisa berjumpa dengan Anda kembali 
dalam Gema Petra edisi bulan Juni 2016 ini. 
Sebagai penutup tahun ajaran 2015/2016 
ini, kami menghadirkan liputan seputar 
kegiatan-kegiatan yang berlangsung di 
lingkungan sekolah Petra ataupun di luar 
sekolah, mulai dari kegiatan kelas di jenjang 
TK-SD-SMP-SMA, pelayanan pujian di gereja, 
kunjungan ke panti asuhan, fun walk, mini 
outbound, membuat egg cheese muffin, 
hingga kegiatan kepramukaan. Tak lupa, 
kami juga menghadirkan berita prestasi 
siswa-siswi PPPK Petra, antara lain dalam 
lomba menari,  fashion show competition, 
Petra 4 Basketball Competition, Bridge 
Competition 2016, dan Olimpiade Sains 
Nasional (OSN) 2016 yang berlangsung di 
Palembang pada beberapa waktu yang lalu. 
Itu semua adalah liputan berita yang bisa 
Anda temukan dalam Gema Petra edisi kali 
ini.

Selamat membaca....



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

SMA Kristen Petra 4

Bridge

2016
COMPETITION

Perjuangan panjang telah kami lalui 
bersama selama Bridge Competition 
2016. Bridge Competition tingkat 

nasional ini adalah lomba yang diadakan 
oleh Universitas Kristen Petra. Mulai 
hari pertama, tanggal 26 Februari 2016, 
kami sebagai tim perwakilan dari SMA 
Kristen Petra 4 —yang beranggotakan 
Ivana Reissa, Tania Priscilia, dan Joshua 
Fandi— sudah mengikuti briefing day 
yang ditempatkan di Universitas Kristen 
Petra, hingga berlanjut ke babak final 
yang berlangsung di Ciputra World 
Surabaya pada tanggal 1–2 April 2016. 
Selama liburan, kami tak sempat untuk 
bermain ataupun berjalan-jalan di mal, 
karena kami fokus untuk mempersiapkan 
diri dengan latihan-latihan membuat 
jembatan, dalam menghadapi babak final 
yang semakin mendekat.

Berbeda dengan tahun-tahun 
sebelumnya yang setiap tim akan 
ditentukan model jembatan apa yang 
akan dibuat, pada tahun ini model 
jembatan yang akan dibuat dibebaskan 
bentuknya oleh panitia, asalkan 
bentuknya dapat diidentifikasi sebagai 
sebuah jembatan. Kami sungguh tak 
menyangka akan sampai ke babak final, 
dengan melihat banyaknya saingan, yaitu 
sekitar 345 siswa (satu tim terdiri atas 2-3 
orang). Dari situ, hanya diambil dua puluh 
tim yang masuk ke babak final. Banyak 
rintangan yang kami hadapi, mulai dari 
saingan yang berat, susahnya menentukan 
waktu latihan bersama, dan lain-lain.

Tanggal 1 April 2016, hari final pun 
tiba. Kami berangkat dari Sidoarjo menuju 
ke Ciputra World. Dalam lomba, waktu 

lima jam yang diberikan untuk pembuatan 
jembatan adalah waktu yang terasa 
singkat untuk dijalani. Ada beberapa 
kesalahan yang kami lakukan pada 
jembatan yang kami buat, dan waktu yang 
semakin menipis membuat kami semakin 
khawatir. Sebelum lomba dimulai, kami 
menyempatkan diri untuk berdoa, dan 
begitu juga saat selesai lomba. Keesokan 
harinya, masih di tempat yang sama, 
tibalah saat pengujian jembatan. Saat 
kami memasukkan kerikil sebagai beban 
pada jembatan kami, tak disangka 
jembatan kami mampu menampung 
berat hingga 37.5 kg dengan nilai efisiensi 
1.587. Kami pun terkejut dan berteriak 
senang. Waktu terus berjalan, pengujian 
jembatan tim peserta lain terus dilakukan, 
dan kami pun tetap berdoa. 

Waktu pengumuman juara pun tiba. 
Tak disangka, kami berhasil meraih 
juara pertama dalam Bridge 
Competition 2016. Semua itu tak 
akan terjadi tanpa pertolongan 
Tuhan, usaha keras, ketekunan, 
banyak berlatih, dukungan guru, 
serta doa dari orang-orang 
terdekat kami. Akhir kata, 
hendaklah kita senantiasa 
mengandalkan dan 
memohon hikmat Tuhan 
dalam setiap langkah 
kehidupan kita. Tuhan 
memberkati....

oleh: Ivana, Tania, 
& Joshua

Pada tanggal 14 April 2016, saya, Hans 
Christian Harjanto dari kelas XI IPA 2 SMA 
Kristen Petra 4, mengikuti lomba English 

Newscaster yang diadakan oleh Akademi 
Sekretaris Widya Mandala Surabaya dengan 
tema “Unleashed the Power of Your Talent”. 
Lomba ini diadakan dalam rangka Secretarial 
Week yang diperingati pada setiap bulan April 
di seluruh dunia. Awalnya saya mengetahui 
diadakannya lomba ini melalui pengumuman 
di sekolah. Saya menjadi satu-satunya peserta 
yang mewakili SMA Kristen Petra 4. Lomba ini 

dinilai oleh tim juri yang berasal dari kalangan 
MC dan seorang native speaker asal Australia. 
Karena dorongan orang tua, guru, dan 
teman-teman, saya memberanikan diri untuk 
berpartisipasi. Dengan bimbingan dari guru 
Bahasa Inggris dan pengajar ELS Broadcasting, 
serta penyertaan Tuhan Yesus, saya berhasil 
meraih Juara I. Semoga melalui lomba ini, 
saya dapat memuliakan Tuhan dan terpacu 
untuk belajar tentang broadcasting.

oleh: Hans C.H.

English Newscaster
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Hobi Berbuah

Juara

Petra 3
Fun Walk

Sejumlah 277 orang siswa, guru, dan karyawan SMA Kristen 
Petra 3, mengikuti kegiatan jalan gembira dalam rangka 
memperingati hari Paskah pada beberapa waktu yang lalu. 

Dalam pelaksanaannya, jalan gembira ini melalui rute Jalan 
Kalianyar (start) - Jalan Undaan - Jalan Kalisari - Jalan Jaksa 
Agung Suprapto - Jalan Telasih - Jalan Kalisari - Jalan Kalianyar 
(finish).

Jalan gembira yang digelar pada hari Sabtu, tanggal 2 
April 2016 ini, diawali dengan doa yang dipimpin oleh Bapak 
Prasadja, dan dilanjutkan dengan pembukaan oleh Bapak 
Sutris, S.Pd., M.M. selaku Kepala SMA Kristen Petra 3. Selain 
mengadakan jalan gembira, diadakan juga beberapa lomba, 
di antaranya: lomba menyanyi, lomba mencari telur, lomba 
memasak, lomba miniatur Paskah, dan rally game. Tim OSIS 
menyiapkan beberapa hadiah untuk pemenang lomba ini 
sebagai bentuk penghargaan kepada peserta lomba. Dari setiap 
kategori lomba, terpilih dua orang pemenang.

Tujuan dari adanya rangkaian kegiatan ini adalah untuk 
meningkatkan keakraban dan sportivitas di antara para siswa 
SMA Kristen Petra 3. Selain itu, juga menciptakan kegembiraan 
dan sebagai ucapan syukur keluarga besar SMA Kristen Petra 3 
kepada Tuhan.

