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Senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda 
kembali dalam Gema Petra edisi bulan Oktober 
2016 ini. Beberapa waktu lalu, sekolah-
sekolah di lingkungan PPPK Petra mengadakan 
acara open house yang dilangsungkan secara 
serentak. Acara ini diadakan untuk lebih 
mengenalkan sekolah-sekolah Petra kepada 
para orang tua yang hendak menyekolahkan 
putra dan putri mereka di sekolah Petra. 
Beberapa liputan tentang kegiatan ini bisa Anda 
temukan dalam Gema Petra edisi Oktober 2016 
ini. Selain itu, kami juga menyajikan liputan 
tentang kegiatan retret siswa, semarak HUT ke-
71 Republik Indonesia, pemberian penghargaan 
siswa berprestasi, serta liputan prestasi siswa-
siswi Petra dalam mengikuti berbagai lomba, 
antara lain dalam Petra Parade 2016 dan 
National School Debating Championship 2016. 
Itu semua adalah liputan berita yang bisa Anda 
temukan dalam Gema Petra edisi kali ini.

Selamat membaca....
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Siswa SMA Kristen Petra 1 
berhasil mengukir prestasi 
sebagai juara umum dalam 

ajang Petra Parade 2016. Petra 
Parade ini merupakan event tahunan 
yang diselenggarakan oleh Universitas 

Kristen Petra, yang pada tahun ini 
berlangsung pada tanggal 6–19 

Agustus 2016, dengan tema “Growing with Love, 
Growing in Love”. Dalam Petra Parade ini, ada 

empat belas kegiatan lomba yang dikemas dalam 
Petra Olympiad dan diikuti oleh 1.500 siswa yang 

berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan semangat 
juang yang tinggi, siswa-siswi SMA Kristen Petra 1 mengikuti 
semua lomba yang diselenggarakan dan berhasil meraih hasil 
yang membanggakan. 

Di bidang bisnis dan akuntansi, Juara I Internasional 
Business Management, diraih atas nama Anthony Bima W. (XI 
IPA-1), Aldo Kurnia C. (XI IPA-6), dan Christian M.P. (XI IPS-3); 
Juara II atas nama Vanessa E. (X IPA-2), Felicia N. (X IPA-2), 
dan Juliet C. (X IPA-1); serta Juara III atas nama Stephanie S. 
(X IPA-1), Jessica W. (X IPA-3), dan Verren Violeta (X IPA-4). 
Untuk Juara I Business Legacy Competition, diraih oleh Tiffany 
Gunawan (XI IPS-5), Kenly S. (XII IA-3), dan Winfield H.Y. (XII 
IPA-6). Untuk Juara III Business Accounting Competition, diraih 
oleh Hillary E. (X IPA-4), Verren Violeta (X IPA-4), dan Michelle 
S. (X IPA-5). Sedangkan Juara III Students Stock Exchange 
Games, diraih oleh Lilyanni, Jie (XII IPS-3), Suryani S.D. (XII IPS-
4), dan Jonathan S.G. (XII IPS-4). 

Di bidang seni dan bahasa, Juara I Desain 
Komunikasi Visual “Mistery Box” diraih oleh 
Valerey L.T. (XII IPA-2) dan Ruth 

Natalia S. (XII IPS-1); Juara II diraih oleh Clarissa R. (X IPA-1) 
dan Francois W. (X IPA-2); Juara III diraih oleh Agnes A. (XI IPA-
4) dan Dhianaqueen (XI IPS-1). Untuk Juara III Chinese Ideas 
Challenge, diraih oleh Tiffani I. (X IPA-5), Olivia Marchia (XI 
IPA-2), dan Vierry Susanto (XI IPS-1); Untuk Juara II Short Clip 
Competition, diraih oleh Melati Tedja (XII IPA-1), Reynaldi K.D. 
(XII IPA-1), Andrew B.O. (XII IPA-2), Samuel Giussepe (XI IPA-
2), Aurrellia Rosalind L. (XII IPA-5), Evelyn Singgih (XII IPA-5), 
Natanael Tedjakusuma (XII IPA-5), Abed Nego (XII IPA-6), Edo 
Putra Pratama (XII IPS-3), dan Sandi Manggala Y. (XI IPS-3).

