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EDITORIAL CONTENTS
Senang rasanya bisa berjumpa dengan 
Anda kembali dalam Gema Petra edisi bulan 
Agustus-September 2016 ini. Memulai tahun 
ajaran yang baru ini, semua siswa terlihat 
gembira dan bersemangat dalam mengikuti 
berbagai kegiatan di sekolah masing-masing, 
di antaranya adalah kegiatan Masa Pengenalan 
Lingkungan Sekolah (MPLS) dan ibadah awal 
tahun ajaran 2016/2017. Untuk itu, kami 
merangkum kegiatan-kegiatan tersebut untuk 
ditampilkan pada Gema Petra edisi bulan 
Agustus-September 2016 ini. Selain itu, kami 
juga menampilkan berita tentang prestasi para 
siswa Petra yang berhasil membawa pulang 
medali perak dan perunggu dalam berbagai 
bidang olimpiade sains tingkat internasional, 
yaitu Thailand International Mathematics 
Competition (TIMC) di Thailand, International 
Mathematical Olympiad (IMO) di Hong Kong, 
International Chemistry Olympiad (IChO) di 
Georgia, International Physics Olympiad (IPhO) 
di Swiss, International Olympiad in Informatics 
(IOI) di Rusia, dan International Earth Science 
Olympiad (IESO) di Jepang. Itu semua adalah 
liputan berita yang bisa Anda temukan dalam 
Gema Petra edisi kali ini.
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Masa Pengenalan Lingkungan 
Sekolah atau MPLS tahun 
ajaran 2016/2017 untuk 

siswa kelas VII SMP Kristen Petra 3 
diadakan pada tanggal 18–20 Juli 2016. 

Kegiatan ini diawali dengan  upacara 
pembukaan, dengan menekankan 
moto sekolah “Smart in Word, 

Attitude, and Thought”, yang dilanjutkan 
dengan sesi ceramah tentang PKK dan 
tata tertib sekolah, serta pengenalan 
program SLO dan P.E.T.R.A.. Kesokan 
hari, kegiatan dimulai dengan senam 
bersama dan school tour. Setelah 
itu, dilanjutkan dengan pengenalan 
kurikulum dan cara belajar, serta 
ceramah Excellent Point SMP Kristen 
Petra 3, yaitu science and technology. 
Siswa juga diajak ke ruang galeri untuk 
melihat hasil karya siswa 

dan mempelajari beberapa karya, seperti 
batu bata apung, memecahkan keramik 
dengan bohlam lampu dan ada juga yang 
belajar di laboratorium alam. Hari ketiga, 
siswa belajar untuk mencintai lingkungan 
sekolah dengan membersihkan taman, 
lalu dilanjutkan dengan ibadah awal 
tahun ajaran. Sebagai penutup MPLS, 
diadakan acara pentas seni; setiap kelas 
menampilkan bakat dan kreativitasnya 
masing-masing.

Tanggal 21 Juli 2016, siswa kelas VIII 
dan IX juga mengikuti ibadah awal tahun 
ajaran di aula dengan tema “Tangan 
Tuhan yang Pegang”. Ibadah dipimpin 
oleh Ibu Hana Yulianik, S.Th.. Ibadah 
diawali dengan pujian “Datang ke Hadirat 
Tuhan” dan diakhiri dengan lagu “Tuhan 
yang Pegang”. Melalui ibadah ini, kami 
diingatkan untuk bergantung seutuhnya 
kepada Tuhan akan seluruh kehidupan 
kami, termasuk dalam hal studi.

oleh: Quinny Claudia Valen
Edward Leonardo

Yipiiie..!! Tak 
terasa, liburan 
telah usai nih, 

kawan! Itu artinya 
siap-siap bagi 
siswa baru SMP Kristen Petra 4 untuk 
mengikuti MPLSPDB (Masa Pengenalan 
Lingkungan Sekolah Peserta Didik Baru). 
Program ini berisi berbagai kegiatan 
mulai dari pencerahan, penampilan 
kreativitas siswa, hingga games untuk 
keakraban siswa. Wah seru sekali, kan!

Mari mengintip kegiatan mereka 
selama tiga hari di SMP Kristen Petra 
4 tercinta. Tanggal 18 Juli 2016, 
MPLSPDB dibuka dengan upacara, 
serta penyematan tanda peserta didik 
baru oleh kepala sekolah, Drs. Djoko 
Eko Suhartono, M.Pd.. Meski merasa 
letih mengikuti upacara, ekspresi riang 
tetap terpancar di wajah para peserta. 
Kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan 
mengenai jadwal pembelajaran, 
wawasan wiyata mandala, pemahaman 
pentingnya membaca, dan perkenalan 
dengan kakak-kakak OSIS, yang 
diselingi ice breaking. Sebagai warga 
Petra 4, mereka tentu harus mengenal 
lingkungan sekolah, karena itu mereka 

dibimbing 
oleh kakak-kakak OSIS untuk 

berkeliling area sekolah. Ketika bel 
istirahat berbunyi, mereka kembali ke 
kelas dan menikmati bekal makanan 

empat sehat lima sempurna, sesuai 
dengan program SLO dalam aspek 
physical growth. Pukul 11.40, mereka 
kembali ke aula untuk pengarahan 
mengenai visi dan misi Petra oleh Ibu 
Sri Mardianingsih, S.Pd.. Kegiatan hari 
pertama pun berakhir pada pukul 12.30.

Kegiatan pada hari kedua lebih 
banyak diisi di ruang kelas masing-
masing, dengan berbagai materi 
yang disajikan oleh para guru, seperti 
materi belajar efektif, tata krama, dan 
pramuka. Hal ini membuktikan bahwa 
hasil dari sebuah proses belajar bukan 
hanya pengetahuan, melainkan juga 
tindakan. Setelah itu, tiba saatnya bagi 
mereka untuk menyiapkan penampilan 
apreasiasi seni pada esok hari, sebelum 
mengakhiri kegiatan hari kedua ini. 

Pada hari terakhir, mereka tetap 
antusias untuk mengikuti berbagai 
kegiatan MPLSPDB, seperti senam 
bersama, kegiatan go green our school, 
dan outbound dengan permainan yang 

seru, di antaranya membuat menara dari 
sepatu. Setelah waktu istirahat, mereka 
kembali ke aula untuk ibadah bersama. 
Pukul 11.00, saatnya bersiap untuk 
memberikan yang terbaik dalam pentas 
apresiasi seni, mulai dari suara yang 
merdu hingga keharmonisan musik. Lalu 
pukul 12.00, kegiatan MPLSPDB diakhiri 
dengan upacara penutupan.

Ketika seorang siswa ditanya 
mengenai kesan selama MPLSPDB ini, ia 
menjawab bahwa ia mendapatkan banyak 
pengetahuan yang sangat bermakna. 
Sebuah mata uang selalu berlaku pada 
setiap masa, dan itu adalah ilmu dan 
keterampilan. Jika mereka tidak memiliki 
keduanya, mereka tidak bisa membeli 
apa pun. Oleh karena itu, untuk mencapai 
ilmu dan keterampilan setinggi mungkin, 
mereka harus mempersiapkan diri dalam 
mengikuti proses pembelajaran di bangku 
kelas VII ini.

oleh: Jocelyn Valencia



Pada tanggal 18 Juli 2016, sekolah 
kami mendapat tamu baru dengan 
menggunakan pakaian putih 

biru, tamu kami sangat rapi, tampak 
cakep, dan raut mukanya berseri-seri. 
Mereka adalah siswa kelas VII yang 
siap memulai di SMP Kristen Petra 2 
dengan mengikuti kegiatan Pengenalan 
Lingkungan Sekolah (PLS). Kegiatan ini 
diawali upacara pembukaan dengan 
pembina upacara Dra. Ni Nyoman Panji 
P.S.,M.M. selaku Kepala SMP Kristen 
Petra 2. Usai upacara, mereka mengikuti 
acara perkenalan warga sekolah di 
aula. Kegiatan selanjutnya adalah 
sosialisasi tata tertib sekolah dan 
Kurikulum 2013 oleh kepala 
sekolah, serta sesi tanya-
jawab. Sebelum mengakhiri 
hari pertama ini, mereka 
mengikuti acara move on 
yang didampingi oleh wali 
kelas masing-masing.

Hari kedua, peserta 
PLS mendapatkan materi 
cara belajar yang efektif 
dan manajemen waktu, PBB, 
serta green school. Green 
school adalah kegiatan 
yang mengajak siswa untuk 

peduli dengan lingkungan sekitar, yang 
ditandai dengan penanaman pohon 
secara simbolis oleh kepala sekolah. 
Setiap kelas memiliki tanggung jawab 
untuk merawat tanaman yang dibawa 
oleh siswa agar tetap hidup dan lestari. 
Sesi selanjutnya, siswa mendapat 
materi kegiatan pendidikan karakter, 
pengenalan program konsep diri remaja, 
dan pengenalan perpustakaan. Sebelum 
kegiatan hari kedua berakhir, peserta 
PLS mempersiapkan apresiasi seni dan 
lomba yel-yel.

Hari ketiga, peserta PLS mengikuti 
kegiatan dinamika kelompok, mengenal 

seni budaya Surabaya dan Jawa Timur. 
Mereka juga menampilkan 

bakat melalui kegiatan 
apresisasi 

Back to school...! Wow, 
kedengarannya menarik bagi 
kami, khususnya siswa-siswi kelas 

VII. Sekolah baru, teman baru, dan 
guru yang baru. Tahun ajaran 2016/ 
2017 adalah tahun kami beranjak dari 

jenjang SD ke SMP Kristen Petra 
1. Kami diajak mengenal lebih 
dekat dengan sekolah kami yang 

baru melalui program MPLS (Masa 
Pengenalan Lingkungan Sekolah) 
yang berlangsung pada tanggal 

18–20 Juli 2016. 
Kegiatan diawali dengan upacara 

dan pemasangan atribut MPLS secara 
simbolik oleh kepala sekolah. Setelah 
itu, kami mengikuti sesi-sesi untuk 
mengenalkan lingkungan sekolah kami 

yang baru secara menyeluruh, termasuk 
sistem pengajaran yang digunakan. 