Awalnya kami mengikuti lomba Finance Scrapbook 
Competition karena mempunyai hobi membuat 
scrapbook atau semacam keterampilan lainnya. Kami pun 

sepakat membentuk kelompok untuk ikut dalam lomba yang 
diselenggarakan oleh Universitas Kristen Petra pada tanggal 14 Mei 
2016 tersebut. Pada awalnya kami ingin membuat scrapbook di 
atas kanvas, namun  kami berpikir terlalu susah bila menggunakan 
kanvas, maka kami mencari konsep yang lain, yaitu scrapbook 
dalam bentuk buku. Banyak orang mengatakan buku adalah 
gudangnya ilmu, sehingga kami terinspirasi untuk menaruh ilmu 
money management tersebut dalam bentuk buku dengan hiasan 
yang unik. Kami mengharapkan orang yang membaca bisa mengerti 
tentang money management. 

Pada hari perlombaan, panitia menyambut kami dan 
memperkenalkan para ketua dari jurusan money management 
beserta dosen-dosen yang akan menjadi juri saat presentasi. 
Setelah selesai pembukaan acara, para peserta dipersilakan 
memulainya. Setelah makan siang kami mengadakan presentasi, 
dan setelah itu mulai membagi tugas, ada yang menggunting, 
mengukur, serta mengatur tata letak dari isi buku tersebut. 
Scrapbook para peserta dikumpulkan kepada panitia untuk dinilai, 
untuk menentukan tim 10 besar, yakni 5 jenjang SMA dan 5 jenjang 
universitas. 

Ternyata, tim kami yang bernama CAD berada di urutan 
kedua! Kami sangat bahagia dan tak lupa berdoa mengucapkan 
terima kasih kepada Tuhan. Pada urutan lima besar ini, kembali 
kami melakukan presentasi untuk menjelaskan apa itu money 
management. Pada hari Sabtu, pukul tujuh pagi... kami mendapat 
SMS dari panitia yang menyatakan kalau tim kami keluar sebagai 
Juara II untuk tingkat SMA. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan 
atas penyertaan-Nya sehingga kami mampu meraih prestasi ini.

oleh: Angelina E., Lyvia S., Cilya A., Emily S.
SMA Kristen Petra 3
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Neighbourhood
GOOD

Kami mendapatkan materi 
yang bertemakan “Good 
Neighbourhood” dalam 

Pendidikan Karakter Kristiani 
di SMP Kristen Petra 2 yang 
berlangsung pada hari Sabtu, 
tanggal 16 April 2016. Apa sih arti 
dari good neighbourhood? Pada 
sesi pertama, kami  memperoleh 
penjelasan tentang arti dari good 
neighbourhood oleh bapak/ibu 
pengimplementasi dengan contoh-
contoh tindakan yang benar dan 
salah dalam kehidupan bertetangga 
melalui tampilan video klip, 
baik kehidupan bertetangga di 
masyarakat maupun membangun 

hubungan kerja sama 
antarnegara. 

Good neighbourhood adalah 
tetangga yang baik atau menjadi 
tetangga yang baik. Dalam 
kehidupan ini, kami pasti senang 
memiliki tetangga yang baik dan 
ramah kepada kami, tetapi kami 
juga harus bisa menjadi tetangga 
yang baik juga bagi sesama, 
misalnya dengan cara: membantu 
merawat tanaman tetangga saat 
mereka sedang bepergian ke luar 
kota, berusaha menolong saat 
mereka membutuhkan, melakukan 
kerja bakti di lingkungan rumah 
di sekitar rumah kami, dan masih 
banyak lagi. Kami perlu menjadi 
tetangga yang baik karena kami 
hidup bermasyarakat. Jika kami 
memiliki teman berbeda agama 

di lingkungan kami, kami harus 
bisa menghargai dan juga menjalin 
pertemanan yang baik dengan 
mereka tanpa membeda-bedakan 
status sosial ataupun agama.

Pada sesi yang kedua, kami  
bermain “Take and Give”. Kami 
dibagi dalam enam kelompok. 
Setiap kelompok diminta untuk 
menyusun  potongan puzzle 
yg diberikan oleh bapak/ibu 
pengimplementasi. Bukan hanya 
itu, potongan puzzle yg diberikan 
ternyata tidak lengkap. Cara 
mencari potongan puzzle yang lain 
dengan cara menukarnya dengan 
kelompok-kelompok lain yang 
memiliki potongan puzzle yang 
kami butuhkan. Bukan hanya itu 
tantangannya, kami dilarang untuk 
berbicara kepada teman kami yang 
ada di kelompok lain saat kami 
ingin menukarkan potongan puzzle 
yang kami miliki dengan memakai 
isyarat tangan. Jika telah selesai 
dan lengkap, tiap-tiap kelompok 
harus memasangkan potongan-
potongan itu dalam selembar kertas 
karton lalu mewarnainya dengan 
pensil warna. Hasil karya terbaik 
dari setiap kelas akan ditempel 
di mading sekolah. Pendidikan 
karakter ini menyadarkan kami agar 
senantiasa menjadi tetangga yang 
baik di lingkungan kami. Be a good 
neighbour... and God bless you!

oleh: Stefhani

Petra 4 Basketball Competition adalah 
ajang yang sudah sering kami ikuti. 
Pada tahun ini pun, SMP Kristen Petra 

3 mengirim tim putra dan putri sebagai 
perwakilan. Sayangnya, tim bola basket putra 
P3 belum berhasil masuk babak semifinal. 
Namun... lain ceritanya untuk tim putri. 
Puji Tuhan, tim kami yang beranggotakan 
dua belas pemain dengan Kapten Delsie 
Hadinyoto, mampu melaju sampai babak 
final. Dalam partai puncak yang berlangsung 
pada tanggal 21 April 2016, kami melawan tim 
bola basket putri SMP Katolik Angelus Custos 
1. Pertandingan berlangsung sangat seru... 
dan pada akhirnya tim kami berhasil menang 
dengan skor 51-29. Kami akan terus berlatih 
dan tidak cukup berpuas diri akan hasil ini. 
Tetap semangat untuk tim bola basket putra 
P3! Atas prestasi ini, kami berterima kasih atas 
dukungan Ibu Deroles, pelatih, teman-teman, 
dan orang tua kami. GBU!

oleh: Ivena Amadea

Petra 4
Basketball Competition
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Earth Day atau yang kita kenal 
dengan Hari Bumi, diperingati 
pada tanggal 22 April 2016 

yang lalu. Hari Bumi ini diperingati 
sebagai salah satu upaya untuk 
mengingatkan kita semua agar 
dapat menjaga bumi beserta 
dengan isinya yang telah diciptakan 
dan disediakan oleh Tuhan untuk 
kelangsungan hidup manusia. 
Dalam rangka memperingati Hari 
Bumi tersebut, tim perpustakaan 
SMP Kristen Petra 1 mengadakan 
sebuah kegiatan lomba, yaitu 
desain baju dengan menggunakan 
media barang bekas. Lomba 
dilaksanakan dalam tim, yang terdiri 
atas siswa dari kelas yang berbeda, 
dan mereka dapat memilih atau 
menentukan timnya sendiri.

Bahan bekas dipilih sebagai 
media utama desain baju agar 
siswa bisa mengenali barang-
barang yang reusable atau dapat 
digunakan kembali, sekaligus 
memanfaatkannya menjadi sebuah 
karya kreatif yang mungkin masih 
belum terpikirkan oleh orang 
lain. Dalam perlombaan tersebut, 
banyak peserta yang menggunakan 
media kertas koran, kardus, brosur 
yang tidak terpakai, kantong 
plastik, dan berbagai macam bahan 

lainnya. Para peserta diberikan 
waktu kurang lebih tiga jam untuk 
mendesain dan mewujudkan desain 
yang dibuat secara langsung.

