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Suatu sukacita tersendiri bagi kami bisa 
berjumpa dengan Anda dalam Gema Petra edisi 
bulan Juli 2016 ini. Tahun ajaran 2015/2016 
telah usai, banyak kegiatan di tiap-tiap 
sekolah yang telah terlaksana dengan baik dan 
menyisakan kenangan yang indah bagi para 
siswa ataupun bapak dan ibu guru. Untuk itu, 
kami merangkum beberapa kegiatan tersebut 
untuk ditampilkan pada Gema Petra edisi ini, di 
antaranya adalah kegiatan kunjungan ke Panti 
Asuhan Dorkas, pentas seni akhir tahun ajaran, 
lomba bahasa Mandarin, lomba MIPA PPPK 
Petra, kegiatan ensemble masterclass oleh grup 
Ensemble Trielen dari Prancis, serta sepenggal 
catatan perjalanan enam siswa PPPK Petra 
untuk menuju ke olimpiade pelajar internasional 
yang diselenggarakan di beberapa negara. Itu 
semua adalah liputan berita yang bisa Anda 
temukan dalam Gema Petra edisi kali ini.
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Hari Anak Nasional

Growing Stronger KB-TK Kristen Petra 5 mengadakan acara 
pentas seni pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 
2016. Kami, siswa KB B dan TK B, datang 

bersama orang tua masing-masing dengan 
memakai berbagai kostum yang sudah dibagikan 
beberapa hari sebelumnya. Mama dan papa 
berkumpul di aula, sedangkan kami berkumpul di 
kelas dan menunggu waktu giliran untuk tampil.

Tepat pukul 08.00, acara dimulai... Bu Alin 
yang bertindak sebagai MC dan salah satu 
teman kami, mengajak berdoa untuk mengucap 
syukur atas anugerah yang sudah Tuhan beri. 
Acara diawali dengan parade para pengisi acara. 
Setelah itu, kami bergiliran untuk menampilkan 
atraksi masing-masing, ada nyanyian, permainan 
angklung, tarian kreasi, balet, dan masih banyak 
atraksi lain. Setiap satu pertunjukan selesai, 
semua yang hadir langsung bertepuk tangan 
untuk kami. Wah... pokoknya seru sekali, teman-
teman! 

Terima kasih Tuhan... Engkau telah menyertai 
kami sehingga kami bisa menampilkan yang 
terbaik untuk memuji dan mengucap syukur atas 
penyertaan-Mu selama satu tahun ajaran ini. 
Sekarang, kami siap melangkah ke depan dan 
bertumbuh dalam Tuhan, seperti tema pentas 
seni pada tahun ini, yaitu “Growing Stronger”. 
Teman-teman tahu, nggak? Jika Tuhan ada di 
dalam hati kita, hidup kita bisa berubah menjadi 
lebih baik, lho...! Terima kasih Tuhan atas berkat-
Mu, kami dapat melaksanakan pentas seni 
bersama teman-teman, ibu guru, dan orang tua 
kami. Amin.

Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 
2016, siswa-siswi TK Kristen Petra 9 mengikuti 
berbagai lomba setingkat Kecamatan Wonocolo 

yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. 
Dari sekian banyak lomba, puji Tuhan... TK Kristen Petra 
9 meraih dua kemenangan, yaitu Lomba Gerak dan 
Lagu serta Lomba MMM (Melipat, Menggunting, dan 
Menempel). Dengan hasil ini, para siswa TK Kristen Petra 
9 mewakili Kecamatan Wonocolo untuk berlomba di 
tingkat Kota Surabaya, yang diselenggarakan pada hari 
Kamis, tanggal 26 Mei 2016, di Kantor Dinas Pendidikan 
Kota Surabaya. 

Puji Tuhan, para siswa TK Kristen Petra 9 berhasil 
meraih Juara II untuk Lomba Gerak dan Lagu, serta 
Juara II untuk Lomba MMM. Para juara menerima trofi 
dan hadiah langsung dari Kepala Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya, yaitu Dr. Ikhsan, S.Psi.,M.M.. Tim Lomba 
Gerak dan Lagu TK Kristen Petra 9 terdiri atas Michelle 
Samantha, Chrismenda Aurell, Vania Christianto, Eufrasia 
Dwieden, dan Angela P.. Sedangkan untuk lomba MMM 
diwakili oleh Felicia Kalista.

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)

03



Horeee... kami, perwakilan siswa-
siswi TK Kristen Petra 12 mengikuti 
kegiatan kunjungan ke Panti Asuhan 

Dorkas. Dalam kegiatan yang berlangsung 
pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2016 ini, 
kami semua merasa senang sekali karena 
bisa bertemu dengan teman-teman yang 
baru di panti asuhan. Kami juga membawa 
bingkisan untuk diberikan di panti asuhan 
sebagai wujud kepedulian kami terhadap 
sesama dan belajar untuk lebih bersyukur 
atas kelimpahan di dalam hidup kami. 
Kami bisa berkumpul, bersukacita, dan 
merasakan kebersamaan yang harmonis. 
Indahnya berbagi dengan sesama....

KB-TK Kristen Petra 13 mengadakan kegiatan 
Pentas Akhir Tahun Ajaran pada hari Sabtu, 
tanggal 4 Juni 2016, yang bertajuk “Sincerity”. 

Sebuah kisah yang menceritakan tentang ketulusan 
hati seorang adik yang rela tinggal di dalam sebuah 
kastel milik seorang pangeran yang buruk rupa, 
sebagai tawanan untuk bekerja merawat taman 
bunga mawar. Ia harus tinggal di kastel itu dan jauh 
dari keluarganya, sebenarnya untuk menggantikan 
posisi kakaknya yang memetik sekuntum bunga 
mawar tanpa seizin si pemilik. Meski begitu, ia tetap 
mengerjakan tugasnya dengan tulus dan tanpa rasa 
takut, walaupun pemilik kastel itu sangat buruk 
rupanya. Tetapi akhirnya, ia beserta keluarganya 
diizinkan tinggal di kastel dan menjadi keluarga baru 
bagi si pangeran buruk rupa, yang pada akhirnya 
berubah menjadi seorang pangeran yang tampan.