Berbeda dengan hari pertama, hari 
kedua bertujuan untuk membantu 
kami lebih mengenal teman-teman 

sekelas dan belajar saling bekerja 
sama. Tenaga yang dikeluarkan 
lebih banyak daripada hari 
sebelumya, karena tidak hanya 
kegiatan fisik, tetapi juga 
mengikuti tes matrikulasi yang 
terdiri atas mata pelajaran Bahasa 
Inggris, IPA, dan Matematika. 

Setelah tes, ada sesi-sesi kegiatan fisik 
seperti PBB (Pelatihan Baris-Berbaris), 
senam, dan outbound. 

Tak terasa, tibalah hari terakhir, 
para guru memberikan tips bagaimana 
cara belajar efektif bagi kami agar bisa 
beradaptasi dengan baik di SMP. Setelah 
itu, kami semua berkumpul di aula sekolah 
untuk acara talent show. Tiap kelas 
menampilkan yel-yel dan bakat masing-
masing. Persembahan lagu, tarian hip-hop, 
mash-up, dan drama musikal, menjadi 
tontonan yang memikat hati seluruh murid 
dan guru-guru yang berada di dalam aula.

Setelah semua rangkaian acara 
diikuti dengan tertib oleh semua peserta 
MPLS, diadakanlah upacara penutupan 
untuk menutup kegiatan MPLS. Kami 
semua bangga karena lolos 100% dan 
memperoleh penghargaan berupa 
sertifikat dan trofi. Kegiatan MPLS resmi 
berakhir setelah pelepasan atribut secara 
simbolis oleh Kepala SMP Kristen Petra 
1. Dengan berakhirnya MPLS, kami tidak 
lupa mengucap syukur kepada Tuhan 
dengan mengikuti ibadah. Setelah itu, 
kami bersalaman dengan bapak dan ibu 
guru. Jabat tangan mereka adalah sebuah 
simbol bahwa mereka menerima kami 
dengan kasih. Welcome to Petra 1 Junior 
High School...!

seni yang berlangsung di aula. Seusai 
kegiatan apresiasi seni, terpilih sepuluh 
peserta terbaik yang berhak atas 
piagam dari kepala sekolah. Dalam tiga 
hari pelaksanaan PLS, semua peserta 
menjalaninya dengan senang dan penuh 

semangat. Pada akhir rangkaian 
kegiatan ini, dilakukan pelepasan 
tanda peserta PLS sebagai tanda 
berakhirnya kegiatan PLS di SMP 
Kristen Petra 2, lalu ditutup 

secara resmi oleh Dra. Ni 
Nyoman Panji P.S., M.M. 
selaku kepala sekolah. 
Thanks God!

   
                           

oleh: tim jurnalistik
SMP Kristen Petra 2

Lingkungan Sekolah
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Tahun ajaran baru merupakan 
saat yang ditunggu oleh anak-
anak dan orang tua, teristimewa 

remaja yang akan memasuki jenjang 
SMA, karena konon katanya SMA adalah 
masa yang paling indah bagi kehidupan 
remaja. Tanggal 15 Juli 2016, SMA 
Kristen Petra 4 dipenuhi oleh wajah-

wajah ceria dari siswa baik kelas X, 
XI, maupun XII, karena merupakan 
hari pertama masuk sekolah. Mereka 
mendapat pengarahan dari wali 
kelas dalam beberapa hal, antara 
lain: tata tertib sekolah, rule of 
class, dan pembentukan pengurus 
kelas untuk kelas XI dan XII, karena 
mereka libur kembali pada saat 
MPLSPDB tanggal 18–20 Juli 2016.

Dalam pelaksanaan MPLSPDB, 
siswa kelas X menerima materi 
tentang pengenalan kurikulum 
2013, tata krama, dinamika 
kelompok, dan wawasan wiyata 
mandala. Di samping itu, mereka 

juga mendapatkan materi tambahan 
sesuai dengan program sekolah, 
antara lain: cara belajar efektif, 
healthy lifestyle, pendidikan 
kepramukaan, baris berbaris, 

pengenalan perpustakaan, cinta 
tanah air, upacara bendera, cinta 
Petra, dan gali talenta. Bahkan, 
mereka diwajibkan membawa 
menu makanan sehat dari rumah 
agar terbiasa mengonsumsi sayur 
dan buah. Walau jadwal sangat 

padat, mereka tetap mengikuti kegiatan 
selama tiga hari yang dimulai pukul 
06.15 sampai 15.00 itu dengan penuh 
semangat. Siswa kelas X yang berjumlah 
170 siswa ini dibagi dalam kelompok 
dengan nama Brave, Honest, Loyal, 
Respect, dan Wise. 

Hari terakhir kegiatan, diadakan 
ibadah bersama yang dipimpin oleh 
tim PD dan dilanjutkan penampilan 
dari tiap-tiap kelompok dengan 
mempersembahkan talenta yang 
mereka miliki, seperti perkusi, lipsync, 
vocal group, drama komedi, dan 
dance. Sebagai puncaknya, pengurus 
OSIS juga tidak mau ketinggalan untuk 
menampilkan talentanya. Setelah 
mengikuti MPLSPDB ini, banyak manfaat 
dan kesan yang dapat mereka rasakan. 
Masa MPLSPDB merupakan masa saat 
mereka sungguh-sungguh mengenal 
sekolah, karena nantinya bagi mereka 
school is my second home. Selamat 
datang adik-adik kelas X...! Selamat 
berjuang untuk meraih cita dan asa...! 
“Melalui Petra pasti kau dapatkan 
pusaka nan mulia... Petra ya Petra 
megah ....”

Peserta didik yang baru memasuki 
jenjang SMA, tentunya akan 
mengikuti masa perkenalan yang 

disebut MOS (Masa Orientasi Siswa) 
atau LOS (Layanan Orientasi Siswa). 
Mulai tahun ajaran 2016/2017 kedua 
istilah itu tidak lagi berlaku di dunia 
pendidikan, dan diganti dengan sebutan 
MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan 
Sekolah). MPLS di SMA Kristen Petra 3 
dilaksanakan selama tiga hari, tanggal 
18–20 Juli 2016. Pelaksana kegiatan ini 
adalah bapak dan ibu guru serta dibantu 
oleh para pengurus OSIS. Tujuan MPLS 
adalah memperkenalkan lingkungan 
sekolah sebagai tempat belajar para 
peserta didik selama mereka belajar di 
sekolah ini. Selama kegiatan tersebut, 
mereka berkenalan langsung dengan 
kepala sekolah, staf, para guru, serta 
karyawan. Mereka juga diperkenalkan 
dengan kurikulum serta tata tertib yang 
berlaku di sekolah ini. Selama kegiatan 

MPLS berlangsung, para 
peserta mengikutinya dengan 
gembira. Sebagai wujud 
peduli kasih, para peserta 
didik belajar bersosialisasi 
dengan sesama dan 
lingkungannya. Hari 
Sabtu, tanggal 23 Juli 
2016, perwakilan 
peserta MPLS dan 
pengurus OSIS dengan 
didampingi oleh 
wakasek kesiswaan 
dan wakasek 
sarana prasarana 
mengadakan 
baksos dengan 
menyalurkan 
sedikit berkat 
kepada para petugas 
penjaga pintu kereta 
api di Kota Surabaya.

Lingkungan Sekolah
Masa Pengenalan
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United Nations
Working with

Terlibat dalam event yang 
diselenggarakan oleh organisasi 
dunia sekelas PBB? Tentu saja 

sangat membanggakan. Sebuah 
kesempatan berharga yang tidak pernah 
kami sangka akan dapatkan. Kesempatan 
itu datang pada sekitar akhir bulan 
Februari 2016, ketika pihak sekolah 
menghubungi sepuluh orang siswa dan 
memberi tahu kami bahwa Pemerintah 
Kota Surabaya akan menyeleksi siswa 
SMA se-Surabaya untuk menjadi liaison 
officer (LO) dalam The Third Session 
of the Preparatory Committee of the 
United Nations Conference on Housing 
and Sustainable Urban Development 
(Habitat III) atau disingkat PrepCom3 
UN Habitat III. LO adalah petugas 
yang berkewajiban untuk menjadi 
penghubung antara pemerintah pusat 
dan delegasi yang dikirimkan oleh setiap 
negara. Prepcom3 sendiri merupakan 
event yang diselenggarakan oleh PBB 
dan Pemerintah Kota Surabaya sebagai 
tuan rumah sekaligus panitia lokal.

Prepcom3 adalah acara pertemuan 
semua peserta Habitat III sebagai 
persiapan terakhir mereka sebelum 
acara final di Quito, Ekuador, pada bulan 
Oktober 2016, yang membahas tentang 
pemukiman dan urbanisasi di seluruh 
dunia. Suatu kebanggaan bagi Surabaya 
untuk menjadi tuan rumah acara yang 
diselenggarakan sekali dalam dua puluh 
tahun ini. Surabaya ditunjuk sebagai 
tuan rumah karena kemajuan penataan 
kotanya yang progresif.

Puji Tuhan, semua wakil dari SMA 
Kristen Petra 2 (Jennifer Audrey, 
Anastasya Olivia, Gabby Evalin, Anjelina, 
Monica Angelina, Nicholas Christianto, 
Charaqua Vania, Dave Juliano, Vinski 

Claresta, dan Jason Muliadi) lolos seleksi. 
Kami menjalani serangkaian pembinaan 
dari pemkot dengan materi yang berbeda 
pada setiap pertemuannya, misalnya 
sejarah Kota Surabaya, tata cara menjadi 
LO yang baik, denah lokasi ataupun jadwal 
acara. Meski pembinaan itu membuat 
waktu liburan berkurang, kami tetap 
menjalaninya dengan penuh semangat.