Peserta yang terdiri atas siswi 
kelas VII, VIII, dan IX, tampak 
sangat serius dan antusias ketika 
mengerjakan desain rancangan 
milik kelompok mereka masing-
masing. Hampir di setiap kelompok 
sangat memperhatikan detail 
baju rancangan yang mereka 
buat. Mereka semua benar-benar 
berusaha memanfaatkan setiap 
bahan bekas yang mereka siapkan 
untuk jadi sebuah pakaian yang 
cantik dan menarik. Dengan 
memanfaatkan bahan bekas yang 
mudah didapatkan, baik di 
rumah maupun di sekolah, 
hal itu menunjukkan salah 
satu kepedulian kita untuk 
menjaga bumi kita tercinta 
dari sampah dan bahan yang 
sulit terurai. Kalau kami 
yang masih SMP saja bisa 
melakukan, apalagi teman-
teman semua! “If you want to 
be reminded of the love of the 
Lord, just watch the sunrise” 
(Jeannette Walls, Half Broke 
Horses).

Eastrack Pada hari Sabtu, tanggal 9 April 
2016, di SMP Kristen Petra 1 
diadakan beberapa kegiatan 

untuk merayakan Paskah. Perayaan 
kali ini mengajak seluruh siswa kelas 
VII untuk mengikuti kegiatan fun walk. 
Kegiatan diawali dengan doa bersama 
di lapangan bola basket. Setelah dibuka 
dengan doa, Ibu Yurui selaku Kepala 
SMP Kristen Petra 1 memberikan sedikit 
kata sambutan dan membuka kegiatan 
pada pagi hari dengan melepaskan 
ikatan balon berwarna-warni sebagai 
tanda dimulainya kegiatan perayaan 
Paskah. Kegiatan fun walk pagi hari 
itu berjalan dengan baik dan lancar, 
seluruh siswa kelas VII tampak antusias 
dan menikmati udara segar kala 
berjalan beriringan di rute yang sudah 
ditentukan.

Sambil menunggu adik-adik kelas 
VII yang sedang melakukan kegiatan 
fun walk, di sekolah, siswa kelas VIII 
dan IX sudah mulai bersiap untuk 
mengikuti rangkaian perlombaan yang 
dipersiapkan. Salah satu kegiatan lomba 
disebut dengan Eastrack. Kegiatan 

Eastrack merupakan rangkaian lomba 
yang menerapkan sistem rally games 
untuk pelaksanaannya. Secara umum, 
dalam kegiatan Eastrack siswa diajak 
untuk bekerja sama dalam tim yang 
telah dibentuk, khususnya dalam 
menyelesaikan tantangan permainan 
yang harus diselesaikan bersama. Tidak 
hanya kerja sama, beberapa permainan 
dalam Eastrack juga membutuhkan 
ketangkasan, ketelitian, dan penerapan 
strategi yang tepat.

Dalam tiap perlombaan, para siswa 
mewakili kelas masing-masing untuk 
memberikan yang terbaik. Selain 
kegiatan Eastrack, siswa lainnya dapat 
mengikuti lomba Rhythm, yaitu lomba 
mengaransemen lagu Paskah, ataupun 
Panquez de Celebres, yakni menghias 
kelas masing-masing dengan tema 
Paskah. Seluruh siswa antusias dan 
tampak bergembira dalam mengikuti 
kegiatan-kegiatan pada hari itu. 
Kegembiraan pada hari itu, tidak lepas 
dari pemaknaan akan kebangkitan 
Tuhan Yesus yang telah menebus dosa 
manusia di kayu salib. 

Love our 
earth
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Let’s Learn
English Together

Banyak di antara kita yang sering berbicara tentang kasih 
dan menempelkan slogan-slogan kasih di tempat-tem-
pat tertentu, tetapi dalam kenyataannya kasih itu hanya 

tinggal ucapan dan slogan saja. Berbicara tentang kasih sama 
artinya membuka diri terhadap perhatian dan kepedulian yang 
mendalam, membuka ketertutupan nurani dan mencelikkan 
mata untuk melihat, merasakan, dan mengulurkan tangan untuk 
menolong. Tuhan ingin kita menjadi pengharapan bagi orang 
lain. Ia juga ingin kita menjadi saluran berkat bagi mereka yang 
membutuhkan. Seperti yang tertulis dalam kitab Yakobus 1:27, 
“Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, 
Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam 
kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak 
dicemarkan oleh dunia.”

Dalam kesempatan Paskah tahun ini, keluarga besar SD 
Kristen Petra 1 mempunyai satu kerinduan untuk bisa berba-

gi kasih dengan sesama yang membutuhkan. Hari Senin, 
tanggal 4 April 2016, beberapa guru dan perwakilan 

siswa kelas III–V melakukan kunjungan ke Panti 
Asuhan Pelayanan Kasih, Jalan Simpang Darmo 
Permai Selatan XV No. 121-123, Surabaya. Kami tidak 
sekadar menyerahkan bantuan dalam bentuk materi, 
tetapi kami juga mengisi kunjungan tersebut dengan 
menyanyi bersama dan mempersembahkan pujian 

“Dalam Yesus Kita Bersaudara” dan “Hari Ini Kurasa Ba-
hagia”. Demikian juga dengan anak-anak Panti Asuhan 

Pelayanan Kasih, mereka menyanyikan pujian yang 
menceritakan kehidupan mereka dan pemeliharaan 
Tuhan kepada mereka. Selama di sana, kami bisa me-
lihat dan merasakan kehidupan dari saudara-saudara 
kita yang membutuhkan perhatian dan uluran tangan 

dari kita semua.
Harapan kami, kunjungan ini bisa menciptakan satu 

keharmonisan dalam kehidupan antarsesama. Tujuan 
utama kunjungan ini adalah untuk menumbuhkan rasa 
empati dan cinta kasih siswa terhadap sesama, mewujud-
kan kepedulian terhadap mereka yang kekurangan, dan 

berbagi kasih lewat berkat yang telah diterima dari Tuhan, 
serta merupakan wujud ucapan syukur kepada Tuhan. 
Terima kasih Tuhan untuk pengalaman berbagi kasih pada 

momen Paskah ini. Amin.

Berbagi
Kasih

Learning through the song...! Materi pembinaan bahasa 
Inggris di SD Kristen Petra 7 pada hari Jumat, tanggal 13 
Mei 2016, adalah menyanyikan lagu kesukaan pilihan 

kami yang telah disepakati pada seminggu sebelumnya. 
Lagu tersebut dinyanyikan secara berkelompok, yang 
tiap kelompoknya terdiri atas empat orang. Kami harus 
menghafalkan lagu-lagu tersebut. Ada yang menyanyikan 
lagu rohani, dan ada juga yang menyanyikan lagu yang 
sedang hits pada saat ini. Kami sangat antusias untuk berlatih 
lagu kesukaan kami. Pada hari itu juga kami diminta untuk 
menyanyikan lagu dan mengekspresikannya melalui gerakan. 
Kami pun berhasil membawakan lagu-lagu tersebut dengan 
gerakan yang kompak, meskipun waktu yang diberikan 
untuk berlatih tidaklah panjang. Tiap kelompok berusaha 
memberikan penampilan yang terbaik. Jangan ragu untuk 
mencoba berbahasa Inggris ya, teman-teman...! Semangat! 
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OLIMPIADE Sains NASIONAL
Palembang, 16-20 Mei 2016

Hari Minggu, tanggal 15 Mei 2016, 
hari masih terselimuti kabut pagi, 
gerimis pun menyapa ketika tim 

Petra untuk OSN 2016 sudah harus 
berkumpul di Bandara Juanda untuk 
terbang menuju Kota Palembang. 
Dengan bekal pembinaan yang telah 
diikuti selama beberapa waktu, empat 
belas siswa SMA dan empat siswa 
SMP dari PPPK Petra telah siap untuk 
berjuang pada OSN kali ini. Para siswa 
SMA akan berlomba dalam bidang 
Matematika, Fisika, Kimia, Kebumian, 
Ekonomi, dan Komputer. Sedangkan 
siswa SMP akan berlomba dalam bidang 
IPA dan Matematika. Sekitar pukul 
15.00, kontingen Petra mendarat  di 
Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, 
Palembang. Tidak lama berselang, bus 
yang telah menunggu kedatangan kami, 
membawa kami menuju hotel masing-
masing. Setiba di hotel, kami berbagi 
kamar dan beristirahat sejenak sebelum 
menyambut hari pembukaan OSN pada 
keesokan harinya.