Dan terakhir, dalam Informatic Rally Games and Logic 
(IRGL), Juara III berhasil diraih oleh Olivia Rusli (XII IPA-
6), Andika P. (XII IPA-7), dan Reynan H. (XII IPA-7). Dari 
hasil lomba-lomba tersebut, SMA Kristen Petra 1 berhasil 
mengukuhkan diri sebagai Juara Umum Petra Parade 2016, 
dan berhak menerima piala bergilir Petra Olympiad. Semua 
prestasi yang diraih tidak terlepas dari tekad dan semangat  
para siswa serta dukungan dari berbagai pihak, baik para guru 
maupun orang tua siswa. Namun di atas semua itu, campur 
tangan Tuhan sungguh nyata dan luar biasa. Semoga nama 
SMA Kristen Petra 1 semakin harum dalam berbagai ajang 
kompetisi, baik dalam tingkat regional, nasional, maupun 
internasional. We win not because of our strength, but 
because of God! Praise the Lord!
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Mengikuti lomba debat bertaraf 
nasional dan lanjut ke seleksi 
tingkat dunia, selalu menjadi 

mimpi kami —Charaqua Vania Rawiadji 
(XII IPA-4), Nicholas Christianto Wijaya 
(XII IPA-2), Vinski Claresta Gunadi (XII 
IPA-5)— yang tampak tidak nyata. Salah 
satu faktornya adalah kenyataan bahwa 
wakil Jawa Timur dari tahun ke tahun 
selalu didominasi oleh siswa dari SMA 
lain, seperti SMA dari Sidoarjo dan 
Malang. Kami yang berasal dari SMA 
Kristen Petra 2 pun sempat pesimistis. 
Jangankan dikirim ke tingkat nasional, 
menjadi wakil tingkat kota saja kami 
tak yakin. Namun, kami tetap berdoa 
dan berusaha. Diiringi dukungan dari 
keluarga, guru-guru, serta teman-teman, 
puji Tuhan kami berhasil menjadi wakil 
Kota Surabaya. Tak berhenti di situ 
saja, kami diberkati untuk lanjut hingga 
mewakili Provinsi Jawa Timur di tingkat 
nasional.

Waktu persiapan yang terbatas 
dan ketiadaan pelatih, tidak menjadi 
halangan bagi kami untuk berjuang 

sekuat mungkin. Tahun 2016, Kota Palu 
yang menjadi tuan rumah National 
School Debating Championship (NSDC). 
Event ini berlangsung pada tanggal 
10–16 Agustus 2016. Menghadapi tim 
terbaik dari 33 provinsi (satu provinsi 
tidak berpartisipasi) di Indonesia, 
sempat membuat kami gentar, tetapi 
kami percaya bahwa kami punya Tuhan 
yang sanggup menolong.

Babak penyisihan yang terdiri atas 
lima ronde, dilangsungkan selama 
dua hari. Tak disangka, Jawa Timur 
memenangkan semua ronde sehingga 
menempati posisi teratas dengan skor 
VP sempurna, 5, dan otomatis lolos ke 
babak eliminary. Tuhan sungguh luar 
biasa dalam membantu kami. Kami pun 
diwawancarai oleh Majalah Potensi. 
Semua orang terkejut karena selama 
ini Jawa Timur tidak pernah mencapai 
posisi pertama. Kami sangat terkejut 
dan bersyukur, karena hal ini tidak 
pernah terjadi sebelumnya. Jawa Timur 

bukanlah provinsi yang lazim diwaspadai 
dalam kompetisi ini. Dengan berkat 
Tuhan, kami mampu lolos hingga ke 
quarterfinal.

Pada perempat final, kami bertemu 
dengan jagoan tahun lalu, Banten. 
Sayangnya, kami kalah dengan 
perbedaan skor yang sangat amat tipis, 
hanya karena masalah teknis. Kami 
sempat terpukul, terutama karena 
sebenarnya kami mampu menang. 
Namun, di sanalah kuasa Tuhan 
dinyatakan. Meski tidak lolos hingga 
grand final, ternyata kami masuk Top 15 
Best Speakers, dan bisa lanjut ke seleksi 
internasional, karena kriteria untuk 
lolos ke babak selanjutnya dilihat dari 
penampilan pribadi dan bukan dari juara 
per tim. Hal ini sangat berarti bagi kami, 
karena Jawa Timur adalah satu-satunya 
provinsi yang mampu lolos secara full 
team. Hal ini tentunya tak luput dari 
campur tangan Tuhan, doa teman-
teman dan guru-guru, bantuan dari 
adjudicators Jawa Timur, serta dukungan 
dari pembina kami, Ibu Mulyati Dewi. 
Pada malam penutupan, kami pun 
mengikuti acara penganugerahan 
medali.