Drama ini diselingi dengan penampilan modern 
dance, balet, fashion show, nyanyian, serta gerak dan 
lagu. Seluruh siswa KB B dan TK B turut terlibat untuk 
menyuguhkan satu penampilan yang memukau para 
hadirin. Para orang tua dan wali murid yang hadir 
mengaku sangat bangga dengan penampilan para 
siswa yang tampil dengan penuh percaya diri. Inilah 
persembahan terakhir para siswa TK B di jenjang 
Taman Kanak-kanak setelah menjalani pendidikan 
selama dua tahun. Semua kegiatan selama di TK telah 
mengantar mereka menjadi anak yang percaya diri 
dan siap naik ke jenjang berikutnya, yaitu Sekolah 
Dasar. Kemudian... acara diakhiri dengan kegiatan 
wisuda dan penyerahan STTTK kepada seluruh siswa 
TK B. Selamat ya, buat siswa-siswi TK B! Kalian telah 
mempersembahkan yang terbaik!

Indahnya Berbagi
dengan Sesama

Sincerity



Mengatasi

Charity

Konflik

and Bazaar

Siapa di antara kalian yang 
tidak pernah mengalami 
konflik? Pasti semua orang 

pernah mengalami konflik 
dalam hidupnya, termasuk diri 
kita. Mengapa kita semua pasti 
mengalami konflik? Karena kita 
memiliki perbedaan dengan sesama 
kita dan terkadang kita sulit untuk 
menerima perbedaan itu. Sering, 
kita cenderung memaksakan apa 
yang kita harapkan atau inginkan 
sehingga muncul konflik. Sayangnya, 
kita tidak bisa menghindari konflik. 
Ketika konflik terjadi, hendaknya 
kita segera menyelesaikannya. 
Bersikap rendah hati dengan mau 
berkomunikasi yang baik, serta 
mau meminta maaf kepada teman 
yang sedang berkonflik dengan 
kita adalah salah satu bentuk sikap 
menyelesaikan konflik yang terjadi.

Tanggal 14 Mei 2016, kami, 
siswa SD Kristen Petra 1, mengikuti 
kegiatan Pendidikan Karakter 
Kristiani dengan tema “Mengatasi 
Konflik”. Sebuah pembelajaran 
yang berkesan bagi kami, karena 
kami belajar untuk bisa mengatasi 
konflik. Bagaimana cara mengatasi 
setiap konflik yang kami alami 
dalam kehidupan sehari-hari, kami 
terapkan dengan berbagai kegiatan 
pada hari itu. 

Pada kegiatan kelas kecil, kami 
secara berkelompok berusaha 
melepaskan simpul pada tali rafia, 
dengan syarat, tangan tidak boleh 

terlepas dari tali yang dipegang. 
Kami semua memang menginginkan 
hasil yang terbaik. Namun pada 
proses komunikasi dalam kelompok, 
sangat mungkin ada beberapa siswa 
yang mengeluh karena tidak puas 
dengan hasil yang pertama dan 
berikutnya, saling menyalahkan, 
sehingga timbullah konflik. Melalui 
permainan ini, kami bisa belajar 
mengatasi konflik dalam kelompok.

Lalu pada kegiatan kelas besar, 
kami secara berkelompok bermain 
“Kartu Ajaib”. Kami belajar untuk 
memecahkan berbagai konflik yang 
ada di dalam kartu, misalnya salah 
paham dengan teman, berbeda 
pendapat, dan tidak punya teman. 
Kegiatan ini menjadi lebih seru 
karena permainan dilakukan seperti 
bermain kartu domino. 

Teman-teman, sekarang kita 
tahu bahwa konflik akan membawa 
suasana menjadi kacau, dan 
bila tidak segera diselesaikan 
akan membuat kerugian bagi 
orang yang berkonflik ataupun 
lingkungan di sekitarnya. Untuk 
itu, kita harus menyelesaikan 
konflik yang terjadi dengan saling 
meminta maaf dan mengampuni. 
Pilihan ada di tangan kita, apakah 
kita mau menyelesaikan konflik dan 
merasakan kedamaian dalam hidup, 
atau tidak mau menyelesaikan 
konflik dan hidup dalam 
ketidaktenangan.

SD Kristen Petra 13 
mengadakan kegiatan 
Charity and  Bazaar pada 

tanggal 8 Juni 2016. Kegiatan ini 
bertujuan untuk mengembangkan 
jiwa kewirausahaan dan rasa 
kepedulian siswa untuk berbagi 
kepada sesama. Kegiatan dimulai 
dengan fun gym bersama yang 
diikuti oleh seluruh siswa. Setelah 
itu, mereka bisa menikmati 
berbagai makanan dan minuman 
yang tersedia di stan-stan bazaar. 
Terlihat antusias para siswa, 

terlebih ketika mereka mengikuti 
berbagai permainan yang telah 
disiapkan oleh bapak dan ibu 
guru. Permainan tersebut antara 
lain tendangan jitu, lempar bola 
pingpong, lempar kaleng, dan golf. 
Tak terasa... waktu semakin siang, 
mereka pun kembali ke kelas 
masing-masing untuk menutup 
kegiatan dengan doa bersama. 
Semoga dengan kegiatan ini, 
para siswa semakin terasah jiwa 
kewirausahaan dan sosialnya.
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Fun fine day memang sebutan yang tepat 
untuk hari itu... hari Sabtu, tanggal 11 
Juni 2016. Sekolah kami, SD Kristen Petra 

7, mengadakan fun bike dan fun walk. Setelah 
berdoa dan renungan pagi, kami mulai berbaris 
rapi menuju lapangan olahraga. Dengan 
penuh semangat, kami mengikuti kegiatan 
ini karena bersamaan dengan hari terakhir 
sekolah, terakhir kami berkumpul dengan 
teman-teman kami, khususnya siswa-siswi 
kelas VI. Acara dibuka oleh kepala sekolah 
yang dimulai dengan fun bike terlebih dahulu, 
kemudian disusul dengan fun walk. Siswa kelas 
III–VI yang mengikuti fun bike mengambil rute 
dengan berkeliling sekitar kompleks sekolah 
lalu kembali ke sekolah. Sedangkan siswa kelas 
I dan II yang ikut fun bike hanya bersepeda di 
halaman sekolah. Hari itu, kami sangat senang 
bisa berekreasi bersama teman-teman dan guru, 
meskipun hanya di lingkungan sekolah.