Pukul 07.00 keesokan paginya, 
seluruh peserta OSN sudah bersiap 
di lobi hotel untuk berangkat menuju 
Palembang Sport and Convention 
Centre (PSCC), tempat pembukaan 
OSN yang dibuka secara resmi oleh 
Bapak Anies Baswedan selaku Menteri 
Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan 
Menengah Republik Indonesia. Sesuai 
dengan tajuk OSN 2016 “Membangun 
Integritas Melalui Prestasi Sains,” Bapak 
Anies mengakhiri sambutannya dengan 
menyampaikan pesan, “Integritas, 
kejujuran dalam sains dijunjung tinggi. 
Seorang scientist harus menjaga 
kemurnian dan kejujuran. 
Sambutan ini melecut semangat 
kami untuk menjalani 
perlombaan OSN kali ini 
dengan sebaik-baiknya dan 
sejujur-jujurnya. Seusai 
acara pembukaan, 
peserta bidang 
Ekonomi harus 
berkumpul 
untuk menempuh 
perjalanan menuju 
kampus Universitas 
Sriwijaya untuk 
melakukan simulasi 
perdagangan saham. Kami 

menutup hari ini dengan beristirahat 
lebih cepat untuk menyongsong 
perlombaan pada esok hari.

Hari ketiga, saatnya perlombaan. 
Kami semua telah mempersiapkan diri, 
baik dari segi pengetahuan maupun 
mental, serta tak lupa berdoa memohon 
penyertaan Tuhan. Pagi-pagi benar 
setelah makan pagi, kami sudah harus 
bersiap menempuh perjalanan menuju 
tempat perlombaan yang tersebar di 
beberapa tempat. Bidang Kebumian 
diadakan di area Stadion Jakabaring 
yang indah dengan hamparan 
bukit dan danau yang menawan, 
sedangkan para peserta 
bidang Ekonomi harus 
menempuh perjalanan 
selama kurang lebih 
satu jam menuju ke 
Kampus Universitas 
Sriwijaya di Kota 
Indralaya. Pada hari 
ini pula terjadi hal yang 
di luar kehendak kami 
semua, banyak peserta 
OSN yang jatuh sakit 
dan harus mendapatkan pertolongan 
darurat. Salah satu dari kami, Merylin, 
yang berlomba dalam bidang Ekonomi,  
juga mengalami hal 

itu dan harus mendapatkan 
perawatan selama satu hari 
di rumah sakit. Namun secara 
keseluruhan, perlombaan pada hari 
pertama ini dapat kami lalui dengan 
baik dan lancar. Bidang Kebumian 
menyelesaikan perlombaan paling 
akhir karena mereka harus melakukan 
praktik lapangan mengenal batuan 
dan pengamatan matahari. Dengan 

segala kelelahan mental dan 
fisik, kami akhiri lomba hari ini. 

Meskipun ada kekurangan 
yang kami lakukan dalam 
mengerjakan tes tulis ataupun 

praktik, kami bersyukur bahwa 
Tuhan memampukan kami untuk 
melaluinya dengan baik. Sore 

harinya, kami berkumpul dan 
saling berbagi pengalaman 
tentang kesulitan yang kami 
jumpai pada tes hari pertama 
ini. Kami mencoba untuk saling 

menguatkan dan melakukan 
refleksi diri untuk menyambut 

perlombaan pada hari berikutnya.
Hari kedua lomba, dimulai pada 

pukul 8 pagi. Untuk OSN tingkat SMP, 
bidang Matematika dan IPA dilakukan 
di Sekolah LTI IGM (Life 
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Skill Teknologi Informatika Indo 
Global Mandiri). Bidang Ekonomi 
SMA mengalami perubahan tempat 
lomba, yaitu di Kampus Universitas 
Sriwijaya Bukit Besar. Merylin mengikuti 
lomba setelah kondisi kesehatannya 
pulih. Dengan penuh semangat, dia 
melakukan presentasi dan invention 
game di hadapan para juri dengan baik. 
Bidang Komputer menyelesaikan lomba 
pada pukul 13.00. Satu 
jam sebelumnya, hasil 
pekerjaan mereka 
sudah terkunci, namun 
sebelumnya kami 
sempat melihat posisi 
terakhir perwakilan kami. 
Kami berdoa semoga tim 
Komputer bisa meraih 
hasil yang maksimal. 
Hari kedua lomba 
ini merupakan saat-
saat yang menentukan 
bagi seluruh peserta OSN. Di 
sinilah para peserta didorong untuk 
mengembangkan kemampuan berpikir 
kritis, sistematis, kreatif, inovatif, dan 
berkompetisi secara sehat. Mereka 
juga harus mampu menggali segala 
pengetahuan dan keterampilan yang 
telah mereka kuasai dengan tetap 
menjaga ketenangan dan fokus.

Perjuangan dan kelelahan kami 
sejenak terbayar dengan kegiatan 
rekreasi pada hari Kamis yang kami 
ikuti ke daerah sekitar Jembatan 
Ampera yang telah sejak lama menjadi 
kebanggaan dan penanda 

khusus Kota Palembang. Kami 
mengunjungi Museum Sultan Mahmud 
Badaruddin II yang berisi berbagai 
peninggalan sejarah dari mulai koleksi 
foto prasasti Kedukan Bukit, patung-
patung Buddha kuno dan Amarawati 
Ganesha, serta berbagai sisa-sisa 
sejarah lainnya. Setelah itu, kami 
bergeser menuju Jembatan Ampera 

yang pada masa jayanya dahulu 
bisa difungsikan seperti London 
Bridge. Kami berfoto-foto di bawah 
jembatan ini, dan merasa bangga 
bahwa kami dapat berada di salah 

satu tempat yang bersejarah ini.
Hari Jumat, hari yang 

dinantikan oleh seluruh 
peserta OSN karena pada hari 

itulah pengumuman pemenang 
dibacakan. Pada pukul 11.00, 

kami sudah mempersiapkan 
diri dengan berpakaian daerah 

masing-masing untuk mengikuti 
acara penutupan OSN. Kami pun 
meluncur ke PSCC. Acara penutupan 
dimulai pukul 14.00. Berbagai tarian 
dan hiburan tidak mampu menahan 
detak jantung kami yang berdebar-
debar menunggu pengumuman 
pemenang. Akhirnya, setelah sambutan 
Bapak Anies Baswedan yang dilakukan 
melalui teleconference, nama-nama 
pemenang pun dibacakan. Dimulai 
dari para peraih perunggu dari 
semua jenjang dan semua bidang, 
dilanjutkan dengan peraih 
perak, dan diakhiri dengan 
peraih emas. Rasa bahagia, 