Lalu, tibalah hari yang dinantikan. 
Kami mendampingi delegasi dari negara 
yang ditunjuk untuk kami arahkan. Kami 
bersiap dan menunggu perwakilan negara 
kami datang karena kami juga harus 
menjemput mereka di bandara. Sebelum 
acara dimulai, para delegasi diperbolehkan 
berkeliling Kota Surabaya sesuai dengan 
keinginannya. Jadi, beberapa dari 
kami mendampingi mereka sambil 
menerangkan sekaligus mempromosikan 
Kota Surabaya, baik dari sisi kebudayaan, 
makanan, maupun hasil kerajinan.

Pada hari pelaksanaan Prepcom3, 
yaitu tanggal 25–27 Juli 2016, kami 
mendampingi para delegasi untuk 
mengikuti berbagai rapat yang 
diselenggarakan di Grand City Convex, 

Surabaya. Pada sela-sela event tersebut, 
juga ada acara city tour dan field visit ke 
kampung-kampung hijau serta taman-
taman di Surabaya. Selama tiga hari kami 
menjalani acara yang berakhir hingga 
larut malam, terutama hari terakhir, 
karena masih ada banyak delegasi 
yang berada di Grand City Convex 
hingga dini hari. Namun, kami tetap 
bertugas dengan senang hati dan penuh 
semangat sampai waktunya kami harus 
mengantar delegasi kami ke bandara. 

Banyak pengalaman yang kami 
peroleh, salah satunya mengikuti 
welcome dinner yang meriah di balai 
kota. Bahkan, kami sempat bertemu 
dengan Wali Kota Surabaya, Ibu Tri 
Rismaharini, Menteri PUPR RI, Bapak 
Basuki Hadimuljono, dan Wakil Presiden 
RI, Bapak Jusuf Kalla. Kami berterima 
kasih atas dukungan sekolah dan guru 
pendamping yang telah mendampingi 
kami, dan terutama kepada Tuhan yang 
memperbolehkan kami mengikuti acara 
megah seperti ini. Semoga ke depannya 
kami dapat berpartisipasi dalam 
kegiatan lainnya.
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SMP Kristen Petra 3 mengirim 
saya, Aaron Alvarado Kristanto 
Julistiono, untuk mengikuti 

Training Center (TC) I pada tanggal 25 
Mei – 7 Juni 2016, sebagai persiapan 
dalam mengikuti Thailand International 
Mathematics Competition 2016 di 
Chiang Mai, Thailand. TC I ini diadakan 
di Hotel Papyrus, Bogor, yang diikuti 
oleh sebanyak lima belas siswa yang 
meraih medali emas dan perak dalam 
OSN 2016 di bidang Matematika. Saat 
TC I, ada enam tes yang saya jalani, dan 
tentunya juga pelatihan-pelatihan dari 
para pembina. Meski dengan jadwal 
yang lumayan padat, saya masih tetap 
bisa beribadah di gereja pada setiap 
hari Minggu. Dengan mengikuti training 
ini, saya bertemu dan berkenalan 
dengan teman-teman dari Pulau Jawa, 
Bali dan Sulawesi. 

Setelah TC I berakhir, terpilih 
delapan siswa untuk mengikuti TC II 
dan juga sebagai perwakilan Indonesia 
untuk mengikuti TIMC 2016, dan saya 
bersyukur termasuk di antaranya. TC II 
dilaksanakan pada tanggal 15 Juli – 14 
Agustus 2016. Selain mendapatkan 
pelatihan dan simulasi, kami juga 
diajak bersenang-senang ke Jungleland 
Adventure Theme Park di Sentul. Akan 
tetapi, mengikuti TC II ini bukan hal yang 
mudah bagi saya, karena saya sempat 
jatuh sakit. Namun puji Tuhan, saya bisa 
pulih kembali untuk mengikuti aktivitas 
training seperti biasa. 

Setelah itu, kami berangkat ke 
Thailand untuk TIMC 2016 yang 
berlangsung pada tanggal 
14–20 Agustus 2016. TIMC untuk 
jenjang SMP diikuti oleh 296 
peserta yang dikelompokkan 
menjadi 74 tim. Para peserta 
adalah siswa-siswi terbaik 
di bidang Matematika yang 
berasal dari 29 negara, yaitu: 
Australia, Bulgaria, Belanda, 
Kanada, Cina, Siprus, Filipina, 
Ghana, Hong Kong, India, 
Indonesia, Iran, Kazakhstan, 
Laos, Lebanon, Macau, 
Malaysia, Meksiko, 
Mongolia, Nepal, 
Rumania, Afrika 
Selatan, Korea 
Selatan, Sri Lanka, 
Taiwan, Tajikistan, 
Thailand, Uzbekistan, 
dan Vietnam. Pada 
individual contest, 
peserta mengerjakan 
15 soal yang terdiri 
atas 12 soal isian 

singkat dan 3 soal uraian, dengan durasi 
waktu 120 menit. Sedangkan pada 
team contest, tim peserta mengerjakan 
10 soal yang terdiri atas 8 soal untuk 
dikerjakan secara individu dan 2 soal 
untuk dikerjakan bersama-sama. 

Pada hari yang kelima, ada pentas 
budaya dan tukar suvenir dengan negara 
lain. Kemudian pada esok harinya, 
saatnya acara penutupan dan pemberian 
penghargaan. Dalam keikutsertaan di 
Thailand International Mathematics 
Competition 2016 ini, saya bersyukur 
bisa meraih medali perunggu untuk 
individual contest, medali perak untuk 
team contest, dan medali perunggu 
untuk group contest.

Thailand International
Mathematics Competition
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Nama saya adalah Stevans Christian 
dari SMA Kristen Petra 2. Saya 
adalah salah satu siswa yang 

terpilih untuk mewakili Indonesia dalam 
International Mathematical Olympiad 
(IMO) 2016. Kompetisi IMO ke-57 ini 
diadakan pada tanggal 6–16 Juli 2016, 
di Hong Kong. Saya mengikuti tes yang 

diadakan pada hari ke-3 dan ke-4. Untuk 
bidang Matematika, tes yang dilakukan 
hanyalah tes tertulis selama dua hari. 
Setiap peserta diberi tiga soal dengan 
durasi pengerjaan selama 4 jam 30 
menit. Pada hari pertama, nilai saya agak 
kacau karena hanya bisa mengerjakan 
soal nomor satu saja. Kemudian pada 
hari kedua, saya berhasil menyelesaikan 
soal nomor empat dan enam. 

Setelah melalui dua hari tes yang 
melelahkan, saya dan peserta lain 
mengikuti kegiatan refreshing pada hari 
ke-5 dan ke-6. Semua peserta dibawa 
ke Disneyland dan tempat wisata lain 
yang ada di Hong Kong. Hari terakhir di 
Hong Kong adalah hari pengumuman 

Mathematical

para peraih medali IMO. Dengan 
total poin 19, saya berhasil menyabet 
medali perunggu pada IMO ke-57 ini. 
Meskipun saya hanya meraih medali 
perunggu, saya bangga bisa membawa 
nama harum sekolah saya dan bangsa 
Indonesia. Saya yakin adik-adik penerus 
saya akan meraih hasil yang lebih baik 

dengan semangat dan perjuangan yang 
tinggi. Bisa terpilih mewakili Indonesia 
dalam ajang international dan bahkan 
meraih medali, bukanlah hal yang 
mudah.

Saya mengucapkan banyak terima 
kasih terutama 
kepada Tuhan yang 
selalu menyertai saya 
di mana pun saya 
berada. Saya juga 
mengucapkan terima 
kasih kepada para 
pembimbing saya, yaitu 
para pengajar pelatnas, 
PPPK Petra, dan guru-
guru SMA Kristen Petra 

2 yang telah membimbing saya hingga 
mencapai momen ini. Demikian juga 
kepada orang tua saya yang tetap terus 
mendukung saya untuk mendapatkan 
hasil yang terbaik.
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Untuk pertama kalinya saya, Gian 
Cordana S. dari SMA Kristen 
Petra 1, berkesempatan mewakili 

Indonesia dalam ajang International 
Mathematical Olympiad (IMO), yang 
diselenggarakan pada tanggal 6–16 Juli 
2016, di Hong Kong. Pada hari pertama, 
tim kami berangkat ke Hong Kong dari 
Bandara Soekarno-Hatta, dengan lama 

penerbangan kurang lebih lima jam. 
Setelah sampai di Hong Kong, kami 
langsung disambut oleh panitia IMO di 
bandara. Guide kami adalah mahasiswa 
asal Indonesia yang sedang kuliah di 
Hong Kong. Kami diantar ke tempat 
penginapan dengan menggunakan bus, 
yang menempuh waktu sekitar satu jam. 
Kami menginap di asrama universitas 
yang bernama Hong Kong University of 
Science and Technology (HKUST). 

Hari kedua, kami melakukan 
pengenalan pada lokasi-lokasi di HKUST 
sebelum akhirnya mengikuti upacara 
pembukaan IMO pada sore harinya. Ada 
hal yang menarik pada saat sesi parade 
tim, yaitu beberapa tim yang melempar 
sejenis permen untuk dibagikan kepada 
peserta-peserta lain, dan beberapa 
peserta melipat kertas menjadi bentuk 

pesawat lalu melemparkannya. Sesi tes 
dalam IMO ini berlangsung selama dua 
hari, yaitu tanggal 11-12 Juli 2016. Pada 
hari pertama, peserta mengerjakan 
tiga soal uraian dengan materi 
kombinatorika, aljabar, geometri, dan 
teori bilangan, dengan durasi 4 jam 30 
menit. Tentu saja, soal yang diberikan 
levelnya sangat sukar. Tes hari pertama 

selesai, saya bersyukur karena bisa 
menyelesaikan soal nomor satu dan 
bisa ‘mencuri’ nilai pada soal nomor 
dua, meskipun mengalamai kesulitan 
dalam mengerjakan soal nomor tiga. 
Saya merasa yakin pada hari pertama ini, 
karena saya dapat melewatinya dengan 
baik.