Hai, teman-teman...! Hari ini, 
penampilan siswa-siswi kelas I SD 
Kristen Petra 10 ada yang berbeda, 

lho! Wah, kira-kira ada acara apa, ya? Oh... 
ternyata pada tanggal 4 Juni 2016 ini, mereka 
mengikuti kegiatan My First World Record. 
Kegiatan ini merupakan acara puncak dari 
kegiatan Pendidikan Karakter Kristiani (PKK) 
untuk siswa kelas I. Acara tersebut dikemas 
dalam bentuk lomba fashion show dengan 
memakai pakaian profesi sesuai dengan 
cita-cita mereka masing-masing. Sebelum 
tampil, mereka tentunya sudah berlatih akan 
cara berjalan, berdiri, dan duduk yang baik 
dan benar, serta berani menyebutkan hobi 
dan cita-citanya dengan penuh percaya diri di 
depan para audience.

Satu per satu... mereka naik ke panggung 
untuk berlenggak-lenggok dan bergaya, 
kemudian bercerita tentang cita-cita mereka. 
Ada yang berpakaian seperti dokter, polisi, 
chef, pilot, pramugari, astronot, dan yang 
lain. Wow, seru sekali! Mereka seperti 
seorang model. Dalam lomba ini, diambil tiga 
siswa terbaik. Juara I diraih oleh Bianca (IB) 
, Juara II diraih oleh Mario (IC), dan Juara III 
diraih oleh Kennard (IA). Dengan memiliki 
cita-cita, kita akan lebih bersemangat untuk 
meraih kesuksesan! Semoga cita-cita teman-
teman semua tercapai, ya! Sukses selalu... 
Tuhan memberkati!

Fun Bike
@ School

My First
World Record
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Lomba Bahasa

Mandarin
SD PPPK Petra

PPPK Petra kembali 
mengadakan English 
Competition bagi siswa-

siswi PPPK Petra yang berada 
pada jenjang SD. Tiap sekolah 
diwakili oleh dua sampai empat 
siswa yang duduk di kelas IV-V. 
Lomba ini bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan dan 
keterampilan para siswa dalam 
menggunakan bahasa Inggris 
sebagai media komunikasi, 
mencari siswa-siswi berbakat 
dalam menggunakan bahasa 
Inggris supaya potensi yang 
dimiliki bisa terus dikembangkan, 
serta membantu menumbuhkan 
rasa percaya diri dan semangat 
juang siswa melalui event 
kompetisi. Dengan mengangkat 
tema “My Contribution to 
Save Our World”, lomba 
ini dilaksanakan pada hari 
Kamis, tanggal 2 Juni 2016, 
bertempat di Kantor Direktorat 
Pendidikan PPPK Petra, Jalan H.R. 
Muhammad Kav. 808 Surabaya. 

Tepat pukul 07.00, lomba 
pun dimulai. Ada 29 siswa yang 
terdaftar untuk mengikuti lomba 
ini. Pada babak penyisihan, 
peserta mengikuti tes akademik 
grammar (pilihan ganda) dan 
tes listening di ruang komputer 

untuk mendapatkan sepuluh 
peserta dengan nilai tertinggi. 
Pada babak final, kesepuluh 
finalis mempresentasikan topik 
yang sudah diberikan oleh 
dewan juri dalam durasi waktu 
maksimal tujuh menit. Mereka 
tidak diperbolehkan membawa 
teks, tetapi diperbolehkan untuk 
membawa alat peraga seperti 
poster, foto, dan sebagainya, 
untuk mendukung presentasi.

Setelah semua finalis 
tampil, saatnya dewan juri 
berunding untuk menentukan 
para juaranya sesuai dengan 
penilaian masing-masing. 
Sambil menunggu keputusan 
dewan juri, para peserta lomba 
mengisi waktu dengan makan 
siang bersama. Beberapa waktu 
berlalu... dewan juri akhirnya 
kembali masuk ke ruangan 
lomba untuk mengumumkan 
pemenang lomba. Juara I diraih 
oleh Princesia Angel Wijaya dari 
SD Kristen Petra 7, Juara II diraih 
oleh Michael Joseph Candra dari 
SD Kristen Petra 10, dan Juara III 
diraih oleh Dyllan Batara dari SD 
Kristen Petra 1. Selamat bagi para 
juara Petra Christian Elementary 
School English Competition 2016!

Seiring dengan 
perkembangan zaman, 
semua orang dituntut 

untuk meningkatkan 
kemampuan, kualitas, dan 
pengembangan diri, agar 
bisa bersaing dalam era 
globalisasi ini. Salah satu 
hal yang perlu ditingkatkan 
adalah kemampuan 
berkomunikasi menggunakan 
bahasa universal atau 
internasional. Tiongkok yang 
merupakan salah satu pusat 
perekonomian dunia dan 
dengan jumlah penduduk 
lebih dari satu miliar orang, 
membuat bahasa Mandarin 
kini juga diperhatikan 
sebagai salah satu bahasa 
internasional yang penting 
selain bahasa Inggris.

Menjelang akhir 
semester genap tahun ajaran 
2015/2016, tepatnya pada 
tanggal 1 Juni 2016, PPPK 
Petra menyelenggarakan 
Lomba Bahasa Mandarin bagi 
siswa-siswi PPPK Petra jenjang 
SD yang dilaksanakan di 

Kantor Direktorat Pendidikan 
PPPK Petra. Tiap sekolah 
mengirimkan tiga siswa (kelas 
IV-V) sebagai perwakilan. 
Mereka berlomba dengan 
bersyair menggunakan bahasa 
Mandarin, memilih salah satu 
dari dua syair pilihan: 数星
星 [shǔ xīngxīng] dan 做早操 
[zuò zǎocāo]. Semua tampil 
sangat baik di atas panggung.

Pada akhir lomba, 
terpilihlah enam siswa 
pemenang berdasarkan 
penilaian dewan juri. Mereka 
adalah Kimberly Lucretia (SD 
Kristen Petra 5) yang meraih 
Juara I, Liu Xiang Ya (SD 
Kristen Petra 10) meraih Juara 
II, Bernice Yang (SD Kristen 
Petra 5) meraih Juara III, 
Syienny Lunamaya (SD Kristen 
Petra 7) meraih Juara Harapan 
I, Michael Mimosa (SD Kristen 
Petra 1) meraih Juara Harapan 
II, dan Carmen Eugene 
Hartono (SD Kristen Petra 
10) meraih Juara Harapan III. 
Selamat buat para pemenang!  

Petra Christian
Elementary School
English Competition



PPPK Petra bekerja sama dengan Institut Français 
d’Indonésie yang merupakan bagian dari Kedutaan 
Besar Prancis di Indonesia, mengadakan masterclass 

bagi para anggota Petra Youth Orchestra pada tanggal 31 
Mei 2016 yang lalu. Dalam pelaksanaannya, masterclass ini 
juga menarik perhatian beberapa orang tua siswa anggota 
Petra Youth Orchestra untuk turut hadir dalam event yang 
berlangsung di ruang media SMA Kristen Petra 1 ini.  