senyum, tawa, canda, serta kesedihan, 
bercampur menjadi satu di dalam 
hati menyaksikan keberhasilan dan 
kebelum-berhasilan dalam tim 
kami. Pada akhir pengumuman 
pemenang OSN 2016 kali ini, kami 
mengucap syukur kepada Tuhan 
bahwasannya tim Petra jenjang 
SMP berhasil meraih dua 
medali emas yang diraih oleh 
Aaron A.K.J. (Matematika) 
dan Winston Cahya (IPA) dari 
SMP Kristen Petra 3, serta satu medali 
perak oleh Aditya David Wirawan (IPA) 
dari SMP Kristen Petra 1. Untuk jenjang 
SMA, satu medali emas diraih oleh 
Fransiska Fortunata (Kebumian) dari 
SMA Kristen Petra 2; tiga medali perak 
diraih oleh William Kho (Matematika), 
Reynan Henry (Matematika), dan Ryan 
Davis (Ekonomi) dari SMA Kristen Petra 
1; enam medali perunggu diraih oleh 
Valentino Dante (Matematika) dari SMP 
Kristen Petra 3, Andika Prasetyo (Kimia), 
Nicolas Sebastian (Kebumian), dan 
Samuel Giuseppe (Komputer) dari SMA 
Kristen Petra 1, Merelyn (Ekonomi) dari 
SMA Kristen Petra 2, serta Chikita Priscila 
(Ekonomi) dari SMA Kristen Petra 5.

Dengan demikian, secara 
keseluruhan pada OSN 2016 ini, tim 
Petra meraih tiga medali emas, empat 
medali perak, dan enam medali 
perunggu. Pencapaian ini tentunya 
merupakan hasil dari penyertaan Tuhan 
yang senantiasa mengiringi usaha 
keras dan semangat juang seluruh 

anggota tim, dukungan bapak dan 
ibu guru, orang tua, dan PPPK Petra. 
OSN 2016 telah berlalu, hasil yang 

telah kami raih akan kami jadikan 
bahan refleksi diri demi 

kemajuan pada masa depan. 
Keberhasilan dan kegagalan 
adalah rona kehidupan. 
Bukankah Thomas Alva 
Edison juga pernah 
mengalami kegagalan 

sebelum merangkai 
sejuta 
keberhasilan? 
Kami tidak 
hanya sekadar 
ingin menjalani 
momen yang 
luar biasa ini, 
namun kami 

berusaha untuk 
bisa mengalaminya 

dan memetik hikmah yang 
besar untuk masa depan 
kami, dan juga kemajuan 
sekolah kami.
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Salam
Pramuka...!!!“Hormat... g’rak!” aba-aba 

pemimpin upacara dalam kegiatan 
Perjusa atau yang biasa disebut 

dengan Perkemahan Jumat-Sabtu. Kami, 
para siswa SD Kristen Petra 13, mengikuti 
kegiatan yang berlangsung di sekolah ini pada 
hari Jumat, tanggal 29 April 2016. Kegiatan 
diawali dengan upacara dan permainan yang 
menguji pengetahuan tentang kepramukaan, 
di antaranya adalah sandi semafor dan sandi 
morse. Nah... pada malam hari, kegiatan 
dilanjutkan dengan jurit malam setelah acara 
api unggun.

Pada pagi keesokan harinya, kami 
terlebih dahulu mengikuti persekutuan 
doa, dilanjutkan dengan berolahraga dan 
outbound. Kegiatan outbound kali ini adalah 
berjalan di atas anyaman tali, merayap, 
melewati jaring-jaring, dan me nyeberang 
dengan berpegangan satu tali. Kami sungguh 
senang! Melalui kegiatan kepramukaan ini, 
kami bisa belajar mengenai keterampilan 
dan kecakapan pramuka, yaitu melatih 
kemandirian, ketangkasan, kecekatan dalam 
bertindak, dan kerja sama yang baik. Salam 
pramuka! 

Bertetangga
yang Baik

”Untuk dapat memiliki teman, maka jadilah seorang 
teman.” Mungkin demikian yang selalu dinasihatkan 
oleh orang tua kepada kita. Hal tersebut merupakan 

salah satu pesan untuk kita dalam hidup berdampingan dengan 
orang lain, seperti tetangga. Bisa dikatakan, tetangga adalah orang 
yang paling dekat dengan kita karena saat kita membutuhkan 
pertolongan, merekalah orang terdekat yang bisa menolong. Oleh 
karena itu, kita harus menjalin hubungan yang harmonis dengan 
tetangga sekitar kita.

Pada tanggal 16 April 2016, dalam kegiatan PKK di SD Kristen 
Petra 10, siswa-siswi kelas II–VI mengikuti permainan “Bertetangga 
yang Baik”. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. 
Setiap kelompok diibaratkan sebagai sebuah rumah yang saling 
berdekatan (bertetangga). Setiap kelompok menerima alat 
tulis yang telah diacak oleh guru, dan menggambarkan tentang 
kehidupan bertetangga yang baik. Kelompok satu dengan yang 
lain akan saling membutuhkan peralatan menulis, sehingga 
setiap kelompok akan belajar cara yang baik dalam bersikap 
ketika membutuhkan sesuatu ataupun membantu orang lain. 
Contohnya ketika di kelompoknya tidak memiliki penghapus, 
anggota kelompok akan pergi ke kelompok lain yang mempunyai 
penghapus. Siswa meminta izin dengan sopan, dan teman yang 
datang harus disambut dengan ramah.
Dari permainan tersebut, menunjukkan bahwa dengan adanya 
orang lain sangat berarti bagi kehidupan kita. Jadi kita harus 
menjadi manusia yang peduli dengan orang lain, mau berbagi, dan 
tidak mementingkan diri sendiri, karena kita adalah makhluk sosial 
yang saling berinteraksi satu sama lain.
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Perkemahan Satu Hari 
Obor dinyalakan, tanda kegiatan 

dimulai. Semua siswa terlihat 
bersemangat untuk memulai 

pengalaman baru. Tanggal 29 April 2016, 
kami, siswa-siswi kelas III-IV SD Kristen 
Petra 12, mengadakan 
kegiatan yang 
menyenangkan 
dan penuh 
tantangan, 
yaitu Persari 
(Perkemahan 
Satu Hari). Setelah 
penyalaan obor, 
bunda pembina 
mengajak kami 
menyanyikan 
“Himne Pramuka” 
dan bermain 
game singkat untuk mengakrabkan satu 
dengan yang lain. Sebelum kegiatan 
berlangsung, kami sudah dibagi dalam 
sembilan kelompok putra/putri, atau 
yang disebut sebagai barung. Ada barung 
merah, barung hijau, barung biru, dan 
lain sebagainya. Kemudian, bunda 
pembina mempersilakan kami untuk 
menaruh barang-barang kami ke dalam 
tenda, beristirahat menikmati snack, 
dan menyusun yel-yel untuk permainan 
tantangan nanti. 