Lomba ini sangat berkesan bagi kami 
karena ini adalah salah satu realisasi 
mimpi kami sedari dahulu. Kami juga 
mendapatkan banyak teman baru dari 
berbagai daerah di Indonesia. Kami juga 
berkesempatan untuk mengunjungi 
Pantai Tanjung Karang, Donggala, yang 
sangat indah. Melihat tarian tradisional 
dan kerajinan tangan dari Palu, serta 
belajar tentang segala budaya dan 
keindahannya, tentu akan kami kenang 
sepanjang masa.

Debating
National School

Championship
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Pameran Pendidikan

Pameran pendidikan bersama diadakan 
pada hari Senin, tanggal 19 September 
2016, di SMA Kristen Petra 3. Kegiatan 

yang dimulai pada pukul 08.00 dan diikuti 
oleh tiga belas institusi pendidikan dan 
agen dari dalam ataupun luar negeri. 
Pameran pendidikan bersama bertujuan 
untuk memberikan wawasan dan informasi 
secara rinci tentang perguruan tinggi 
swasta yang ada di Surabaya, luar Surabaya, 
bahkan luar negeri, sehingga para peserta 
didik dapat merencanakan secara matang 
kelanjutan studi mereka. Kepala sekolah 
beserta perwakilan institusi dan agen yang 
mengikuti pameran pendidikan bersama, 
melepas balon yang berarti diresmikannya 
pameran pendidikan setelah penampilan 
beberapa atraksi dari para siswa SMA 
Kristen Petra 3.

Waaahh...! Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu datang 
juga, yaitu hari para siswa kelas VIII SMP Kristen 
Petra 4 akan mengikuti retret yang diselenggarakan 

oleh sekolah. Rasanya tak sabar untuk segera tiba di tempat 
retret, yaitu Vila Bukit Hermon, Pacet. Saya dan teman-
teman serta guru-guru pendamping berangkat dari Sidoarjo 
pukul 09.15. Kami sangat menikmati perjalanan ini. Hingga 
tak terasa, pada pukul 11.15 kami akhirnya tiba di Vila Bukit 
Hermon. Kami bergegas menuju aula untuk ibadah pembukaan 
dan pembagian kamar. Retret pada tahun ini mengangkat tema 
“Youth with a Vision”. 

Ada banyak hal baru yang didapatkan oleh para siswa. 
Salah satu materinya adalah “digoda, tak tergoda” yang 
disampaikan oleh Pdt. Adi Sanyoto. Maksud dari “digoda, tak 
tergoda” adalah meskipun kita digoda untuk melakukan hal 
salah yang memberikan imbalan sangat banyak, kita tetap 
berada di jalan yang benar dengan cara merelakan budi kita 
untuk diperbarui oleh roh kudus. Kita harus mengenali diri kita 
sendiri dari segi fisik, sikap, psikis, dan sebagainya. Kita juga 
harus menjaga hubungan dengan diri sendiri, kawan, orang 
tua, dan terutama dengan Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan 
yang terpenting, paling menentukan, dan paling memengaruhi 
dalam hidup kita.

Pada hari kedua, kami bersenang-senang dalam kegiatan 
outbound. Dalam pelaksanaan outbound, kami dituntut untuk 
saling berkerja sama dan menumbuhkan kepercayaan dalam 
tim. Kami sangat menikmati permainan yang kami lakukan, 
mulai dari memindahkan bola pingpong dari gelas dengan 
cara ditiup, memindahkan air dengan bola plastik, hingga 
memindahkan bola menggunakan tali yang memerlukan 

kekompakan tim. Pada malam hari, kami mengikuti acara 
talent show yang diadakan berbarengan dengan acara api 
unggun. Setiap kelompok telah mempersiapkan talenta-talenta 
yang dimiliki, dan setelah itu kami menampilkannya secara 
bergantian. Hubungan kami pun  menjadi lebih akrab dengan 
diadakan permainan dan diskusi berkelompok.

Untuk mengakhiri kegiatan retret pada tanggal 1–3 
September 2016 ini, para guru menyampaikan pesan dan 
kesan mereka selama diselenggarakannya kegiatan ini. 
Selain itu, ada pula pembagian hadiah kepada tiga kelompok 
terbaik. Sebelum kembali ke Sidoarjo, para siswa dan guru 
mengabadikan momen ini terlebih dahulu. Diharapkan dengan 
retret ini, siswa bisa mengubah sikap mereka menjadi lebih 
baik lagi, iman mereka menjadi lebih kuat, serta bisa lebih 
akrab lagi dengan teman dan para guru mereka. 

oleh: Maurent Lavena S.