Acara diawali dengan sambutan oleh Mdm. Véronique 
Mathelin Direktur dari Institut Français d’Indonésie 
(Institut Prancis di Indonesia) Surabaya, yang 
sekaligus memperkenalkan anggota Ensemble 
Trielen. Kemudian 
dilanjutkan dengan 
permainan trio 
alat musik tiup 
(clarinet, oboe, 
bassoon) oleh 

grup Ensemble 
Trielen yang 

menampilkan 
beberapa 
komposisi dari 
repertoar mereka. 
Ensemble Trielen 
adalah trio alat 
musik tiup 
yang karena 

kekhasannya 
mendapatkan 

tempat yang istimewa 
di panggung musik 
ansambel. 

Penampilan group 
Ensemble Trielen 
mampu memberi 
kesan hidup dan 
menyenangkan 

dengan sajian nada dan dinamika yang terasa megah. Trio 
musisi klasik Prancis ini beranggotakan Mr. Philippe David 
pada bassoon, Mr. Michael Hoffman pada oboe, dan 
Mr. Christophe Dravers pada clarinet. 

Setelah penampilan tersebut, mereka menjelaskan secara 
singkat tentang komposisi yang dimainkan. Setiap personel 
Ensemble Trielen tersebut juga menjelaskan tentang alat 
musik yang mereka mainkan, termasuk tentang cara kerja 
alat musik tersebut dalam menghasilkan suara, serta cara 
untuk memainkannya. 

Clarinet atau klarinet adalah instrumen musik dari keluarga 
woodwind. Namanya diambil dari penambahan akhiran “-et” 
yang berarti “kecil” pada kata Italia “clarino” yang berarti 
“trompet”. Sama seperti saksofon, klarinet dimainkan dengan 
menggunakan satu reed. Klarinet merupakan keluarga 
instrumen terbesar, dengan ukuran dan pitch yang berbeda-
beda. Kata klarinet umumnya merujuk pada soprano clarinet 
Bb, yang merupakan klarinet terumum. Pemain klarinet 
disebut klarinetis.

Oboe atau obo adalah alat musik double reed jenis woodwind. 
Ia adalah keturunan dari shawm. Kata “obo” berasal dari 
bahasa Prancis “hautbois”, berarti “high wood”. Alat musik 
ini kadang-kadang masih disebut hautboy dalam bahasa 
Inggris. Seorang musikus yang memainkan obo disebut 
obois. Dibandingkan dengan instrumen woodwind lainnya, 
obo memiliki suara yang jernih dan melengking. Suara obo 
dapat terdengar jelas dalam ansambel yang besar sehingga 
suaranya dapat dengan mudah didengar ketika tuning. 

Bassoon adalah sebuah intrumen musik besar yang 
berbentuk seperti tabung, merupakan intrumen bass utama 
dari keluarga woodwind. Alat musik ini menghasilkan suara 
rendah atau berkisar dua oktaf lebih rendah dari obo. Pada 
awal abad ke-17, bassoon hadir dalam enam macam ukuran. 
Yang terpendek adalah 15” (38,1 cm) dan yang terpanjang 
adalah 57” (144,78 cm). Berkembang dari model awal 
yang hanya menggunakan tiga kunci, bassoon pada masa 
Mozart menggunakan enam kunci dan pada masa Haydn 

Ensamble
Masterclass
for Petra Youth Orchestra



menggunakan 17 sampai 24 kunci sampai dengan sekarang.

Dalam sesi tanya-jawab, para anggota Petra Youth Orchestra 
dan orang tua yang hadir pada saat itu berkesempatan 
untuk mengajukan beberapa pertanyaan seputar alat 
musik tersebut, bahkan beberapa di antara mereka sempat 
mencoba alat musik tersebut. Setelah sesi tanya-jawab, 
acara diakhiri dengan pemberian kenang-kenangan yang 
diserahkan oleh Ketua I Dewan Pengurus PPPK Petra, 
Dr. Ir. J. Heryanto, MS, MBA, kepada setiap personel 
Ensemble Trielen dari Prancis ini. Sebagai penutup acara pada 
siang hari itu, semua peserta yang hadir berkesempatan 
untuk berfoto bersama dengan anggota Ensemble Trielen.

Adanya kegiatan masterclass ini memberi manfaat 
yang positif, baik untuk siswa-siswi anggota Petra Youth 
Orchestra maupun bagi Kedutaan Besar Prancis. Tidak hanya 
menambah wawasan dalam hal bermusik bagi anggota Petra 
Youth Orchestra, tetapi juga mempererat jalinan hubungan 
baik antara Indonesia dan Prancis melalui perkenalan 
budaya, khususnya bidang seni musik. Semoga pada waktu-
waktu mendatang acara sejenis dapat diadakan lebih intens.

Nice to know...
Arti dari repertoar adalah:

re.per.to.ar 
Nomina (kata benda)
(1) persediaan nyanyian, lakon, 
opera yang dimiliki seseorang atau 
suatu kelompok seni yang siap untuk 
dimainkan;
(2) daftar lagu, judul sandiwara, 
opera, dan sebagainya yang akan 
disajikan oleh pemain musik, 
sanggar penyanyi, dan sebagainya;
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International Chemistry Olympiad (IChO) adalah ajang kompetisi Kimia internasional yang 
merupakan bagian dari International Science Olympiad yang diadakan pada tiap tahunnya. Tahun 
2016 ini, saya, Abraham Nathanael K. (SMA Kristen Petra 1), mewakili Indonesia di IChO ke-48 yang 

akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli-1 Agustus 2016, di Tbilisi, Georgia.
Perjalanan saya dimulai sejak tahun lalu dalam rangkaian lomba OSK, OSP, hingga OSN. Saya 

meraih medali emas bidang Kimia pada OSN 2015. Kemudian, ketiga puluh peraih medali OSN 
diikutkan dalam pelatihan nasional (pelatnas) I di Bandung. Kami diberi materi oleh dosen-dosen 
dari Institut Teknologi Bandung. Dari pelatnas I, terseleksi lima belas anak yang lanjut ke pelatnas II. 
Pelatnas II ini kurang lebih sama dengan pelatnas I, hanya materinya lebih susah. Dari pelatnas II ini, 
terseleksi tujuh anak untuk mengikuti pelatnas III pada tanggal 22 Mei – 4 Juni 2016. Pelatnas III ini 
lebih tepat disebut seleksi internasional tahap III karena tidak ada tambahan materi, tetapi menjalani 
tes tiap hari dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi.