Pukul 09.30, kami bersiap mengikuti 
beberapa permainan tantangan. 
Tantangan yang pertama yaitu 
menyeberangi sungai menggunakan 
sarung. Eiittss... tunggu dulu, bukan 
menyeberang sungai beneran, lho! 
Ini hanya istilah saja, hehehe...! Cara 
bermainnya, kami masuk ke dalam 
sarung kemudian berjalan bersama-
sama menyeberang sampai pada batas 
yang ditentukan. Melalui tantangan ini, 
kami belajar untuk kompak dan tidak 
egois. Jika kami tidak kompak... wah, 
bisa-bisa terjatuh, deehh! Hehehe...! 
Ada lagi permainan yang tidak kalah 
seru, yaitu hula hoop challenge. Kami 
harus merangkak melewati hula hoop 
dan berjalan di atas susunan batu bata. 
Jika sampai terjatuh dari batu bata, kami 

harus 

mengulangi dari awal. Tidak berhenti 
di sini, karena masih ada permainan 
predator. Hehehe... permainan ini tidak 
seseram seperti kedengarannya, lho! 
Malah justru menyenangkan sekali. Kaki 

kami diikatkan 
satu dengan yang 
lain menggunakan 
tali karet ban, 
lalu kami harus 
berjalan bersama-
sama, berpindah 
ke tempat yang 
telah ditentukan. 
Dari permainan 
ini, kami belajar 
untuk menaati 
aba-aba dari 
ketua barung 

kami agar tidak salah melangkah. Dan 
permainan yang terakhir adalah botol 
bocor. Dari nama permainannya saja, 
pasti teman-teman sudah bisa menebak. 
Ya, dalam permainan ini, kami diminta 
untuk mengisi botol air mineral ukuran 
besar menggunakan botol air mineral 
berukuran sedang yang telah dilubangi, 
secara estafet. Bisa dibayangkan 
bagaimana 
serunya 
permainan 
ini, kan? 
Saat botol 
berukuran 
sedang yang 
sudah terisi 
air melintasi 
kepala kami, 
air pun 
mengalir 
dengan 
deras 
membasahi tubuh kami. Teriakan 
seru dari semua kelompok terdengar 
meriah sekali. Bukan hanya sekadar 
bermain air, dari tantangan ini kami bisa 
belajar untuk menanggung beban secara 
bersama-sama sehingga bisa mencapai 
kemenangan.

Setelah melewati beberapa 
tantangan, kami beristirahat sejenak 
untuk berganti baju dan menikmati 
makan siang. Makan siang kami 
sederhana, karena memang bertujuan 
untuk mengajarkan kesederhanaan. 
Namun karena lapar, makanan yang 
sederhana pun terasa nikmat luar 

biasa! Pada pukul 13.00, bunda 

dan ayahanda pembina 
mengajak kami 
bertualang di sekitar 
kompleks sekolah. Ada 
dua pos yang harus kami 
kunjungi. Di kedua pos 
ini, kami diminta untuk 
memecahkan sandi 
rumput dan sandi kotak. Di sini, 
pengetahuan kami selama mengikuti 
kegiatan ekstrakurikuler pramuka pun 
diuji. Selain memecahkan sandi, kami 
juga diminta untuk menyebutkan isi 
Dwi Dharma secara tepat. Sebelum 
memecahkan sandi, bunda dan 
ayahanda pembina juga mengajak kami 
memecahkan suatu tantangan, yaitu 
membalik banner menggunakan kaki 
dan mengurai tali rafia yang kusut. 
Permainan tersebut butuh kekompakan 
dan melatih kami untuk berpikir kritis 
dalam menyusun strategi. Setelah tiba 
kembali di sekolah, kami beristirahat 
sambil berbagi snack yang telah kami 
siapkan dari rumah dengan teman-
teman.

Matahari hampir tenggelam, kini 
saatnya kami mengakhiri kegiatan 
Persari kami. Kegiatan ini ditutup dengan 

upacara 
penutupan 
serta 
kegiatan 
pentas seni 
sederhana 
berupa 
penampilan 
drama 
singkat, gerak 
dan lagu, serta 
puisi yang 
telah kami 
persiapkan 

sebelumnya. Hampir sebagian besar di 
antara kami sangat menginginkan agar 
kegiatan Persari ini diadakan kembali, 
dan dalam waktu yang lebih lama. 
Kami sangat menikmati kegiatan ini. 
Tidak hanya ilmu yang kami dapatkan, 
tetapi juga keceriaan serta keakraban 
bersama teman-teman. Ada banyak 
pelajaran berharga yang kami temukan 
di setiap tantangan, dan itu bisa menjadi 
bekal bagi kami. Sekarang, kami siap 
menghadapi segala tantangan yang akan 
datang. Salam Pramuka! 
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Kami, siswa-siswi kelas II SD Kristen Petra 9, mengadakan 
kunjungan ke salah satu ice cream factory yang terletak di 
daerah Rungkut Industri, Surabaya. Kunjungan dilakukan 

secara bertahap karena pengunjung dibatasi maksimal hanya 
lima puluh orang. Hari Rabu, tanggal 13 April 2016, giliran kami 
dari kelas II C yang ke sana. Pukul 08.00, kami bersama dengan 
beberapa guru pendamping, berangkat menggunakan lima mobil. 
Begitu sampai, kami bergegas turun dari mobil dan memulai study 
tour kami bersama dengan beberapa karyawan di sana.

Kami melihat tayangan tentang perkembangan ice cream di 
dunia dan proses produksinya, mulai dari pengolahan bahan 
mentah sampai  barang jadi. Kami diajak berkeliling untuk 
melihat secara langsung proses pengepakan dan penyimpanan 
ice cream di dalam freezer. Beberapa teman sempat mengajukan 
pertanyaan tentang cara pemasaran dan di mana pemasaran 
itu dilakukan. Pihak perusahaan menjawab dengan detail setiap 
pertanyaan kami, sehingga kami bisa belajar dan mengerti 
bagaimana proses pemasaran barang produksi. Mereka juga 
memberikan presentasi tentang bagaimana ice cream dikemas 
dan didistribusikan sampai ke konsumen. Kami juga dipersilakan 
untuk mencicipi ice cream produksi mereka. “Asyiiikkk...!!! Kita 
bisa mencicipi ice cream di sini!” kata salah seorang teman kami. 

Tidak terasa, dua jam berlalu... dan tibalah saat bagi 
kami untuk kembali ke sekolah. Tetapi sebelum pergi, kami 
menyempatkan diri untuk berfoto bersama. Sekitar pukul 11.00, 
kami sampai di sekolah dengan membawa pengetahuan tentang 
proses produksi ice cream yang sangat digemari oleh anak-anak.

Visiting the Ice Cream Factory

Surat Cinta
untuk Mama

Dalam rangka memperingati Hari 
Ulang Tahun ke-723 Kota Surabaya, 
Perpustakaan Universitas Kristen Petra 

mengadakan beberapa lomba, salah satunya 
adalah menulis surat untuk ibu. Lomba ini 
diikuti oleh siswa kelas V-VI se-Kota Surabaya. 
SD Kristen Petra 5 mengirimkan beberapa 
perwakilan, salah satunya adalah Tiffany 
Grace Siamena.

Siswa kelas V yang bercita-cita menjadi 
guru Bahasa Inggris ini, sangat dekat dengan 
sang ibu. Hal itu terlihat dari surat yang ia 
tulis untuk sang ibu. Tiffany menuliskan, 
“Mama, engkau selalu tidur paling malam 
dan bangun paling pagi. Engkau memastikan 
semua pintu terkunci dan lampu telah 
dimatikan, supaya hemat energi kata Mama. 
Apakah Mama tidak capai? Apakah Mama 
tidak bosan? Aku bersedia memijat punggung 

Mama jika pegal. Kalau Mama capai, sekali-
kali Mama tidak perlu memasak untuk kami, 
kita makan di restoran saja, nanti biar Papa 
yang bayar, ha... ha... ha....” Dalam suratnya, 
Tiffany juga mengungkapkan kekagumannya 
kepada sang ibu yang serbabisa. Tiffany 
mengungkapkan kalau nanti sudah dewasa, ia 
ingin menjadi seperti ibunya. Rasa cinta dan 
kagumnya kepada sang ibu ini mengantarnya 
meraih Juara I dalam lomba. 