Pada hari kedua, materi soal dan cara 
mengerjakan sama seperti hari pertama. 
Selain sukar, soalnya juga lebih rumit. 
Soal nomor empat bisa saya kerjakan 
dengan baik, soal nomor lima juga bisa 
saya kerjakan sebagian, sedangkan 
pada soal nomor enam saya mengalami 
kesulitan. Setelah tes hari kedua selesai, 
pada sepanjang hari tersebut kami bebas 
melakukan kegiatan lain.

Hari kelima dan keenam diisi dengan 
acara ekskursi (perjalanan untuk 

bersenang-senang). Peserta IMO dibawa 
ke Disneyland Hong Kong untuk rekreasi 
dan ke St. Stephen College, salah satu 
universitas di Hong Kong. Selain itu, kami 
juga mengunjungi Stanley Market dan 
Victoria Peak.

Dalam penyelenggaraan IMO, hasil 
kompetisi berupa nilai peserta bisa 
diketahui karena di-upload ke website 
IMO. Lalu pada malam hari keenam 
itu, batas-batas nilai untuk perolehan 
medali pun diumumkan. Puji Tuhan... 
saya meraih medali perunggu! Hari 
ketujuh hanya diisi kegiatan penutupan 
dan penganugerahan medali pada sore 
harinya. Esoknya, kami kembali ke tanah 
air. Tim Indonesia berhasil membawa 
pulang tiga medali perak dan tiga medali 
perunggu. Thanks God, You give us this 
precious predicate. Let us always glorify 
Your name...! Semoga nantinya akan 
lebih banyak lagi siswa-siswi SMA Kristen 
Petra 1 yang berhasil mengharumkan 
nama sekolah, khususnya dalam ajang 
lomba internasional. A1, yes we can!!!
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(IChO) adalah 
salah satu event 
dari rangkaian 
International 
Science 
Olympiad. 
IChO pada tahun ini dilaksanakan pada 
tanggal 23 Juli – 1 Agustus 2016, di 
Tbilisi, Georgia. Pada tanggal 21 Juli 
2016, kontingen Indonesia (terdiri atas 
empat siswa, empat mentor, dan satu 
guest) berangkat dari Jakarta menuju 
Tbilisi pada pukul 00.20. Penerbangan ini 
terasa melelahkan dan membutuhkan 
waktu kurang lebih lima belas jam. 
Setelah sampai, kami pun langsung 
menuju hotel mentor dan beristirahat.

Tanggal 22 Juli 2016, karena 
rangkaian acara IChO belum dimulai, 
kami pun berkeliling kota menggunakan 
mobil sewaan. Kami pergi ke Old Tbilisi, 
daerah yang dipenuhi bangunan kuno. 
Kami juga dapat mencium bau sulfur 
di sini yang datang dari air terjun. 
Di tempat ini dan Georgia secara 
keseluruhan, terdapat banyak gereja-
gereja tua karena Georgia sendiri adalah 
negara dengan mayoritas penduduknya 
(83.4%) memeluk Kristen Ortodoks.

Tanggal 23 Juli 2016, kami melakukan 
registrasi dan mengumpulkan segala 
bentuk peralatan elektronik kami.  
Setelah registrasi, kami bersama dengan 
peserta dari Amerika dan Polandia 
bersama-sama berkeliling kota lagi. Kali 
ini kami pergi melihat patung Mother 
of Georgia dan The National Botanical 
Garden of Georgia.

Tanggal 24 Juli 
2016, dilaksanakan 
pembukaan IChO 
2016 di Rustavelli 
Theatre yang 
merupakan teater 

tertua dan terbesar di Georgia. Acaranya 
menarik karena menampilkan banyak 
budaya Georgia, salah satunya adalah 
polyphonic singing. Setelah itu, kami 
mengikuti ekskursi ke Old Tbilisi, lalu 
dilanjutkan dengan dinner dan disco 
party.

Tanggal 25 Juli 2016, 
kami mengikuti ekskursi 
ke Mtskheta, yaitu ibu 
kota Georgia sebelum 
Tbilisi. Mtskheta yang 
disebut juga ‘Holy City’ 
merupakan kota tua dan 
jalannya masih terbuat 
dari batu. Sepulang dari 
Mtskheta, diadakan 
technical meeting untuk 
mempersiapkan praktikum keesokan 
harinya.

Tanggal 26 Juli 2016, tes praktikum 
berlangsung selama lima jam dengan 
tiga modul praktikum yang harus 
dikerjakan. Modul pertama berlangsung 
selama seratus menit, merupakan modul 
analisis kualitatif anorganik. Setelah 
istirahat tiga puluh menit, dilanjutkan 
modul kedua, yaitu penentuan kadar 
mineral dalam sampel air. Sedangkan 
modul ketiga adalah analisis kualitatif 
organik. Modul kedua dan ketiga harus 
diselesaikan dalam waktu dua ratus 
menit.

Tanggal 27 Juli 2016 adalah hari 
ekskursi lagi, namun hanya setengah hari 
karena esoknya adalah tes teori. Pada 
hari itu kami mengunjungi Mtatsminda 
Amusement Park, yaitu taman bermain 
yang terletak di gunung. Kami bermain 
roller coaster dan ferris wheel. 

Tanggal 28 Juli 2016, tes teori 
dilaksanakan di Agricultural University. 
Tes teori ini terdiri atas delapan soal, 

umumnya adalah 
soal perhitungan, 
dengan durasi waktu lima 
jam. Soal IChO tahun ini bisa dikatakan 
lebih mudah dibandingkan dengan soal 
tahun sebelumnya.

Tanggal 29-30 Juli 2016, kami kembali 
berekreasi, yaitu ke Sighnaghi, Borjomi, 
dan Rabati Castle. Georgia merupakan 
negara yang memiliki sumber mata air 
dengan kandungan mineral yang sangat 
tinggi, dan pada kesempatan ke Borjomi 

ini kami dapat merasakan 
air mineral yang keluar 
langsung dari mata air. 
Lalu di Rabati Castle kami 
dapat melihat istana dan 
artefak peninggalan zaman 
dahulu. 

Tanggal 31 Juli 
2016, tibalah hari yang 
kami tunggu, yaitu 
pengumuman peraih 
medali dan penutupan 

IChO 2016. Pada penutupan IChO ini, 
kembali kami disuguhi dengan tarian dan 
nyanyian polyphonic dari Georgia yang 
sangat indah. Pengumuman pun dimulai. 
Puji Tuhan, nama saya disebut sebagai 
peraih medali perunggu IChO 2016! Dan 
kontingen Indonesia berhasil meraih dua 
medali perak dan dua medali perunggu.

Setelah pembacaan medali selesai, 
kami mengikuti makan malam bersama 
sekaligus perpisahan dengan para 
peserta dari negara-negara lainnya. 
Keesokan harinya, kami pun kembali 
ke negara masing-masing. Melalui 
perjalanan saya kali ini, saya menyadari 
bahwa olimpiade bukanlah sekadar 
ajang untuk bersaing dan mencari 
penghargaan, namun juga merupakan 
ajang untuk mencari teman dan 
memperluas pergaulan. Semoga catatan 
perjalanan saya ini dapat menginspirasi 
teman-teman sekalian. 

oleh: Abraham Nathanael K.
SMA Kristen Petra 1

International
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Setelah melalui perjuangan panjang, 
akhirnya Tuhan memberikan 
kesempatan kepada saya, Raymond 

Ho, mewakili Indonesia dalam 47th 
International Physics Olympiad (IPhO) 
yang diselenggarakan di Swiss dan 
Liechtenstein. Tim Indonesia sampai 
di Zurich pada tanggal 9 Juli 2016, 
yang langsung disambut oleh team 
guide. Setelah itu, kami harus berpisah 
dengan team leader kami. Sore 
harinya, kami harus mengumpulkan 
semua alat komunikasi agar tidak bisa 
berkomunikasi dengan team leader 
kami. Selanjutnya, kami berkeliling ke 
beberapa tempat di 
Zurich untuk penyesuaian 
diri. Kami sangat 
bersemangat untuk 
memulai satu minggu 
kami di Zurich.

Hari pertama, 
acara pembukaan di 
Auditorium Kampus 
Irschel, Universitas Zurich. 
Kami mendengarkan 
beberapa kata sambutan 
dan penampilan musik 
dari pemenang Swiss 
Got Talent, dilanjutkan 
dengan presentasi tim. Acara 
pembukaan selesai, kami mengunjungi 
Paul Scherrer Institute (PSI), salah satu 
laboratorium riset terbesar di Swiss. 
Penelitian di PSI mencakup banyak 
bidang, yaitu penelitian partikel 
neutron dan muon, nanoteknologi, 
energi dan lingkungan, biokimia, serta 
banyak bidang lainnya. Sore harinya, 
kami kembali ke Kampus Irschel untuk 
mendengarkan presentasi beberapa 
penelitian di Universitas Zurich.

Hari kedua, kami yang termasuk 
dalam grup A memulai tes eksperimen 
pada pagi hari. Tes berlangsung selama 
lima jam dan terdiri atas dua persoalan. 
Persoalan pertama adalah tentang 
konduktivitas listrik dua dimensi, 
kami ditugaskan untuk menentukan 
resistivitas dari lembar karbon dan 
wafer silikon yang dilapisi krom dengan 
metode four point probe dan van der 
Pauw. Sementara persoalan kedua 

adalah tentang pemodelan transisi fase 
pemagnetan dan ketidak-stabilan. Lima 
jam terasa cepat berlalu, bel tanda akhir 
pengerjaan pun berbunyi. Walaupun 
saya tidak berhasil mengerjakan 
beberapa poin terakhir dari persoalan 
kedua, namun saya cukup puas dengan 
hasil eksperimen saya. Setelah tes 
eskperimen, kami ke auditorium 
untuk mendengarkan presentasi dari 
perwakilan Departemen Energi di 
Swiss tentang target pemerintah dalam 
penggunaan sumber energi terbarukan.