Tanggal 4 Juni 2016, diumumkan empat anak yang menjadi wakil Indonesia dalam IChO 2016. 
Puji Tuhan, saya lolos dan ikut pelatnas IV pada tanggal 5–25 Juni 2016. Satu hal yang saya pelajari 
dari OSN dan pelatnas ini adalah kita dapat meraih apa yang kita inginkan bila kita bekerja dengan 
sungguh-sungguh dan tetap berserah dan berdoa kepada Tuhan seperti pepatah: Ora et Labora.

Menuju International Mathematics Olympiad (IMO) yang diadakan di Hong Kong pada tanggal 
6–16 Juli 2016, saya, Gian Cordana Sanjaya (SMA Kristen Petra 1), melewati beberapa 
seleksi dalam pelatnas. Pelatnas I sebenarnya adalah lanjutan dari OSN. Pelatihan di Malang 

pada bulan Oktober 2015, diikuti oleh tiga puluh peraih medali OSN. Pada tahap ini saya masih bisa 
mengikuti materi dan tes yang diberikan dengan baik. Namun, persaingannya sungguh ketat. Dari 
pelatnas I diambil lima belas peserta terbaik. Pelatnas II dilaksanakan di Yogyakarta dan diikuti oleh 
dua puluh orang (lima orang berasal dari pelatihan tahun sebelumnya). Soal yang diberikan makin 
susah, jika sebelumnya saya bisa mengerjakan tiga soal atau lebih dari empat soal untuk setiap 
tes, sekarang saya hanya bisa mengerjakan dua soal atau kurang. Jumlah tes yang diberikan pun 
meningkat, dari empat menjadi enam. Hanya sebelas orang yang lolos ke pelatnas III. Lalu dari 
pelatnas III itu akan diseleksi enam peserta untuk dikirim mengikuti IMO 2016. Jumlah tes biasa 
berkurang menjadi empat, namun ada dua tes simulasi yang berperan besar dalam menentukan 
kelolosan ke tahap selanjutnya. Persaingannya sangat ketat sampai saya sempat berpikir tidak akan 
lolos. Ternyata, berkat doa dan dukungan dari berbagai pihak, saya dapat lolos! Sebelum mengikuti 
IMO 2016, saya masih harus mengikuti pelatnas IV, namun tidak ada seleksi lagi. Kini, dengan 
dukungan dan doa yang diberikan, saya berharap bisa menyumbangkan medali dalam IMO 2016.

Perjalanan menuju International Olympiad in Informatics (IOI) dimulai dari OSN tingkat kota. 
Pertama kali, saya, Stacia Edina Johanna (SMA Kristen Petra 3), mengikuti bidang komputer saat 
kelas IX. Saya berada di peringkat I untuk tingkat kota dan provinsi, namun belum berhasil di 

tingkat nasional. Tahun depannya, saya ikut lagi OSN komputer, dan berhasil meraih medali emas dan 
predikat peraih medali wanita terbaik. Itu adalah awal tantangan berat yang saya hadapi sebelum 
terpilih menjadi wakil dari Indonesia dalam ajang olimpiade internasional.

Ketiga puluh peraih medali OSN ikut dalam empat tahap pelatnas yang sekaligus proses seleksi. 
Jadwal pelatnas adalah pukul 08.00–18.00 nonstop pada hari Senin–Jumat, diselingi kuis atau simulasi 
pada hari Sabtu. Pada pelatnas I di Institut Teknologi Bandung, dipilih enam belas peserta. Pelatnas 
II di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, dipilih delapan peserta. Pelatnas III di Institut 
Pertanian Bogor, dipilih empat peserta yang menjadi duta Indonesia dalam IOI 2015, dan selanjutnya 
ikut pelatnas IV. Pada IOI 2015 di Kazakhstan, sayangnya saya belum berhasil meraih medali, tetapi 
saya tetap semangat untuk mengikuti IOI 2016. Pada tahun ini, saya langsung ikut ke pelatnas III. Kali 
ini pelatnas makin melelahkan karena berlanjut hingga pukul 21.30. Meski begitu, saya bersyukur 
terpilih lagi menjadi duta Indonesia dalam IOI. Semua pelatihan yang melelahkan sebelumnya, akan 
menjadi bekal saya dalam meraih prestasi dalam IOI 2016 di Kazan, Rusia.

International Olympiad 
for High School Students

Journey to
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Nama saya Irvan Albert Riady dari SMA Kristen Petra 2. Saya memilih bidang Kebumian karena 
bagi saya, belajar tentang bumi dan segala yang berinteraksi dengan bumi itu menjadi hal 
yang sangat unik dan terlihat lebih bisa dipikir secara logika dibandingkan bidang lain. Tahun 

pertama mengikuti OSK, saya bisa meraih peringkat II. Dalam OSP, saya tidak berhasil lolos ke tingkat 
nasional, tetapi justru itu membuat mental saya makin kokoh dan ingin menekuni bidang Kebumian. 
Tahun kedua, muncul sedikit ‘hambatan’. Ketika hasil OSK diumumkan, nilai saya tertulis 6.5 padahal 
saya yakin bisa. Setelah ditanyakan oleh guru pembina, ternyata nilai yang sebenarnya adalah 65 
(peringkat I di OSK) dan saya lolos ke OSP. Perjalanan saya terus berlanjut hingga ke tingkat nasional 
dan meraih medali perak. Dari hasil ini, saya mengikuti pelatnas sebanyak tiga kali sebelum akhirnya 
terpilih menjadi wakil Indonesia dalam International Earth Science Olympiad (IESO) pada tanggal 20–
27 Agustus 2016, di Jepang. Hal yang paling menarik di pelatnas adalah bertemu banyak teman dari 
berbagai daerah di Indonesia, dan kami saling berbagi ilmu sehingga seperti teman dekat yang sudah 
kenal sejak lama. Saya sangat senang menjadi wakil Indonesia dalam IESO karena inilah keinginan 
saya dari awal mengikuti pelatihan olimpiade PPPK Petra bidang Kebumian, tetapi saya juga harus 
menanggung beban yang besar karena membawa nama negara. Saya berharap bisa melakukan yang 
terbaik dan membawa pulang medali untuk Indonesia serta membanggakan orang tua saya!