Pada tanggal 8 Mei 2016, bertempat 
di Grand City Mall, Surabaya, Tiffany 
mendapatkan piala penghargaan dan uang 
tunai sebesar Rp1.000.000,00. Ini adalah 
prestasi yang membanggakan dan dapat 
menginspirasi semua orang. Kita bisa 
berkarya melalui hal-hal yang sederhana, 
tetapi kita harus melakukannya dengan rasa 
cinta yang besar.
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Visiting the Ice Cream Factory

Memetik Sayur
Ada kangkung, bayam, dan kacang panjang. Semua sayuran itu 

sudah diletakkan oleh ibu guru di meja depan kelas. Wah... ada 
apa, ya? Oooh... ternyata pada hari Kamis ini, tanggal 21 April 

2016, teman-teman siswa kelompok A TK Kristen Petra 12 sedang 
mengikuti kegiatan belajar memetik sayur. Secara bergiliran, mereka 
maju ke depan satu per satu untuk mencoba memetik sayur. Ada yang 
memilih sayur kangkung, ada yang memilih sayur bayam, dan ada 
juga yang memilih kacang panjang. Mereka terlihat senang dengan 
kegiatan memetik sayur ini. Meski ada beberapa di antara mereka yang 
masih mengalami kesulitan, namun mereka tetap bersemangat untuk 
mencobanya. Ayo terus mencoba, ya...!

Fashion Show
Competition Di atas panggung, terlihat lenggak-lenggok siswa-siswi KB-

TK Kristen Petra 11 sambil memakai baju adat dari seluruh 
Indonesia dengan mengikuti irama musik yang diputarkan dalam 

lomba fashion show. Lomba ini diselenggarakan oleh KB-TK-SD Kristen 
Petra 11 pada tanggal 22 April 2016. Tujuan dari diadakannya lomba 
ini adalah untuk memperingati Hari Kartini dan HUT ke-65 PPPK Petra. 
Selain itu, lomba ini juga bertujuan untuk melatih kepercayaan diri 
siswa dalam menampilkan dirinya di hadapan banyak orang. 

Dalam lomba ini, semua siswa KB-TK Kristen Petra 11 ikut 
berpartisipasi. Ada piala yang diperebutkan bagi para siswa yang 
memiliki penampilan terbaik. Dan hasilnya adalah.... Yeyyy...!!! 
Selamat untuk Jesslyn Valencia Santoso dari KB B, Lidya Likaonia 
Hardianto dari TK A, dan Kimberly Anastacia Xie dari TK B. Mereka 
bertiga berhasil meraih piala sebagai siswa berpenampilan terbaik 
dalam lomba fashion show ini. Selain karena baju yang dipakai bagus, 
mereka juga sangat percaya diri dalam menampilkan dirinya di atas 
catwalk. Selamat, yaaa…!

Lomba Pianika
Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 

2016, Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengadakan 
berbagai macam lomba, salah satunya adalah lomba 

pianika. Lomba ini diikuti oleh seratus lima peserta siswa SD 
yang berasal dari sekolah-sekolah di beberapa kecamatan 
yang ada di Surabaya. Kegiatan lomba pianika ini dilaksanakan 
pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, bertempat di Aula 
Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Pada kesempatan ini, 
SD Kristen Petra 11 diwakili oleh Almerinda, siswi kelas V. 
Berkat latihan dan kerja keras yang dibimbing oleh Ibu Sifera, 
Almerinda meraih Juara Harapan II. Melalui kemenangan ini, 
SD Kristen Petra 11 bersyukur dan merasakan penyertaan 
Tuhan yang luar biasa untuk Almerinda.
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Pada pagi yang cerah... dan dengan hati yang 
gembira, aku dan teman-teman TK Kristen Petra 
5 berkumpul di depan halaman sekolah. Seperti 

hari Rabu biasanya, kami memakai seragam olahraga, 
tetapi pagi itu istimewa bagi kami karena hendak 
mengikuti kegiatan fun walk di sekitar lingkungan 
sekolah. Tepat pukul 07.00, kami semua berkumpul 
bersama. Sebelum berangkat, tak lupa kami berdoa 
dahulu. Kemudian, Ibu Kim bersama beberapa teman 
kami mendekati tiang balon dan terdengar... “Dorrr! 
Dorrr! Dorrr! Dorrr!” suara beberapa balon yang 
meletus sebagai tanda kegiatan fun walk dimulai. 
Dengan semangat, kami pun langsung jalan bersama 
dengan teman-teman dan ibu guru. 

Hmm... suegerr...! Udara pagi masih terasa sejuk 
dan sinar matahari pagi sangat menyehatkan tubuh! 
Kami berjalan mengikuti rute sambil bernyanyi 
bersama. Begitu semangatnya hingga tak terasa kami 
sudah kembali lagi di depan sekolah. Kami merasa 
lelah ... tetapi, rasa lelah itu terobati dengan es sari 
kacang hijau dan siomay yang disediakan oleh ibu 
guru. “Hmm... enak sekali! Boleh tambah lagi, Bu?” 
seru salah satu teman, hehehe...! Nah... itulah salah 
satu kegiatan kami pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2016 
lalu, dan kami saaaangat senang mengikutinya!

Let’s Go for Fun Walk

Aku Cinta
LingkunganHalo, teman-teman... namaku Sienna dari kelompok A TK Kristen Petra 

1. Pada hari Jumat sebelum pulang, Bu Indra mengumumkan bahwa 
akan diadakan jalan sehat untuk memperingati Hari Kebangkitan 

Nasional dan Hari Lingkungan Hidup. Dalam jalan sehat ini, kami diminta 
memakai baju bernuansa warna merah-putih dan membawa hasil karya daur 
ulang yang kami buat.

Pagi itu, hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016, aku ke sekolah memakai gaun 
dari bekas pembungkus buah yang kubuat bersama mama. Ternyata... ibu 
guru, teman-teman, dan adik-adik KB juga memakai baju hasil karya daur 
ulang, lho...! Dan ada juga yang membawa karya lain selain baju, seperti 
pesawat terbang dari kardus, topi dan rok dari bungkus detergen, ataupun 
yang lain. ”Emma, pesawatmu dibuatkan oleh siapa?” tanya Marsya, adik KB 
B. “Hei...lihat topiku ini, dari  koran, lhooo...!” seru Kelly dari TK B. Tidak kalah 
hebatnya, Jordan membawa drum yang dibuat dari kaleng susu bekas. Saat 
berjalan mengelilingi kompleks sekolah, Jordan selalu membunyikan drum 
yang dibawanya, hehehe...! Teman-teman, kami baru tahu kalau ternyata 
barang bekas masih bisa dimanfaatkan lagi, bahkan bisa menjadi karya yang 
sangaattt bagus!

Setelah jalan sehat berkeliling kompleks sekolah, kami 
pun menikmati minuman yang sudah disediakan oleh ibu 
guru. Hmmm.... rasanya segar sekali! Tidak hanya itu, ibu 
guru juga menyediakan makanan steamed food untuk kami, 
ada kacang rebus, pisang rebus, labu, edamame (kedelai 
jepang), mbote (umbi talas), dan masih banyak lagi. Awalnya 
kami ragu-ragu untuk makan karena sepertinya tidak enak, 
tetapi setelah mencobanya, ternyata enakk sekali. Nah, 
itulah cerita tentang jalan sehat di sekolahku, kami tunggu 
cerita dari teman-teman, ya...! Sampai jumpaaaa...!!!
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Hari Kartini

TK Kristen Petra 7 mengadakan kegiatan untuk memperingati Hari 
Kartini pada tanggal 21 April 2016. Pada hari itu, aku dan teman-
teman tidak memakai seragam, tetapi memakai baju batik. Ibu 

guru bilang kalau batik adalah warisan budaya negara kita yang harus 
dilestarikan. Ternyata, pada hari itu kami akan berlenggak-lenggok di atas 
panggung untuk mengikuti lomba laga busana. Wah... aku senang sekali 
karena aku sudah memakai baju batik yang bagus dibelikan oleh mama. 
Teman-temanku juga memakai baju batik bagus semua! Dengan penuh 
percaya diri, kami naik ke atas panggung dan mulai action! 