Digoda, 
Tak Tergoda
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Semangat kemerdekaan bangsa Indonesia 
dalam perayaan HUT ke-71 RI diperingati 
secara meriah pada bulan Agustus 2016 

lalu, dengan berbagai kegiatan yang diikuti 
oleh siswa, guru, dan karyawan SMP Kristen 
Petra 2. Kegiatan diawali dengan jalan sehat 
yang dimulai pada pukul 05.30. Jalan sehat ini 
mengambil start dari lapangan basket sekolah 
yang ditandai dengan pengibaran bendera 
start oleh Dra. Ni Nyoman Panji 
P.S., M.M. selaku kepala 
SMP Kristen 
Petra 2. 

Rute yang 
kami lewati 

adalah keluar 
ke Jalan Embong 

Trengguli, menyusuri Jalan 
Taman Apsari, dan finis di 
halaman sekolah kami di 
Jalan Embong Wungu.

Usai jalan sehat, 
kami mengikuti senam yang 
dipandu oleh Bapak Tedjo Kunarto 
selaku guru Pendidikan Jasmani dan 
Kesehatan. Gerakan senam yang 
menyenangkan membuat 
kami semangat untuk 
mengikutinya. Senam ini 
tergolong baru bagi kami, namun Bapak 
Tedjo membuat kami bisa mengikuti 

senam poco-poco ini dengan 
gembira. Senam poco-

poco telah mengantar kami untuk mendapatkan 
kesegaran. Meski secara fisik kami lelah, namun 

badan kami terasa segar dan perasaan 
senang. Usai senam, telah tersedia nasi 

pecel dan es buah yang dipersiapkan 
oleh sekolah untuk makan pagi 

bersama (siswa, bapak dan ibu 
guru, serta karyawan).

Perayaan makin 
semarak setelah panitia 

mengumunkan 
pertandingan pertama 

adalah 

tarik tambang. Sambutan 
riuh dari siswa untuk 
ikut ambil bagian dalam 
pertandingan tarik 
tambang. Tiap kelas 

mempersiapkan tim 
terkuat, baik untuk 
kelompok putra maupun 
kelompok putri. 
Dukungan warga kelas 

kepada tim yang bertanding 
membuat suasana semakin 
semarak. Secara bersamaan, 
di sekitar kantin juga 

dilaksanakan lomba masak. 
Para chef mempersiapkan bumbu 

dan peralatan masak, siap beradu 
kecakapan dalam memasak. Setelah 

tarik tambang berakhir, di lapangan 
outdoor dilanjutkan dengan lomba holahop dan 

banner berjalan. Dalam lomba holahop ini, para 
perwakilan kelas menunjukkan kebolehan memainkan 

rotan yang berbentuk bulat di pinggang mereka. Kemudian 
di lapangan basket indoor, ada lomba lipsync dan lomba mirip 
tokoh yang dilaksanakan dalam satu paket lomba. Berbagai 
atraksi ditampilkan oleh teman-teman pada lomba ini. Mereka 
tidak hanya bernyanyi, tetapi juga membuat gerakan lincah 
dan serasi dengan paduan aksesori ataupun property yang 
mendukung penampilan mereka. Lomba mirip tokoh juga 
mendapat sambutan luar biasa dari penonton, karena pakaian 
yang dipakai dan dandanan peserta terlihat mirip dengan 
tokoh yang diperankan, baik tokoh pejuang maupun tokoh 
nasional. 

Pada akhir perayaan ini, diumumkan kelas dan siswa yang 
berhasil meraih nilai tertinggi pada tiap-tiap jenis lomba. 
Dengan perasaan dag dig dug... kami menanti hasil lomba 
yang dibacakan oleh Bapak Sugeng Widodo selaku pembawa 
acara. Dan juaranya adalah:

 – Juara I Tarik Tambang Putra: kelas IX-4
 – Juara I Tarik Tambang Putri: kelas VIII-5
 – Juara II Tarik Tambang Putra: kelas VIII-5
 – Juara II Tarik Tambang Putri: kelas VIII-3
 – Juara I Lomba Banner Berjalan: kelas VII-1
 – Juara I Holahop: Carisa Susanto kelas VII-1
 – Juara II Holahop: Fiona kelas VII-2
 – Juara I Lipsync: kelas IX-3

 – Juara II Lipsync: kelas VIII-1
 – Juara I Memasak: kelas VIII-1
 – Juara I Mirip Tokoh: Yosua Hananto kelas VIII-4
 – Juara I Mirip Tokoh: Wiryawan Wicaksono kelas VIII-1

Merdeka! Selamat Hari Ulang Tahun ke-71 negeriku 
tercinta, Indonesia!

oleh: tim jurnalistik kelas IX-1

Semarak HUT

Republik Indonesia
Kemerdekaan
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Vita Challenge 5 adalah salah satu 
ajang perlombaan yang kami 
tunggu-tunggu untuk diikuti. 