Saya, Stevans Christian dari SMA Kristen Petra 2, menjadi wakil Indonesia dalam International 
Mathematical Olympiad (IMO) di Hong Kong pada tanggal 9–16 Juli 2016. Sebelumnya, pada 
setiap hari Sabtu, PPPK Petra mengadakan pelatihan olimpiade bagi para siswa yang tertarik 

mengikuti OSN. Sejak SD, Matematika adalah pelajaran yang paling saya sukai, karena itu saya mengikuti 
pelatihan olimpiade PPPK Petra untuk bidang Matematika. Untuk menuju OSN, ada tahapan yang 
perlu dilalui. Pertama, sekolah akan mengirimkan lima orang hasil seleksi untuk mengikuti pelatihan 
olimpiade PPPK Petra dan OSK. Jika lolos, akan lanjut ke tingkat provinsi, dan jika lolos lagi, akan 
tampil di tingkat nasional. Pada OSN 2014, saya berhasil meraih medali perunggu bidang Matematika. 
Saya pun ikut pelatnas untuk IMO. Sayangnya, saya hanya sampai pada pelatnas III. Namun karena 
saya masih kelas XI, saya masih bisa mengikuti pelatnas tahun depannya dan langsung ke pelatnas 
II. Saya pernah mengalami kegagalan, oleh karena itu saya bertekad tidak akan mengulanginya lagi. 
Dalam menghadapi pelatnas kali ini, saya menambah waktu belajar dan dibimbing oleh dosen dan 
alumnus IMO 2008. Banyak hal baru yang saya dapatkan sehingga persiapan saya jauh lebih matang 
dibandingkan tahun sebelumnya. Akhirnya, saya berhasil lolos untuk mewakili Indonesia dalam IMO 
2016. Saya merasa bahwa perjuangan ini tidak sia-sia, dan akan berjuang lebih keras lagi dalam 
menghadapi IMO 2016 di Hong Kong ini!

Sejak SMP, saya, Raymond Ho, memang tertarik mempelajari bidang Fisika. Beberapa lomba saya 
ikuti, namun hasilnya belum sesuai dengan harapan. Ketika SMA, puji Tuhan saya bisa mewakili 
SMA Kristen Petra 2 dalam OSK, dan meraih peringkat II. Kemudian dalam OSP, saya kembali 

meraih peringkat II. Saya pun tampil di OSN 2014 mewakili Jawa Timur. Dalam OSN 2014 itu, saya 
merasa kurang maksimal di sesi eksperimen. Tetapi tak disangka, ternyata saya berhasil meraih medali 
emas sekaligus menyabet predikat Absolute Winner dan The Best Theory.

Setelah OSN, para peraih medali dipanggil untuk mengikuti pelatnas untuk International Physics 
Olympiad (IPhO) bersama dengan alumni pelatnas dan tim Indonesia pada tahun sebelumnya. Lima 
orang yang akan dipilih sebagai wakil Indonesia. Materi pelatnas ternyata jauh berbeda dengan materi 
OSN, lebih kompleks. Saya kewalahan dengan banyaknya materi dan sempitnya waktu latihan. Meski 
lolos ke tahap II, impian untuk menjadi tim Indonesia di IPhO 2015 akhirnya pupus. 

Tahun berikutnya, saya mempersiapkan diri lebih giat lagi mencari materi dan latihan-latihan. 
Akhirnya, Tuhan mengizinkan saya menjadi salah satu wakil Indonesia dalam IPhO 2016 di Swiss 
dan Liechtenstein. Saya sangat senang karena kerja keras selama ini terbayar. Seperti kata Pak Anies 
Baswedan saat melepas kami, “Set your own target, whatever it is, and persevere to achieve it. Don’t 
just say, ‘I will do my best,’ because the problem is: sometimes your best might not be good enough.”



Selama ini, pelaksanaan Pendidikan 
Karakter Kristiani (PKK) di lingkungan 
sekolah-sekolah PPPK Petra telah berjalan 

dengan baik. Para siswa tidak hanya melihat 
dan mendengar materi PKK, tetapi tim PKK 
di sekolah juga mengajak siswa untuk aktif 
dalam kegiatan kelas, seperti permainan 
ataupun membuat sebuah karya kreativitas. 
Meneruskan hal itu, pada penghujung 
tahun ajaran 2015/2016 lalu, tepatnya pada 
tanggal 4 Juni 2016, tim PKK dari PPPK Petra 
menyelenggarakan lomba film pendek untuk 
siswa SMP-SMA/SMK PPPK Petra.

Jauh hari sebelum H, tim dari tiap-tiap 
sekolah sudah beraksi dan sibuk dalam 
proses pembuatan film tersebut, mulai dari 
penyusunan cerita film, memilih pemain, 
proses shooting, hingga proses editing untuk 
menghasilkan karya film yang bagus. Semua 
anggota tim dituntut untuk memberikan yang 
terbaik sesuai dengan tugas masing-masing, dan 
tentunya didukung oleh kekompakan tim.

Sekitar sebulan sebelum hari H, sebelas 
naskah dan CD film dari sebelas sekolah 
dikirimkan ke panitia (tim PKK PPPK Petra) 

untuk masuk babak penyisihan. Dari kesebelas 
film tersebut, panitia melakukan proses 
seleksi sehingga terpilihlah lima karya film 
terbaik. Kemudian pada hari H, kelima karya 
film tersebut diputar di depan dewan juri dan 
para perwakilan sekolah. Para tim finalis juga 
memberikan presentasi (sinopsis film) sekitar 
lima menit untuk karya film masing-masing. 

Setelah semua film ditayangkan dan 
mendengar presentasi dari tiap tim finalis, 
dewan juri pun memutuskan beberapa kategori 
pemenang. Juara I diraih oleh tim SMP Kristen 
Petra 2, Juara II diraih oleh tim SMA Kristen 
Petra 1, Juara III diraih oleh tim SMA Kristen 
Petra 3, kategori Sutradara Terbaik diraih oleh 
SMA Kristen Petra 5, kategori Editing Terbaik 
diraih oleh SMA Kristen Petra 1, dan kategori 
Penulis Naskah Terbaik diraih oleh SMA 
Kristen Petra 3. Adanya lomba ini, diharapkan 
bisa sebagai wadah para siswa dalam 
mengembangkan potensi mereka di bidang 
seni film. Dan tentunya dengan hasil karya film 
mereka yang bagus dan sarat akan pesan moral, 
bisa menjadi berkat bagi orang lain.