Hari ketiga, kami ke Liechtenstein 
untuk mengunjungi beberapa tempat 

wisata dan membeli 
beberapa suvenir, serta 
menghadiri jamuan makan 
malam di balai kota pada 
sore harinya. Setelah 
itu, kami semua harus 
beristirahat menyimpan 
tenaga untuk tes esok hari.

Hari keempat, tes 
teori dengan durasi lima 
jam yang terdiri atas tiga 
persoalan. Persoalan 
pertama adalah dua soal 
mekanika, pertama tentang 
cara penentuan properti 

cakram tersembunyi dalam silinder dan 
kedua tentang pendeteksian perbedaan 
gravitasi bumi dengan gravitasi buatan di 
stasiun luar angkasa berputar. Persoalan 
kedua tentang dinamika nonlinear di 
rangkaian listrik beserta pemodelan 
neuron di otak manusia dengan elemen 
listrik nonlinear bistabil. Dan terakhir, 
persoalan ketiga tentang Large Hadron 
Collider (LHC), yaitu alat pemercepat 
partikel tercanggih yang ada di dunia. 
Saya kewalahan dengan batas waktu 
yang tersedia. Karena sedikit panik, saya 
tidak dapat menyelesaikan beberapa 
bagian dan juga membuat beberapa 
kesalahan yang seharusnya tidak perlu 
terjadi. Semua tes berakhir, dan saya 
pun hanya bisa berdoa untuk hasil yang 
terbaik. Malam harinya kami kedatangan 
pembicara, yaitu founder science 
channel di Youtube, Veritasium Channel, 
yang berbicara tentang pendidikan 
fisika dan fakta mengejutkan bahwa 

masih banyak orang yang sebenarnya 
masih “buta fisika”. Kemudian, kami 
menghadiri midterm party yang 
menyediakan makanan ala Swiss dan 
permainan-permainan yang seru. 

Hari kelima, kami mengikuti ekskursi 
ke Red Cross and Red Crescent Museum 
yang ada di Jenewa dan juga ke CERN 
(laboratorium fisika partikel terbesar di 
dunia) yang ada di perbatasan Jenewa 
dan Prancis. 

Hari keenam, kami berwisata ke 
Gunung Rigi dan Kota Lucerne. Kami 
sangat menikmati pemandangan yang 
begitu indah dan suasana Kota Lucerne 
yang ramai tetapi tetap tenang dan 
teratur. Di Lucerne terdapat jembatan 
kayu tertua di Eropa yang sampai 
sekarang masih ramai dilalui oleh orang-
orang. Malam harinya, kami bermain 
escape room bersama tim Jepang di 
Adventure Room Zurich. 

Hari ketujuh adalah hari terakhir di 
Zurich. Pada pagi hari diadakan acara 
penutupan di Tonhalle Zurich, yaitu 
salah satu ruang konser terbaik di Eropa. 
Setelah kata sambutan dan penampilan 
piano dari seorang musisi Swiss, akhirnya 
tiba juga waktu penganugerahan medali. 
Puji Tuhan, saya berhasil meraih medali 
perak! Saya puas dengan hasil ini, meski 
agak sedikit kecewa dengan hasil tes 
teori yang tidak begitu baik. Namun saya 
tahu, ini adalah rencana Tuhan yang 
terbaik untuk saya. Secara tim, tahun ini 
adalah pencapaian terbaik tim Indonesia 
dalam enam tahun terakhir sehingga 
saya cukup bangga bisa menjadi salah 
satu bagian dari tim. Benar-benar 
seminggu yang tidak mungkin terlupakan 
dalam hidup saya. Saya mengucapkan 
terima kasih kepada Tuhan, orang tua, 
kepala sekolah, dan guru-guru SMA 
Kristen Petra 2, PPPK Petra, serta tim 
pembina olimpiade fisika Indonesia yang 
sudah mendukung dan memfasilitasi 
saya selama ini. Semoga Tuhan Yesus 
selalu memberkati!

International
Physics Olympiad
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International Olympiad in Informatics 
(IOI) tahun 2016 diadakan di Kazan, 
Rusia. Tim Indonesia yang terdiri atas 

empat siswa SMA termasuk saya, Stacia 
Edina Johanna, berangkat dari Bandara 
Soekarno-Hatta pada tanggal 11 Agustus 
2016. Rute yang dilalui adalah Jakarta – 
Doha – Moscow – Kazan dengan waktu 
tempuh sekitar 26 jam, sehingga saya 
merasa sangat lelah ketika sampai di 
sana. Untung saja, hari pertama hanya 
diisi dengan registrasi peserta, saya pun 
bisa istirahat selama sehari penuh.

Hari II diisi oleh 
practice session dan 
opening ceremony. Saat 
practice session, saya 
memastikan laptop yang 
diberikan berfungsi dengan 
baik dan mencari batasan-batasan dari 
server, seperti time limit, stack limit, 
dan lain-lain. Setelah itu, semua peserta 
diajak ke concert hall untuk opening 
ceremony yang diisi dengan penampilan 
tarian tradisional Rusia, musik pop/
tradisional, serta laser show. IOI pada 
tahun ini diikuti oleh 308 peserta dari 
delapan puluh negara, dan di antara 
peserta itu, hanya ada enam peserta 
wanita (termasuk saya). 

Pada hari III, dimulailah sesi lomba 
yang dibagi dalam dua hari pelaksanaan 
(hari III dan V). Peserta mengerjakan 
tiga soal pemrograman dalam waktu 
lima jam. Ternyata, tempat duduk saya 

hanya satu baris di belakang peserta yang 
memiliki rating ‘Legendary Grandmaster’ 
di Codeforces! Tetapi saya berdoa kepada 
Tuhan dan berusaha untuk tetap tenang. 
Untung saja, saya bisa berpikir dengan 
jernih, bahkan dapat nilai seratus pada 
dua puluh menit pertama, dan dapat 
nilai parsial di dua soal lainnya pada 
sisa waktu. Untuk hari pertama ini, saya 
berada di range medali perak.

Hari IV adalah hari ekskursi, tetapi 
tim Indonesia lebih memilih untuk 
beristirahat. Sore hari, kami ke Sabantui 

Festival untuk bermain 
permainan tradisional Rusia. 
Ternyata banyak yang mirip 
dengan di Indonesia, seperti 
lomba balap karung dan 
balapan membawa bola kecil 

di atas sendok. Kami juga mencoba snack 
chak-chak yang rasanya mirip jipang. 

Hari V saatnya sesi lomba hari kedua, 
dengan sistem yang sama pada hari 
pertama, namun tingkat kesulitan soalnya 
lebih tinggi. Saya baru dapat full score 
untuk satu soal setelah dua jam. Saya pun 
berusaha mengejar nilai parsial sebanyak-
banyaknya untuk kedua soal lain. 
Malamnya, kami ke Dinosaur Park untuk 
berfoto dengan banyak figur dinosaurus. 
Sayang saya tidak tahu banyak tentang 
dinosaurus, tetapi untungnya... Kazan 
Stadium, tempat taman itu berada, 
sangat keren, jadi saya bisa terhibur. 

Esok paginya kami ke Innopolis, 
yaitu kota teknologi di Rusia. 
Kami mengikuti IT Exhibition dan 
berbagai permainan interaktif 
yang lucu, seperti Quidditch, 
Real-life Pokemon Go, dan 
Kinect. Permainan ini diakhiri 
dengan flash mob para peserta 
dan panitia. Siang harinya, 
kami ke Pulau Sviyazhsk untuk 
mempelajari gaya hidup penduduk 
asli Rusia, mencoba menempa 
logam, membuat kerajinan tanah 
liat, mencoba panahan, crossbow, 
lempar kapak, lembing, serta 
menonton pertunjukkan pertarungan 
menggunakan senjata tradisional Rusia 
sekaligus mencobanya. 

Hari terakhir diisi dengan closing 

ceremony di Pyramid Complex. Guide 
tim Indonesia mengatakan itu gedung 
mewah, jadi saya juga ikut excited. 
Closing ceremony berlangsung meriah, 
acaranya menarik sekali. Lalu, tiba saatnya 
pembagian medali. Puji Tuhan, saya 
berhasil meraih medali perunggu! Begitu 
juga dengan ketiga anggota tim Indonesia 
lainnya. Kami sempat berfoto bersama 
tim Singapura sebelum ke Ermitazh 
Concert Hall untuk celebration dinner dan 
entertainment programme. Kami disuguhi 
berbagai pertunjukan, seperti akrobat 
sepeda, tarian hip hop, dan beat box. 
Kami juga saling bertukar suvenir dengan 
negara lain. Acara ini diakhiri dengan 
pertunjukkan kembang api yang indah di 
luar gedung.

Ini adalah pengalaman yang tidak akan 
terlupakan. Melalui olimpiade ini, saya 
bisa jalan-jalan ke Rusia dan berteman 
dengan orang-orang dari seluruh dunia. 
Dengan begitu, hasil kerja keras saya 
terasa sudah terbayarkan, tetapi semua 
ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan 
dan dukungan dari guru-guru SMA Kristen 
Petra 3 serta semua pembina TOKI. 
Semoga medali yang saya raih ini bisa 
menjadi motivasi bagi teman-teman untuk 
mau bekerja keras dan mengharumkan 
nama negara di kancah internasional.
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Tiada kata yang tidak mungkin 
dalam dunia ini. Nama saya Irvan 
Albert Riady dari SMA Kristen Petra 

2. Saya mengikuti International Earth 
Science Olympiad (IESO) di Mie, Jepang, 
pada tanggal 20–27 Agustus 2016, 
bersaing dengan para peserta dari 26 
negara lain. Perasaan saya sangat senang 
dan bangga bisa mewakili Indonesia 
bersama tiga teman yang 
lain dalam olimpiade ini, 
meski juga menanggung 
beban yang berat.