Perlombaan ini adalah event yang 
diselenggarakan oleh SMA Vita pada 
setiap tahunnya, yang salah satu bidang 
lombanya adalah bola basket. Kali ini, 
sekolah kami, SMP Kristen Petra 1, 
mengirimkan 3 tim sekaligus, yaitu 2 
tim putra dan 1 tim putri. Juara I, pasti 
menjadi harapan dan impian setiap 
orang. 

Setiap hari, kami berlatih dengan 
sungguh-sungguh. Setiap arahan dari 
coach, kami lakukan untuk meraih 
yang terbaik. Pelatih kami memberikan 
berbagai macam strategi dalam 
bertanding. Semua strategi yang 
diberikan oleh pelatih, kami praktikkan 
setiap hari dalam latihan. Hari demi 
hari, kami semakin kompak, dan kami 
bertanding dengan satu tujuan, yaitu 
kemenangan dan pengalaman yang 
sangat berharga.

Hari Selasa, tanggal 13 September 
2016, tim putri mulai bertanding 
melawan SMPK Angelus Custos, dan 
horee…!!! Kami menang! Kami pun 
bertanding melawan SMP Kristen Petra 
2 pada hari Jumat. Selanjutnya, tim 
putra B bertanding pada hari Rabu 
melawan SMP Kristen  Petra 2. Kami juga 
menang, dan pertandingan selanjutnya 
adalah melawan SMP Kristen Petra 
3. Namun, kami belum beruntung 
untuk melanjutkan kemenangan. 
Sedangkan tim putra A, bertanding 
pada hari Kamis melawan SMPK 
Angelus Custos. Tim sudah berusaha 
untuk memberi yang terbaik, namun 
tampaknya keberuntungan lagi-lagi 
belum berpihak kepada kami. Kami kalah 
dalam pertandingan ini, namun kami 
tidak kecewa karena pengalaman itulah 
yang sangat kami butuhkan. Sekarang, 
tinggallah tim putri yang menjadi 
harapan kami. 

Hari Jumat, tanggal 16 September 

2016, tim putri bertanding melawan SMP 
Kristen Petra 2. Pertandingan ini berhasil 
kami menangkan, dan membawa kami 
ke babak final. Luar biasa! Terima 
kasih Tuhan, itu ucapan syukur kami. 
Tanpa campur tangan Tuhan, kami 
tidak bisa sampai ke babak final. Hari 
Sabtu, tanggal 17 September 2016, 
hari yang kami nantikan untuk kembali 
menunjukkan kekompakan kami. Pada 
babak final, kami melawan tuan rumah 
yaitu tim SMP Vita. Kami berkumpul 
di sekolah pukul 07.00. Sebelum 
berangkat, kami berdoa bersama kepala 
sekolah kami, Ibu Yurui. Beliau tak lupa 
memberikan motivasi dan semangat 
kepada kami. Setelah doa bersama, 
kami berangkat ke SMA Vita. Sampai di 
sana, kami mempersiapkan diri dengan 
pemanasan dan mengatur strategi 
bersama pembina kami.

Kemudian, pertandingan final 
pun dimulai. Sesaat sebelum 
masuk lapangan, kami bergandeng 
tangan, bersatu hati dalam doa 
dan mengucapkan yel-yel untuk 
menyemangati diri kami. Fokus, 
konsentrasi, kerja sama, dan bersandar 
kepada Tuhan, 

itulah pesan yang selalu 
kami ingat dari Ibu Yurui. 
Mulailah kami bertanding 
di lapangan, dan pada 
setiap quarter, kami mampu 
unggul. Keunggulan kami ini 
menunjukkan akan fisik kami 
yang stabil. Quarter pertama 
berakhir dengan skor 24-10, 
quarter kedua berakhir dengan skor 
48-14, quarter ketiga berakhir dengan 
skor 70-20, dan pada quarter keempat 
pertandingan berakhir dengan skor 100-
20. Menakjubkan! Wonderful...!! Kami 
tidak menyangka akan hasil ini. Sepuluh 
detik terakhir pada quarter keempat, 
poin kami sudah mencapai 98. Saat dua 
detik akan berakhir, Aurelia melakukan 
lay up hingga akhirnya menggenapkan 
kemenangan kami dengan perolehan 
100 poin. Sekali lagi terima kasih Tuhan 
untuk semua anugerah-Mu. Terima 
kasih Ibu Yurui, para pelatih kami, 
guru-guru kami, dan juga teman-teman 
yang memberi support kepada kami. 
Buah dari kerja sama kami adalah 
kemenangan. Amin.