Lomba Bahasa Mandarin
SMP PPPK Petra

Lomba

PENDEK

PKK
FILM

Setelah sehari sebelumnya 
PPPK Petra menggelar lomba 
bahasa Mandarin untuk siswa 

jenjang SD, kini pada tanggal 2 Juni 
2016, PPPK Petra juga menggelar 
lomba yang sama, di tempat yang 
sama, untuk siswa-siswi jenjang 
SMP. Para peserta adalah siswa-
siswi kelas VII dan VIII yang berasal 
dari lima SMP Kristen Petra. Tiap 
sekolah mengirimkan 3-5 siswa 
sebagai perwakilan.

Dalam lomba ini, peserta 
jenjang SMP tampil secara 
bergiliran untuk story telling 
dengan menggunakan bahasa 
Mandarin di depan dewan juri 
dan peserta lain. Tiga pilihan 
judul cerita pendek yang tersedia 
adalah 纪昌学射箭 [jìchāng xué 
shèjiàn], 王羲之学书法 [wángxīzhī 

xué shūfǎ], dan 木兰从军 [mùlán 
cóngjūn]. Sama seperti peserta 
jenjang SD, para peserta jenjang 
SMP ini juga tampil sangat baik 
di atas panggung dengan pilihan 
cerita masing-masing. 

Setelah semua tampil, 
saatnya dewan juri berunding 
menentukan pemenang. Dari 
delapan belas peserta, dewan 
juri mengumumkan tiga orang 
yang keluar sebagai juara. Tania 
dari SMP Kristen Petra 1 berhasil 
meraih Juara I, disusul oleh 
Christine Devina Wibisono yang 
meraih Juara II, kemudian Monica 
Yvetta Utomo yang meraih Juara 
III. Itulah nama-nama pemenang 
dalam Lomba Bahasa Mandarin 
PPPK Petra tahun 2016 untuk 
jenjang SMP!



SMP Kristen Petra 3 mengadakan pentas seni dengan tema 
“Harmony in Diversity” di Auditorium PPPK Petra. Hampir 
seluruh siswa SMP Kristen Petra 3 beserta orang tua siswa 

hadir untuk melihat teman-teman dan putra-putri mereka tampil 
memeriahkan pentas seni pada tanggal 28 Mei 2016 tersebut. Di 
pintu masuk, teman-teman dan para guru yang telah berdandan 
dengan cantik, menyambut kami semua. Setelah menyerahkan 
undangan, kami pun masuk dan mengisi tempat duduk yang 
kosong.

Pentas seni diawali dengan sambutan dari Dewan Pengurus 
PPPK Petra dan kepala sekolah, yang dilanjutkan dengan doa. 
Setelah itu, barulah pentas seni dimulai. Dengan tema “Harmony 
in Diversity”, pentas seni SMP Kristen Petra 3 mengusung sebuah 
makna bahwa budaya Indonesia juga dapat berdiri dengan 
harmonis disandingkan dengan budaya asing. Para pengisi acara 
menampilkan berbagai macam performance, seperti drama, 
modern dance, tari tradisional, band, musik ansembel, paduan 
suara, wushu, dan juga permainan guzheng.  Semua penampilan 
sangat menarik karena dikemas secara apik. Budaya nusantara, 
budaya barat dan timur, semuanya dapat berbaur dengan baik. 
Di pentas seni ini juga diumumkan pemenang siswa teladan yang 
merupakan siswa-siswa yang berkarakter baik dan pintar di SMP 
Kristen Petra 3. Pentas seni ini juga dimeriahkan dengan paduan 
suara gabungan guru, karyawan, dan siswa.

Acara pun ditutup dengan ucapan syukur melalui doa. Setelah 
keluar dari ruangan, kami mengambil konsumsi sebelum pulang 
kembali ke rumah masing-masing. Pentas seni ini merupakan 
sebuah pengalaman yang berkesan dan bermakna agar kita 
semua dapat belajar memadukan semua budaya yang kita punya 
dengan manis dan harmonis.

oleh: Christine Devina

The Legend
of Java

Mengukir prestasi  mengasah talenta yang Tuhan berikan. 
Wow, keren...! Dalam pentas seni (pensi) tahun ini, kami, 
siswa-siswi SMP Kristen Petra 1, mengangkat tema “The 

Legend of Java”. Kami sangat bangga dapat melestarikan budaya 
Indonesia yang sangat unik tentunya. Kami bukan hanya melestarikan 
legenda-legenda Jawa yang ada, melainkan juga mengembangkan dan 
memodifikasinya sehingga bercampur dengan gaya modern. 

Ada tari tradisional, band, drama, bahkan tarian modern. 
Pokoknya, pensi kali ini asyik! Apalagi dramanya dikemas dengan 
gaya komedi, sehingga tidak membuat kami mengantuk. Kami semua 
memakai pakaian dengan nuansa batik, kebaya, dan beskap. Wah... 
tidak disangka, teman-teman serta bapak dan ibu guru kelihatan 
cantik dan ganteng! Pensi kali ini menggunakan bahasa Inggris dengan 
diselingi ungkapan singkat dalam bahasa Jawa agar tidak mengurangi 
nuansa dari tema acara. Yang tidak kalah menarik adalah bapak dan 
ibu guru juga ikut tampil dalam fashion show dengan menggunakan 
baju adat dari berbagai daerah.

Pada kesempatan ini, kami dapat mengembangkan talenta kami 
semaksimal mungkin, dan tentu saja ini sesuai dengan program 

SLO PPPK Petra dalam aspek Talent Development. Tuhan 
telah memberikan potensi ataupun talenta yang 

dapat kami jadikan berkat untuk kemuliaan 
Tuhan dan berkat bagi yang lain. Kami berterima 

kasih karena didukung dengan kehadiran dari 
Ketua I Dewan Pengurus PPPK Petra, Dr. Ir. J. 

Heryanto, MS, MBA, dan Wakil Direktur Pendidikan PPPK 
Petra, Dra. Hariati Santoso, M.Pd., serta para orang tua 
kami yang turut memeriahkan acara. Thanks God for your 
blessing so we can do the art performance successfully...!