Hari pertama setelah 
tiba di Mie, kami diberi 
perlengkapan seperti 
kaus, tas, topi, dan lain-lain. Kami juga 
melihat jadwal selama di sana yang 
ternyata sangat padat. Hari kedua, 
peserta menyerahkan ponsel dan 
laptop kepada panitia agar tidak bisa 
berkomunikasi dengan mentor. Sungguh 
menyedihkan. Tetapi di sisi lain, hari itu 
menyenangkan karena kami diajak jalan-
jalan dan mengunjungi tempat-tempat 
indah di sana, seperti Mie University 
(tempat opening ceremony) dan Iga-
Ueno (tempat salah satu kebudayaan di 
Jepang yang sangat terkenal yaitu ninja). 
Di Iga-Ueno, kami melihat pertunjukan 
ninja yang seru, melihat rumah ninja 
dengan segala macam jebakan, serta 
melihat peninggalan-peninggalan 
ninja. Malamnya, kami mengikuti acara 
perkenalan dengan seluruh peserta 
dari negara-negara lain. Hari ketiga 
acaranya masih jalan-jalan ke tempat 
yang terkenal dan ramai di Mie, yaitu Ise 
Jingu, sebuah kuil Shinto yang terkenal 
di Jepang. 

Akhirnya... tibalah hari keempat, 
dimulainya ujian tertulis. Ujian ini 
dibagi menjadi dua kelompok tema, 
yakni mengenai siklus batuan yang 
dikaitkan terhadap biosfer, geosfer, 
hidrosfer, serta atmosfer, dan yang 
kedua adalah mengenai oseanografi, 
meteorologi, dan astronomi dengan 

sedikit geologi. Tiap tema memiliki 
durasi waktu dua jam. Saya mengerjakan 
sebaik-baiknya dan berharap yang 
terbaik dari Tuhan. Setelah itu, kami 
diajak ke Mie Prefectural Museum, yaitu 
sebuah museum geologi. Dalam IESO 
ini ada Earth Science Project (ESP) dan 
International Team Field Investigation 
(ITFI). Kedua lomba itu mempertemukan 
peserta dari negara lain dalam satu 
kelompok besar, untuk menyelesaikan 
suatu problem yang dituangkan dalam 
satu poster serta dipresentasikan di 
depan dewan juri. Lalu malam harinya 

adalah acara ESP. 
Hari kelima adalah 

kesempatan kami untuk 
memperbaiki nilai di ujian 
tertulis melalui ujian 
praktik. Peserta dibagi 
menjadi empat kelompok 

dengan urutan praktik yang berbeda-
beda. Saya mendapat urutan praktik 
geologi-geologi-meteorologi-astronomi. 
Rangkaian praktik ini saya jalani dengan 
sebaik-baiknya dan berharap yang 
terbaik dari Tuhan. Malamnya, kami 
dijelaskan tentang mekanisme ITFI, yaitu 
kami ditugaskan untuk menyelesaikan 
permasalahan langsung di lapangan 
bersama kelompok, lalu presentasi di 
depan para mentor. 

Esoknya, yaitu hari keenam, kami 
diajak ke Kumano untuk menyelesaikan 
tugas terkait ITFI, Kumano merupakan 
tempat yang terkenal untuk para turis. 
Kelompok kami mendapat tempat 
praktik di Onigajo, yaitu sebuah gua yang 
memiliki sebutan Demon’s Castle karena 
memiliki struktur singkapan yang sangat 
khas. Di situ kami mengukur panjang, 
lebar, dan tinggi gua, dengan berbagai 
alat serta mengidentifikasi struktur yang 
ada di sana. 

Hari ketujuh saatnya presentasi hasil 

pengamatan kami sebagai tim dalam 
ITFI dan ESP. Farewell dinner diadakan 
pada malam harinya, dan setiap negara 
menampilkan kebudayaan masing-masing. 

Hari kedelapan adalah hari yang 
paling ditunggu, yaitu closing ceremony 
serta pembagian medali. Saat pemberian 
award, suasana sangat menegangkan 
ditambah lagi saya cemas tidak meraih 
medali, apalagi teman-teman sudah 
mendapatkan achievement dari ITFI dan 
ESP. Dan ketika pembagian medali, ada 
10 medali emas, 21 medali perak dan 
35 medali perunggu diperebutkan oleh 
seratus peserta dari 26 negara. Tiba-tiba, 
nama 35 orang peraih medali perunggu 
muncul. Puji Tuhan, ada nama saya 
dan dua teman saya, sedangkan teman 
saya satu lagi meraih perak. Saya sangat 
bangga bisa turut mengibarkan bendera 
Indonesia di negeri orang. Meski hanya 
medali perunggu, tetapi saya sangat puas 
karena inilah yang terbaik dari Tuhan 
untuk saya. 

Hari kesembilan, saatnya 
meninggalkan Jepang dan kembali ke 
Indonesia. Sungguh pengalaman yang tak 
terlupakan. Kesan yang paling mendalam 
selama mengikuti IESO adalah dapat 
memperbanyak sahabat dengan orang-
orang di luar Indonesia, dan juga belajar 
tentang budaya disiplin yang sangat tinggi 
di Jepang. Saya mengucapkan terima kasih 
kepada Tuhan Yesus dan orang tua saya 
yang selalu menyertai hingga sekarang 
dan hari-hari selanjutnya, juga kepada 
sekolah, guru-guru, pembina, senior, 
serta teman-teman semua yang telah 
memberikan dukungan dalam berbagai 
hal. Tidak lupa saya mengucapkan terima 
kasih kepada para mentor dan kakak-
kakak asisten dari pelatnas yang setia 
menemani saya, serta kepada PPPK Petra 
yang membantu saya dari awal hingga 
sekarang ini. Terima kasih semuanya!

International
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First Day at School
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di TK 

Kristen Petra 1 dilangsungkan pada tanggal 18–22 
Juli 2016. Teman-teman datang ke sekolah dengan 

wajah yang gembira, karena kami akan belajar dan bermain 
bersama di sekolah. ”Bu guru... aku bisa makan sendiri, 
lho...!” kata Bryant kepada Bu Indra, saat jam istirahat pada 
hari pertama. Ibu guru mengajarkan kalau sebelum makan 
kami harus terlebih dahulu mencuci tangan dan berdoa. 
Meski awalnya sulit, tetapi lama-kelamaan kami berhasil 
melakukannya sendiri. Pada hari-hari berikutnya, kami 
mengikuti kegiatan senam agar badan kami sehat, serta 
bermain dan belajar. Ibu guru mengajarkan kami menstempel 
sirip ikan dengan pelepah pisang yang diberi tinta warna 
merah, membuat cap jari dengan cat, mempraktikkan 
langkah-langkah mencuci tangan yang benar, membuat 
kepiting, membuat bebek, menempel mata kucing, dan 
menempel mata di mahkota bergambar katak. Semua 
hasil karya yang sudah dibuat, kami bawa pulang untuk 
ditunjukkan kepada mama dan papa.

Tidak hanya itu saja, kami juga diajak oleh ibu guru untuk 
berkeliling dan mengenal lingkungan sekolah. Kami melihat-
lihat ruang guru, ruang tata usaha, ruang BK, ruang media, 
ruang indoor playground, toilet, kolam ikan, dan ruang kepala 
sekolah. Wah... pokoknya kegiatan kami pada awal masuk 
sekolah sangat seru dan menyenangkan, teman-teman! 
Lalu... bagaimana dengan kegiatan di sekolahmu? Hehehe...! 

Halo, teman-teman...! Kali ini, kami dari KB Kristen Petra 7 mau 
berbagi cerita. Pagi itu... hari Senin, tanggal 18 Juli 2016, aku 
dan teman-teman berangkat ke sekolah dengan semangat. 

Dengan tas baru dan memakai seragam yang baru, kami memasuki 
ruangan kelas. Kami sangat senang karena diantar oleh papa-mama 
kami. Teman-teman ada yang berani masuk ke kelas sendiri, dan ada 
juga yang terlihat takut. Namun... yang semula takut, kini menjadi 
berani karena di sekolah banyak teman dan guru yang baik untuk 
menemani mereka bermain dan belajar.

Pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah ini, ibu 
guru memberi balon untuk para siswa KB A dan KB B yang berani 
ke sekolah. Dan ternyata... kami semua pulang membawa balon! 
Asyiiiik…! Keesokan harinya, para siswa KB A diajak membuat 
mahkota froggy si katak kecil yang senang ke sekolah. Hehe... kami 
tidak mau kalah dengan si katak, kami juga mau rajin ke sekolah! 
Para siswa KB B juga terlihat bersemangat, mereka bermain bola, 
mendengar cerita boneka, membuat boneka kucing, dan membuat 
topeng. “Bu guru, aku bisa menghias sendiri topengku,” sahut 
salah satu teman kami. Sungguh... hari itu sangat menyenangkan 
karena kami bisa bernyanyi, mendengar cerita,  bermain, dan 
belajar dengan ibu guru serta teman-teman. Ternyata, sekolah itu 
menyenangkan, lho! Karena itu... ayo kita rajin ke sekolah, teman-
teman...! Hehehe...!
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Pada hari pertama sekolah tahun ajaran 
2016/2017, tepatnya tanggal 18 Juli 
2016 yang lalu, TK Kristen Petra 9 bersiap 

menyambut siswa-siswa baru yang berdatangan 
sejak pagi. Sebagian besar mereka diantar 
oleh orang tuanya. Mereka tampak gembira 
memasuki kelas masing-masing, walau masih 
ada juga yang terlihat takut dan berpegangan 
erat ke orang tuanya. Setelah masuk ke kelas 
dan disambut oleh para guru yang ramah, 
mereka mulai tampak gembira dan bersama-
sama menyanyikan lagu “Hari Pertama Sekolah”.