WONDERFUL
100 Points
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Wah… meriah sekali suasana di sekolahku. 
Banyak hiasan-hiasan, ada panggung ceria, 
ada bazaar, dan juga ada stan pameran. 

Hehe... hari Sabtu ini, tanggal 17 September 2016, 
ada acara open house di KB-TK Kristen Petra 9. Acara 
panggung ceria diramaikan dengan berbagai atraksi 
dari siswa-siswi KB-TK Kristen Petra 9. Ada balet, 
gerak dan lagu, persembahan lagu, syair, fashion 
show, serta tarian. Acara berlangsung meriah dan 
disambut dengan sukacita oleh para pengunjung 
yang datang. Tak kalah seru, di stan pameran juga 
ada banyak hal yang menarik untuk dilihat. Di 
stan pertama adalah stan Kelompok Bermain (KB) 
yang dihiasi dengan nuansa putih seperti musim 
salju. Hiasan yang terpasang sebagian juga adalah 
hasil karya adik-adik KB. Di stan KB ini, banyak 
pengunjung yang berfoto ria. Mereka berpose dengan 
mengenakan beberapa property yang disediakan, 
seperti syal, jaket, penutup telinga, sarung tangan, 
serta topi musim dingin, sehingga benar-benar seperti 
di tengah salju yang dingin. Stan kedua dan ketiga 
adalah stan pameran dari TK A dan TK B, yang juga 
menampilkan hasil karya siswa dan guru. Aneka kreasi 
dipamerkan dengan indah. Tak lupa, berbagai demo 
ditampilkan oleh siswa TK A dan TK B, antara lain: 
membatik, bermain komputer, meronce, bermain 
balok-balok, memasak (cooking class), dan lain-lain. 
Stan yang keempat, yaitu stan PAK, BK, Bahasa Inggris, 
dan perpustakaan. Di stan, ini juga banyak hasil karya 
dari siswa dan guru, serta aneka buku perpustakaan 
yang menarik untuk anak-anak. Akhirnya, acara open 
house berakhir pada pukul 13.00. Puji Tuhan, semua 
berjalan lancar.

Selamat datang! Hari ini ada yang spesial, lho... di 
TK Kristen Petra 10. Tanggal 17 September 2016, 
sekolah kami mengadakan acara open house bagi 

teman-teman yang baru dan belum pernah datang 
ke sekolah kami. Acara ini dimulai sejak pukul 08.00. 
Setelah dibuka dengan doa dan tayangan singkat 
tentang TK Kristen Petra 10, para orang tua serta 
teman-teman yang baru pun mulai berkeliling area 
sekolah.

Ruangan kelas tempat kami belajar juga disulap 
menjadi area untuk menampilkan contoh kegiatan 
sekolah. Beragam hasil kreativitas kami saat belajar, 
ditampilkan di ruangan itu. Ada juga contoh peraga 
dan media untuk belajar, seperti berbagai alat musik, 
boneka tangan, mainan, dan masih banyak yang 
lain. Di sana, teman-teman dapat melihat kegiatan 
yang menarik, ada stan mozaik, stan membatik, juga 
ada stan menyablon. Eh, teman-teman boleh ikut 
mencoba, lho...!

Pada hari itu, teman-teman TK Kristen Petra 10 
membawakan tarian “Semut”, dan menyanyi solo. 
Semua tampil dengan bersemangat dan penuh 
percaya diri. Ternyata, ada banyak kegiatan yang 
menarik di TK Kristen Petra 10. Kami senang bermain 
sambil belajar di sekolah kami yang tercinta. Nah, 
sekarang bagaimana dengan teman-teman?