Setelah semua tampil, kami pun menanti hasil pemenang lomba. 
Sambil menanti, kami juga belajar membuat traditional steamed food, 
yaitu nagasari. Cara membuatnya adalah mencampur tepung beras dengan 
santan, lalu diberi gula dan garam. Setelah menjadi satu, kita rebus dengan 
memberi daun pandan supaya beraroma harum. Setelah mengental seperti 
bubur, kami pun menyiapkan daun pisang dan menuang adonan tadi ke 
dalamnya dengan diberi potongan pisang. Setelah itu, perlu dikukus lagi 
supaya matang. Akhirnya... jadi juga kue nagasari buatanku, hehehe...! 
Rasanya manis dan gurih lho, teman-teman...! Enak sekali! 

Setelah itu, ibu guru mengumumkan juara lomba laga busana. Untuk 
jenjang TK B, Juara I diraih oleh Laurene (TK B2), Juara II oleh Phillmon (TK 
B1), dan Juara III oleh Gyzelle (TK B1). Untuk jenjang TK A, Juara I diraih oleh 
Celine (TK A3), Juara II oleh David (TK A1), dan Juara III oleh Ernest (TK A1). 
Selamat ya, buat teman-teman yang sudah menjadi juara..! Dan selamat 
Hari Kartini juga buat teman-teman semua...!

Lagu wajib nasional ini dikumandangkan oleh siswa-siswi TK 
Kristen Petra 13 pada hari Kamis, tanggal 21 April 2015 lalu, 
dalam rangka memperingati Hari Kartini. Berbagai macam 

lomba juga diadakan untuk meramaikan acara ini, dan juga untuk 
mengenang jasa Ibu R.A. Kartini yang telah memperjuangkan hak-
hak wanita Indonesia agar mendapat hak yang setara dengan pria, 
terutama dalam hak memperoleh pendidikan. 

TK Kristen Petra 13 mengadakan lomba menulis dan lomba 
membaca bagi seluruh siswa TK B. Narasi dan bahan tulisan yang 
dilombakan adalah cerita singkat seputar riwayat R.A. Kartini pada 
semasa hidupnya. Lomba ini bertujuan agar siswa bisa mengenal 
sosok Ibu Kartini, serta menunjukkan bahwa siswa TK B telah 
mampu menulis dengan rapi dan membaca narasi dengan baik 
dan benar. Sedangkan lomba untuk siswa TK A adalah lomba 
peragaan busana batik. Seluruh siswa TK A terlibat dalam acara ini. 
Dengan penuh percaya diri, mereka berjalan di atas panggung dan 
memperagakan baju batik yang mereka pakai. Lomba ini bertujuan 
untuk mengenalkan salah satu warisan budaya Indonesia, 
yaitu batik, kepada para siswa. Mereka semua terlihat senang 
sekali dengan adanya kegiatan-kegiatan ini. Selamat untuk para 
pemenang lomba! Dan bagi yang belum menang, jangan kecil hati, 
ya... karena masih ada kesempatan berikutnya pada lain waktu. 
Okayyyy...!!!

Ibu kita Kartini putri sejati
Putri Indonesia harum namanya
Ibu kita Kartini pendekar bangsa
Pendekar kaumnya untuk merdeka
Wahai ibu kita Kartini putri yang mulia
Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia
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Beribadah Bersama Teman
Hai, teman-teman... hari Rabu ini, tanggal 6 April 2016, 

aku dan teman-teman kelompok A TK Kristen Petra 10 
mau pergi ke GKI Darmo Satelit. Kami semua diajak oleh 

ibu guru untuk beribadah sekaligus belajar tentang tata cara 
beribadah yang baik. Nah, inilah cerita kami....

Pagi hari, kami datang ke sekolah. Kami berkumpul dengan 
teman-teman dan bersiap untuk berangkat ke gereja. Selama 
perjalanan, teman-teman terlihat begitu bersemangat, karena 
ini adalah pengalaman pertama kami untuk beribadah bersa-
ma. Ketika sampai di gereja, semua masuk... kemudian duduk 
dengan tenang. Kami tidak lagi bermain atau berbicara satu 
dengan yang lain, karena kami sedang belajar untuk mengen-
dalikan diri dan bersikap baik ketika beribadah. Suasana ibadah 
hari ini begitu ceria, kami menyanyi sambil bergandengan 
tangan. Tidak hanya memuji Tuhan saja, kami juga mendengar-
kan firman Tuhan. Oh, iya... beberapa temanku juga bertugas 
membawa kantong persembahan dan memimpin doa persem-
bahan. Semua dilakukan dengan senang hati.

Ternyata, beribadah itu menyenangkan, lho...! Kami jadi 
bisa belajar tentang bagaimana mengikuti ibadah yang baik. 
Kami jadi tidak sabar untuk selalu datang beribadah setiap 
hari Minggu ke gereja. Nah, bagaimana dengan teman-teman? 
Kalian juga harus rajin ke gereja, ya...!

My Mini Outbound
Pada bulan Mei lalu, tepatnya hari Rabu, tanggal 4 Mei 2016, TK Kristen 

Petra 9 mengadakan kegiatan dalam memperingati Hari Pendidikan 
Nasional yang jatuh pada 2 Mei 2016. TK Kristen Petra 9 mengadakan 

kegiatan upacara, jalan sehat, mini outbound, lomba mewarnai, dan senam 
bersama. Kegiatan upacara diikuti dengan khidmat oleh siswa kelompok A 
dan B. Dalam menyampaikan amanatnya, pembina upacara menjelaskan 
sekilas tentang sejarah Hardiknas yang merupakan hari ulang tahun Ki Hajar 
Dewantara, salah satu tokoh penting pendidikan di Indonesia.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan jalan sehat di sekitar 
lingkungan sekolah. Kemudian, teman-teman dibagi dalam kelompok untuk 
mengikuti mini outbound di halaman dan kebun sekolah. Ada lima pos 
permainan yang tersedia, yaitu: pos memancing ikan, melempar gelang, 
merayap, berjalan di atas papan titian, serta memanjat dan bergantung. 
Wah…seru sekali! Sungguh menyenangkan belajar sambil bermain di luar 
kelas.

Setelah semua selesai, mereka pun istirahat menikmati kue bakpao dan 
es cincau. Ehhmm... segar! Lalu, kegiatan pun dilanjutkan dengan lomba 
mewarnai gambar dan diakhiri dengan kegiatan senam bersama. Wah… 
ternyata mereka tetap semangat mengikuti senam sampai selesai. Sebelum 
pulang, Ibu Farida S., S.Pd., M.Si. selaku kepala sekolah mengumumkan 
pemenang lomba mewarnai, yaitu: Nathasia Silvia (A3) untuk kategori 
kelompok A dan Katyana Renee W. (B1) untuk kategori kelompok B. 
Sedangkan pemenang mini outbound, yaitu: Matthew Putra R. (A1) untuk 
kategori kelompok A dan Kevin Febrian A. (B2) untuk kategori kelompok B. 
Terima kasih Tuhan untuk pengalaman yang indah hari ini.
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