Kegiatan selanjutnya adalah perkenalan. 
Mereka maju memperkenalkan diri dengan 
gayanya masing-masing. Pada hari-hari 
berikutnya, mereka membuat aneka karya 
kreativitas bersama guru, antara lain: karya 
kupu-kupu, ikan, bunga, kelinci, dan juga karya 
kreasi dengan balon. Tak lupa, mereka juga 
mengikuti games di luar kelas, seperti: naik 
binatang karet, meniti papan titian, balap 
estafet karet, memindahkan bola, dan lain-lain. 
Lalu pada hari berikutnya, seluruh siswa diajak 
untuk berkeliling sekitar sekolah dan melihat 
semua ruang-ruang yang ada di TK Kristen Petra 
9. Wah... senangnya mereka saat mengikuti 
kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah 
yang dilaksanakan selama lima hari itu!

Hari ini hari pertamaku
Hari pertama ke sekolah
Senangnya hatiku diantar ayah ibu
Pergi berangkat ke sekolah
Senangnya hatiku bertemu teman baru
Guru baru tentunya ramah
Ayo ke sekolah... ayo ke sekolah....!

Lagu ini kami nyanyikan pada hari pertama bersekolah di 
KB-TK Kristen Petra 13, tepatnya hari Senin, tanggal 18 Juli 
2016. Aku senang sekali bertemu dengan teman baru dan 

guru yang baru. Guru-guru kami dengan ramahnya menyambut 
kami di depan sekolah dan membawa kami masuk ke dalam 
kelas. 

Awalnya kami masih merasa canggung, tetapi setelah 
berkenalan dengan guru dan teman-teman yang baru, kami 
pun bisa bersenda gurau bersama. Kami juga memperkenalkan 
diri satu per satu di depan kelas. Lalu, ibu guru memberikan 
reward kepada kami karena sudah berani maju ke depan kelas. 
Walaupun masih ada teman yang belum mau maju, tetapi ibu 
guru berhasil membujuknya, dan akhirnya ia dapat reward juga.

Setelah itu, ibu guru mengajak kami bernyanyi dan menari 
bersama. Yang paling menyenangkan, kami membuat hasil karya 
yang bagus berbentuk harimau dan kura-kura. Semua hasil 
karya itu kami bawa pulang untuk ditunjukkan kepada mama 
dan papa. Mereka pasti bangga karena kami bisa membuat hasil 
karya sendiri, namun tentunya dengan bantuan ibu guru.

Ah… jadi tidak sabar menunggu esok hari untuk bersekolah 
lagi. Sebab, ternyata sekolah itu sangat menyenangkan, lho...! 
Ayo sekolah, teman-teman!
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Hai, teman-teman! Hari ini adalah hari pertamaku 
masuk kembali ke sekolahku, TK Kristen Petra 10, 
setelah libur panjang. Mulai tanggal 18–22 Juli 

2016, aku dan teman-teman kelompok A dan B mengikuti 
Layanan Orientasi Sekolah atau disebut LOS. Sejak pagi, 
aku sudah bangun dan bersiap diri untuk berangkat ke 
sekolah. Hmmm... rasanya sudah tidak sabar untuk masuk 
ke kelasku yang baru dan bertemu dengan teman-teman 
serta guruku. Suasana begitu ceria saat aku mulai masuk 
ke sekolah dan bertemu dengan beberapa teman. Kami 
saling bercerita tentang masa liburan serta persiapan kami 
kembali ke sekolah. Oh, ya... aku juga berkenalan dengan 
beberapa teman baru, lho! Tidak lama kemudian, bel 
masuk kelas berbunyi. Kami segera berbaris rapi di depan 
kelas, siap untuk memulai keseruan hari ini.

Selama masa LOS, aku dan teman-teman melakukan 
berbagai kegiatan seru. Kami benyanyi, bermain membuat 
berbagai kreasi, seperti topeng kucing dan tikus. Adik-
adik dari kelompok A juga tidak mau ketingggalan, lho! 
Meski ini adalah hari pertama ke sekolah, mereka sangat 
bersemangat mengikuti kegiatan di kelas. Mereka saling 
berkenalan dengan teman baru serta ibu guru, bernyanyi 
dengan riang sambil bergandeng tangan, dan juga 
membuat kerajinan tangan.

Sampai tiba saatnya bel pulang berbunyi... kami pun 
bersiap untuk pulang. Hari ini kami lalui dengan gembira. 
Sungguh berkesan sekali hari pertamaku ini di sekolah. 
Kami juga tidak sabar menanti keesokan hari sambil 
menebak apa yang akan kami lakukan besok? Pasti 
kegiatannya juga seru!

Senangnya Masuk    Sekolah Lagi...!

Kucingku belang tiga sungguh manis 
rupanya.... Meong... meong... bunyinya.... 
Tanda lapar perutnya.... Teman-teman pasti 

sudah tahu lagu kucingku. Nah, hari ini, tanggal 
20 Juli 2016, siswa KB B dari KB Kristen Petra 12 
mengikuti kegiatan LOS (Layanan Orientasi Siswa) 
hari ke-2. Sudah tidak ada yang menangis, ya? 
Hehehe... semuanya hebat! Ada kegiatan apa ya, 
bersama dengan ibu guru di kelas pada hari ini? 
Coba tebak? Ibu guru sudah membawa piring 
kertas, tetapi piring kertasnya memiliki telinga, 
hidung, mulut, dan juga kumis. Seperti binatang 
apa, ya...? Tahu tidak, teman-teman? Ya, benar... 
ini adalah binatang kucing! Tetapi... kok belum 
ada matanya, ya!? Hehehe... nah, sekarang yuk 
kita tempel matanya bersama-sama. Langsung 
saja, para siswa KB B mengambil mata kucing dan 
menempelkannya bersama-sama. Horeee...!!! 
Nah, sudah jadi deh sekarang kucing lucuku...! 
Yiiipiiieee...!!!
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Senangnya Masuk    Sekolah Lagi...!

“Halo, teman-teman... namaku 
Justin, umurku tiga tahun, dan 
sekarang aku sekolah di TK 

Kristen Petra 11,” ujarku saat dibimbing 
oleh Miss Erna untuk memperkenalkan 
diri di depan kelas. Hari ini, kami, siswa 
TK A dari TK Kristen Petra 11, diminta 
untuk memperkenalkan diri satu per 
satu di depan teman satu kelas. Selain 
supaya kami bisa mengenal satu sama 
lain, kegiatan ini juga bertujuan agar kami 
menjadi lebih berani dan percaya diri.

Pada waktu perkenalan, sebagian besar 
dari teman-temanku masih terlihat malu-
malu. Walau begitu, Miss Erna dengan 
sabar membimbing kami satu per satu. 
Setelah semua siswa memperkenalkan diri, 
kami diajak bermain bersama-sama supaya 
semakin akrab. Sepulang dari sekolah, 
kami masing-masing diberi hadiah balon. 
Waaahhh... senangnya belajar di TK Kristen 
Petra 11. Kami jadi bersemangat pergi ke 
sekolah, deh...!

Horeee...! Libur sekolah telah selesai, saatnya 
untuk kembali ke sekolah. Hari Senin, tanggal 18 
Juli 2016, adalah hari pertama teman-teman TK 

Kristen Petra 5 kembali bersekolah. Ada yang senang 
bertemu lagi dengan guru dan teman-teman, namun 
ada pula yang masih malu-malu. Untuk itu, ibu guru 
dari TK B mengadakan kegiatan outbound di luar kelas, 
dengan berbagai permainan agar mereka semua merasa 
lebih senang ketika berada di sekolah. Teman-teman 
asyik mengikuti permainan tanpa memedulikan bajunya 
yang basah, mereka sangat gembira! Bahkan sampai 
asyiknya, ibu guru pun terkena cipratan air, sehingga 
baju ibu guru pun jadi ikut-ikutan basah, deh...! 

Lain lagi dengan TK A, sebagai siswa baru, mereka 
harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah... 
agar mereka bisa adaptasi dan merasa nyaman di 
sekolah, sekolah mengadakan kegiatan-kegiatan 
dalam masa LOS, seperti kegiatan bernyanyi bersama, 
permainan gambar, permainan outbound, perkenalan 
diri, pengenalan tata tertib sekolah, ataupun 
kegiatan membuat boneka tangan. Setelah lelah 
dalam permainan, mereka pun menikmati makan 
bersama di kelas. Wah, ini benar-benar sekolah yang 
menyenangkan sehingga teman-teman pun tidak akan 
bosan. Hehehe...!
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Awal Tahun ajaran baru selalu disambut dengan 
sukacita oleh para siswa, khususnya siswa baru di 
SD Kristen Petra 1. Bahkan tidak hanya siswanya 

saja, orang tua pun bersukacita. Peran serta orang tua 
sangat diperlukan dalam hal memenuhi kebutuhan 
anak ataupun mengantar anak ke sekolah, terutama 
pada tahun ajaran baru. Hal ini sesuai dengan peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Permendikbud) 
No. 21 Tahun 2015, yang berisi tentang “Orang tua harus 
mengantarkan sendiri anak-anak tatkala pertama masuk 
sekolah.” Bahkan, orang tua juga berkesempatan untuk 
melihat dari dekat proses belajar mengajar siswa di kelas.