Open
17 September
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Satu… dua… tiga…! C’krik! dipotonglah tali 
yang berada pada pintu utama KB-TK-SD 
Kristen Petra 11 oleh Bapak Antonius Kasmuri 

sebagai simbol dibukanya acara open house. Ya! 
Pada tanggal 17 September 2016 lalu, KB-TK-SD 
Kristen Petra 11 menyelenggarakan acara open 
house. Tampak dekorasi penuh dengan balon dan 
hati yang berwarna-warni menghiasi lingkungan 
sekolah. Pada acara ini, siapa pun diperbolehkan 
datang untuk mengenal lebih jauh sekolah kami.

Bernyanyi, menari, berpuisi, dan masih banyak 
lagi talenta ditampilkan oleh sebagian besar siswa, 
mulai dari adik-adik TK sampai dengan teman-
teman SD, pada open house kali ini. Selain diisi 
dengan banyak penampilan, pada open house kali 
ini juga terdapat stan P.E.T.R.A, yang di setiap stan 
tersebut ditunjukkan kegiatan-kegiatan unggulan 
dari sekolah kami. Eits... ada bazaar-nya juga, lho! 
Jadi, para pengunjung yang haus ataupun lapar 
bisa membeli makanan dan minuman di stan 
bazaar. Wah, meriah sekali open house di sekolah 
kami! Hehehe... tahun depan juga harus lebih seru 
lagi, nih...! Agar semakin banyak teman-teman 
yang tertarik dan bisa belajar bersama-sama 
dengan kami di sekolah tercinta ini.

Pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2016, 
diadakan acara open house secara serentak di 
seluruh sekolah jenjang KB-TK-SD di lingkungan 

PPPK Petra, termasuk di sekolahku, KB-TK Kristen Petra 
13. Aku bersama dengan adikku yang masih belum 
bersekolah, diajak oleh kedua orang tuaku datang ke 
acara tersebut. Setibanya di sekolah, ternyata sudah 
banyak pengunjung yang juga turut menghadiri 
acara open house ini. Di pintu depan, ibu guru 
menyambut kami dengan ramah dan memberikan kartu 
pengunjung. Kami dipersilakan mengikuti rute sesuai 
dengan yang telah tertulis di kartu dan penujuk arah.

Rupanya setiap kelas telah ditata sedemikian rupa 
dan dibentuk menjadi pos-pos yang berbeda satu 
dengan yang lain. Pos pertama yang kami datangi 
adalah pameran hasil karya siswa dan guru. Setelah 
itu, kami menuju ke pos IT Corner, Educative Games, 
Traditional Corner, Art Corner, Math Corner, dan 
Physical Corner. Kami memperoleh reward dari setiap 
pos juga, lho... dan tentunya adikku senang sekali. 
Sesekali mama bertanya, “Adik mau sekolah di sini?” 
Adikku dengan sigap menganggukkan kepala dan 
berseru, “Mau...!” Hehehe... biasanya dia tidak pernah 
menjawab secepat itu, lho...! Tandanya, ia senang dan 
sudah siap bersekolah. Setelah melewati setiap pos, 
kami pun duduk di kursi penonton di depan panggung, 
karena sebentar lagi pertunjukan seni yang dipentaskan 
oleh teman-teman TK kelompok A dan B akan segera 
dimulai. Kami terpukau dengan penampilan modern 
dance, traditional dance, gerak dan lagu, serta nyanyian 
yang merdu dari mereka.

Setelah menikmati suguhan yang menghibur 
tersebut, kami tidak lupa menyempatkan diri berfoto 
bersama di photo booth yang ada di rute terakhir, 
sebagai kenang-kenangan dari acara open house 
ini. Akhirnya, papa dan mama pun masuk ke ruang 
informasi pendaftaran murid baru, dan mendaftarkan 
adikku untuk bersekolah di sekolahku. Wah, senangnya!

House
2016
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Hurray... We Can Do It!

Dalam rangka memperingati HUT ke-71 RI, KB dan TK 
Kristen Petra 5 mengadakan aneka kegiatan. Tanggal 
19 Agustus 2016, rangkaian kegiatan diawali dengan 

kegiatan jalan sehat bersama orang tua siswa, dengan 
mengenakan baju nuansa merah putih. Tawa dan canda 
tampak sepanjang perjalanan suasana pada pagi hari itu. 
Sampai di sekolah, kami lalu beristirahat dan membeli 
makanan ataupun minuman dengan menggunakan kupon 
bazaar yang telah dibeli sebelumnya.