Harmony
in Diversity
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Lomba MIPA PPPK Petra kembali 
diselenggarakan pada tahun ini, 
tepatnya berlangsung pada tanggal 

1–4 Juni 2016, di Kantor Direktorat 
Pendidikan PPPK Petra, Jalan H.R. 
Muhammad Kav. 808 Surabaya. Lomba 
ini merupakan wadah dan sarana bagi 
siswa SD-SMP-SMA untuk berkompetisi 
secara jujur di bidang Matematika, IPA, 
Ekonomi, dan Komputer, demi kemajuan 
prestasi mereka. Untuk jenjang SD, 
bidang yang diperlombakan adalah 
Matematika dan IPA. Pesertanya adalah 
siswa kelas V. Untuk jenjang SMP, bidang 
yang diperlombakan adalah Matematika, 
IPA, dan Komputer. Pesertanya adalah 
siswa kelas VII atau VIII. Sedangkan 
untuk jenjang SMA, bidang yang 
diperlombakan adalah Matematika, 
Fisika, KImia, Biologi, dan Ekonomi. 
Pesertanya adalah siswa kelas X atau 
XI. Tiap sekolah mengirimkan maksimal 
empat siswa untuk tiap bidang studi. 
Tujuan lain dari diselenggarakannya 
lomba tahunan ini adalah untuk mencari 
ataupun menumbuhkan bibit-bibit 
baru siswa Petra yang memiliki potensi 
dalam mendulang prestasi akademik 
ke depannya, karena itu peserta lomba 
MIPA ini adalah siswa-siswi yang belum 
pernah mengikuti OSN.

Babak penyisihan dilaksanakan 
secara serentak dalam satu hari untuk 

dalam mempresentasikan jawaban 
dari dua soal pilihan masing-masing, 
karena nilai total presentasi dan tes tulis 
(babak final) yang dihitung juri dalam 
memutuskan juaranya.

Setelah babak terakhir ini selesai 
untuk tiap-tiap bidang studi, juri pun 
mengumumkan para pemenang. Bidang 
Matematika jenjang SD, Juara I diraih 
oleh Feilin Liangga (SD Kristen Petra 9), 
Juara II diraih oleh Brian Lee (SD Kristen 
Petra 1), dan Juara III diraih oleh Shane 
Michael (SD Kristen Petra 5). Bidang 
IPA jenjang SD, Juara I diraih oleh Alexis 
Petra J. (SD Kristen Petra 5), Juara II 
diraih oleh Benedictus C.P. (SD Kristen 
Petra 7), dan Juara III diraih oleh Fiona 
Zhang (SD Kristen Petra 12). Bidang 
Komputer jenjang SMP, Juara I diraih 
oleh Josephine Stephani W. (SMP Kristen 
Petra 3), Juara II diraih oleh Budiman 
Candra (SMP Kristen Petra 5), dan Juara 

semua jenjang dan bidang studi, yaitu 
pada tanggal 1 Juni 2016. Peserta 
mengerjakan soal-soal pilihan ganda 
dalam durasi waktu dua jam. Lima 
puluh soal untuk bidang Kimia (SMA), 
Biologi (SMA), Ekonomi (SMA), dan 
IPA (SD-SMP). Tiga puluh soal untuk 
bidang Matematika (SD-SMP-SMA), 
Fisika (SMA), dan Komputer (SMP). 
Untuk jenjang SMP dan SMA, 20% soal 
menggunakan bahasa Inggris. Pada 
babak ini, diambil sepuluh peserta 
dengan nilai terbaik untuk maju ke 
babak selanjutnya.

Babak semifinal dan final 
dilangsungkan pada tanggal 3–4 Juni 
2016. Semifinal dan final tiap-tiap bidang 
studi dilaksanakan dalam satu hari yang 
sama. Semifinal dimulai, kesepuluh 
peserta diharuskan mengerjakan 
sepuluh soal uraian singkat dalam waktu 
satu jam. Sama seperti pada babak 
penyisihan, tersedia 20% soal yang 
menggunakan bahasa Inggris khusus 
untuk jenjang SMP dan SMA. Dari 
babak ini, diambil enam peserta dengan 
nilai terbaik untuk maju ke babak 
final. Kemudian, para finalis kembali 
dihadapkan pada lima hingga enam 
soal uraian untuk dikerjakan; dua di 
antaranya dipilih untuk dipresentasikan 
di depan juri pada saat sesi presentasi. 
Semua peserta berusaha sebaik mungkin 
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III diraih oleh Angelina Feodora (SMP 
Kristen Petra 3). Bidang IPA jenjang 
SMP, Juara I diraih oleh Matthew 
Kurniawan (SMP Kristen Petra 3), Juara II 
diraih oleh Eleonora Jessica (SMP Kristen 
Petra 5), dan Juara III diraih oleh Bryan 
B. Kusuma (SMP Kristen Petra 3). Bidang 
Matematika jenjang SMP, Juara I diraih 
oleh Samuel Ferdinand W. (SMP Kristen 
Petra 3), Juara II diraih oleh Timothy 
(SMP Kristen Petra 1), dan Juara III diraih 
oleh Andrew Michael L. (SMP Kristen 
Petra 1). Bidang Matematika jenjang 
SMA, Juara I diraih oleh Phoebe Jacinda 
(SMA Kristen Petra 2), Juara II diraih oleh 
Felicia Levina (SMA Kristen Petra 1), dan 
Juara III diraih oleh Vania Tevi Gunawan 
(SMA Kristen Petra 2). Bidang Fisika 
jenjang SMA, Juara I diraih oleh Eric 

Alvares S. (SMA Kristen Petra 1), Juara 
II diraih oleh Agustinus Christian (SMA 
Kristen Petra 5), dan Juara III diraih 
oleh Andreas Handoko (SMA Kristen 
Petra 2). Bidang Kimia jenjang SMA, 
Juara I diraih oleh Fandi Pranata (SMA 
Kristen Petra 2), Juara II diraih oleh 
Johan Sebastian (SMA Kristen Petra 5), 
dan Juara III diraih oleh Audrey (SMA 
Kristen Petra 2). Bidang Ekonomi 
jenjang SMA, Juara I diraih oleh 
Sheiren Elsafina (SMA Kristen Petra 5), 
Juara II diraih oleh Matthew Jeremy 
(SMA Kristen Petra 5), dan Juara III 
diraih oleh Jonathan Valentine (SMA 
Kristen Petra 2). Bidang Biologi 

jenjang SMA, Juara I diraih oleh Joana 
(SMA Kristen Petra 2), Juara II diraih oleh 
Naomi Natasha (SMA Kristen Petra 5), dan 
Juara III diraih oleh Felix Yuwono (SMA 
Kristen Petra 5). Itulah semua nama-nama 
pemenang dalam Lomba MIPA PPPK Petra 
tahun 2016. Congratulations on your 
success! Keep up the good work!
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