Saat anak mulai memasuki pendidikan formal 
merupakan sebuah masa ketika ia harus berhadapan 
dengan lingkungan dan dunia yang baru. Untuk itu, 
mereka memerlukan tahap peninjauan, pengenalan, 
dan adaptasi terhadap lingkungan baru. Dalam kegiatan 
pengenalan, hal terpenting yang harus diberikan 
kepada siswa baru adalah mengenalkan budaya sekolah 
yang merupakan pencitraan dan karakter dari sekolah 
tersebut sehingga menjadi terkenal. Para siswa baru 
perlu diperkenalkan hal seperti ini, agar mereka tahu 
bahwa sekolahnya adalah sekolah yang the best of the 
best.  Mereka juga dikenalkan tentang fasilitas belajar 
(ruang UKS, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang 
perpustakaan, ruang komputer, ruang media, ruang 
laboratorium, ruang cooking, ruang hobi, ruang kolintang, 
kantin, aula, dan lapangan terbuka untuk olahraga), 
strategi belajar, kurikulum, tata tertib, serta lingkungan 
sekolah yang baru. Di samping pengenalan terhadap 
sarana dan prasarana, mereka juga diperkenalkan kepada 
kepala sekolah, guru, karyawan, serta teman-teman 
baik seangkatan maupun kakak-kakak kelasnya. Selamat 
belajar anak-anak, semoga tercapai cita-citamu...!

Ayo sekolah...! Hari Senin, tanggal 18 Juli 2016, adalah 
hari yang kami nanti-nantikan. Hari ini merupakan 
hari pertama kami masuk sekolah pada tahun ajaran 

2016/2017. Para guru tampak sangat bersemangat dalam 
menyambut siswa-siswi. Beberapa orang tua juga ikut 
mendampingi murid-murid kelas I. Dengan wajah ceria, siswa-
siswi SD Kristen Petra 7 duduk santai di ruang serbaguna 
bersama dengan teman-teman. Para siswa kelas I dengan 
gembira dan antusias menyaksikan penampilan guru-guru 
kelas I dan II dalam menyambut kedatangan siswa kelas I 
dengan berparade. Mereka geli menyaksikan drama singkat 
yang menceritakan tentang siswa yang riang gembira ketika 
masuk pertama pada tahun ajaran yang baru. Drama ini 
diperankan oleh guru-guru kelas I dan II. Wah, menyenangkan 
kegiatan pada hari ini! Teman-teman, kalian tidak ada yang 
takut sekolah, kan? Hehehe... jangan takut, sekolah itu 
menyenangkan, lho...! Nah... selamat belajar pada tahun ajaran 
yang baru ini, yaaa....! Tuhan memberkati.

Hari Pertama Masuk Sekolah



Memang benar apa yang disampaikan oleh Pdt. Samuel Enggar 
Hadi, S.Si., M.B.A., kepada kami saat membawakan firman 
Tuhan dalam Kebaktian Awal Tahun Ajaran 2016/2017 di SD 

Kristen Petra 12 pada tanggal 25 Juli 2016 lalu. “Bola basket di tangan 
kita mungkin bernilai Rp150.000,00 ... tetapi di tangan seorang atlet bola 
basket yang terkenal seperti Dwight Howard atau Michael Jordan, bisa 
bernilai puluhan kali lipat. Sepatu bola yang kita pakai mungkin bernilai 
Rp300.000,00 ... tetapi di tangan seorang pemain sepak bola terkenal 
seperti Ronaldo atau Zinedine Zidane, sepatu bola bisa bernilai sangat 
tinggi sekali. Semua tergantung di tangan siapa.” Di tangan Tuhan, semua 
hal menjadi sangat bernilai karena sangat berharga bagi-Nya. Oleh sebab 
itu, tema kebaktian “Tangan Tuhan yang Pegang” yang diambil dari Yesaya 
41:13, menjadi penyemangat bagi kami untuk menjalani proses belajar 
sepanjang tahun ajaran ini. Melalui pujian, doa, dan firman Tuhan, kami 
semakin yakin bisa melewati hari-hari bersama dengan teman dan para 
guru untuk belajar banyak hal yang baik dan memperkaya ilmu serta 
wawasan kami. Sebab, jika kehidupan kita di tangan Tuhan... Tuhan pasti 
akan menyertai, memperlengkapi, dan memampukan kami untuk meraih 
harapan ataupun cita-cita kami. Pasti...! Di kelas yang baru ini, kami pasti 
lebih baik dari kelas sebelumnya. Bukan karena kekuatan dan kehebatan 
kami, tetapi karena tangan Tuhan yang memegang kami. Ayo teman-
teman, semangat dan terus semangat dalam belajar!

Hore….! Tahun ajaran baru 2016/2017 telah tiba…. SD Kristen Petra 
9 mengawali tahun ajaran baru ini dengan mengadakan kebaktian 
bersama yang diikuti oleh siswa kelas I sampai VI dengan penuh 

semangat. Seluruh siswa hadir pada kegiatan yang dilaksanakan pada 
hari Jumat, tanggal 22 Juli 2016, di GKI Jemursari dan dilayani oleh Pdt. 
Setyahadi, S.Th. dengan tema “Tangan Tuhan yang Pegang”.

Beberapa siswa kelas VI turut terlibat dalam pelayanan kebaktian 
dengan menampilkan fragmen sebagai pengantar firman Tuhan. 
Melalui firman Tuhan yang diambil dari Kitab Yesaya 41:13, para siswa 
diajak untuk siap menghadapi proses belajar pada tahun ajaran yang 
baru dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Pendeta Setyahadi juga 
berpesan kepada para siswa untuk tidak takut menghadapi segala 
hambatan dalam belajar pada tahun ajaran yang baru, serta percaya 
bahwa Tuhan akan menyertai kita semua. Yuk, sama-sama kita katakan... 
amin! Dan kita awali tahun ajaran baru ini dalam tuntunan dan 
penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua...!

Tangan Tuhan yang Pegang

Tahun ajaran 2016/2017 telah dimulai, SD Kristen Petra 
13 mengadakan kebaktian awal tahun ajaran baru yang 
diikuti oleh seluruh siswa, pada tanggal 21 Juli 2016, di GKI 

Pondok Tjandra Indah. Kebaktian dimulai dengan puji-pujian yang 
berlangsung dengan sukacita. Sebelum renungan disampaikan, 
siswa kelas V mementaskan drama bertema ”Back to School”.
Renungan firman Tuhan disampaikan oleh Pdt. Yosafat Kristiono, 
M.K.. Beliau berpesan agar para siswa selalu semangat dalam 
belajar, sebab tangan Tuhan selalu memegang tangan kita setiap 
saat. Pada puncak kebaktian, Ibu Noenoeng Soelistiowati, S.Pd., 
M.M., selaku Kepala SD Kristen Petra 13, memberikan nasihat 
untuk tetap honest, respectful, dan responsible dalam menjalani 
tahun ajaran yang baru. Selamat memulai tahun ajaran yang baru 
dengan semangat yang baru. Tuhan memberkati...!
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Judul di atas merupakan tema yang 
diangkat dalam kegiatan parenting bagi 
orang tua siswa kelas I SD Kristen Petra 

10 yang dilaksanakan pada tanggal 16 juli 
2016, dengan pembicara Ibu Ivonne Edrika, 
S.Psi., Psikolog. Kegiatan ini dilaksanakan 
karena sekolah melihat kebutuhan siswa untuk 
beradaptasi dengan orang baru, lingkungan 
yang baru, proses belajar, jam belajar, dan 
hal lain yang berubah dibandingkan ketika 
anak berada di jenjang TK. Tujuan kegiatan 
parenting ini untuk mengajak orang tua melihat 
bagaimana tahapan perkembangan anak, jenis 
temperamen anak, dan gaya pengasuhan yang 
baik. Materi ini membantu orang tua mengenali 
proses yang sedang dialami oleh siswa dalam 
perkembangannya. Dalam sesi tanya-jawab, 
beberapa orang tua mengemukakan pertanyaan 
seputar perilaku siswa yang tomboi dan cuek 
dengan orang baru, tentang siswa yang harus 
beradaptasi dengan sekolah yang bergonta-ganti 
karena orang tua yang berpindah tempat kerja, 
tentang siswa yang takut kehilangan perhatian 
orang tua, dan tentang bagaimana mengatasi 
sifat bawaan orang tua yang terlihat sangat 
dominan. Pertanyaan dan diskusi seperti ini, 
tentu saja memperkaya wawasan guru dan 
orang tua. Dengan demikian, orang tua bersama 
guru dapat mendampingi proses pembelajaran, 
pembentukan karakter, serta kemandirian siswa.

Mendampingi Anak
Memasuki Dunia Barunya

Deg-degan rasanya, saat aku diantar oleh papa dan mamaku masuk ke 
gerbang sekolahku di SD Kristen Petra 11. Aku disambut oleh guru-
guru baruku yang sangat ramah. Lalu, aku diantar masuk ke kelas 

baruku. Ya...! Aku adalah siswa kelas I. Hari ini tanggal 18 Juli 2016, adalah 
hari pertamaku di kelas baru di sekolahku yang baru juga. Papa dan mamaku 
hanya boleh menungguiku di luar kelas. Aku mencoba untuk berkenalan 
dengan teman-teman baruku, walaupun... memang ada beberapa teman 
yang aku sudah kenal sebelumnya. Setelah bel tanda masuk kelas berbunyi, 

Miss Endang, guru kelasku, memperkenalkan diri di depan kelas. 
Setelah itu, kami diminta untuk memperkenalkan diri satu per satu 
di depan kelas. Setelah semua sudah memperkenalkan diri, saatnya 
kami menuju ke aula SD, dan mengikuti kebaktian bersama kakak 
kelas kami. Pada hari ini, kami juga diajak oleh Miss Endang untuk 
bermain beberapa permainan, seperti bermain balon dan membuat 
pembatas kertas berbentuk pensil. Aku sangat senang karena hari 
pertamaku di sekolah sungguh seru! Hehehe...!

Sekolah Baru... Kelas Baru....