Selesai istirahat, tibalah waktu untuk lomba bersama 
dengan orang tua, yaitu lomba antarkelas mulai dari KB 
sampai dengan TK B, dan juga lomba menghias sepeda 
hias. Untuk adik-adik KB, ada lomba memindahkan bendera 
merah putih bersama orang tua dengan memakai sarung. 
Siapa ya, yang kira-kira menjadi pemenangnya? Horeee...!!! 
Mereka yang berhasil menjadi juara adalah Valerie kelas KB 
B3 (Juara I), Gabriella kelas KB B1 (Juara II), dan Lucky kelas 
KB B2 (Juara III).

Sedangkan untuk jenjang TK A, diadakan lomba 
memindahkan bola pingpong secara estafet bersama 
dengan mama/papa. Lomba ini juga tidak kalah seru, 
lho! Setelah perlombaan panjang, akhirnya yang menjadi 
juara adalah Jillian kelas TK A4 (Juara I), Tiarra kelas TK 
A2 (Juara II), dan Michael kelas TK A1 (Juara III). Nah, 
untuk jenjang TK B ada lomba bakiak. Wah, ini lebih susah 
dibanding dengan TK A dan KB, karena harus menjalin 
kekompakan dengan mama/papa. Teman-teman dari TK 
B harus bersusah payah untuk mengendalikan bakiaknya 
agar mereka tidak jatuh. Yang menjadi juara adalah Samuel 
kelas TK B2 (Juara I), Lucretia kelas TK B1 (Juara II), Keillany 
TK B4 (Juara III), dan Quenna TK B1 (Juara Harapan I). 

Selamat, ya... buat teman-teman yang menjadi juara! 
Untuk teman-teman yang belum menang, jangan berkecil 
hati dan tetap semangat mengikuti lomba berikutnya! 
Sampai jumpa, teman-teman! Bye...bye....

Perayaan Hari Kemerdekaan

Pagi itu, hari Rabu, tanggal 28 September 
2016, kami, siswa KB B dari KB Kristen 
Petra 7, sangat senang karena bu guru akan 

mengajak kami bermain warna dengan kuas, 
untuk menjadi pohon yang indah. Bu guru mulai 
mengajak kami bernyanyi dan menirukan gerakan 
pohon saat ditiup angin. Bu guru berpura-pura 
menjadi angin, dan kami menjadi pohon. Angin 

bertiup ke kanan... kami semua miring ke kanan, 
angin bertiup ke kiri... kami semua miring ke 
kiri, dan begitu seterusnya... bergerak miring 

bergantian ke kanan dan ke kiri. Permainan kami 
semakin seru saat bu guru berpura-pura menjadi 

angin topan. Kami menirukan gerakan pohon 
saat ditiup angin topan. Wow... wow… 
pohonnya miring ... mau patah! Angin 
topan berhenti, dan kami pun berpura-pura 
lagi menjadi pohon. Senang sekali bermain 
peran menjadi pohon. 

Setelah itu, ibu guru menunjukkan 
kepada kami kuas dan cat ladoeni. “Anak-
anak, sekarang kita akan bermain warna 

dengan kuas membuat bentuk pohon,” kata bu 
guru. Kami menggunakan kuasnya untuk membuat 
bentuk daun di kertas yang sudah digambari 
batang dan ranting pohon. “Pegang kuasnya 
seperti memegang pensil ya, Anak-anak...! Lalu 
beri cat ladoeni warna hijau, stempelkan kuas ini 
ke gambar ranting-ranting pohon sampai penuh,” 
kata bu guru. “Bagus ya, Bu, pohonnya. Yes… yes…! 
I can do it,” kataku. “Bu, stempel pohonku dengan 
kuas sudah selesai,” kata temanku. “Bagus, Anak-
anak... kalian hebat!” puji bu guru.

Kami sangat senang dan gembira bisa 
membuat bentuk pohon dengan stempel 
menggunakan kuas. Yes… yes…! Kemudian, ibu 
guru juga mengajak kami bermain menyusun 
balok, memeras spons basah, dan bermain 
memotong sayuran dengan pisau mainan. Kami 
senang belajar dan mencoba sesuatu yang baru 
bersama ibu guru kami yang sabar. Terima kasih 
Tuhan, terima kasih bu guru...! Besok kita buat 
yang lain lagi, ya? Hehehe...! Sampai jumpa...!
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My Delicious Bread
Roti adalah makanan yang disukai oleh anak-anak, 

apalagi roti tersebut dibakar. Hmm... hmm... pasti 
lezat sekali! Hari Selasa, tanggal 20 September 

2016, kami, siswa Kelompok B TK Kristen Petra 12, 
membuat roti bakar dengan berbagai varian rasa 
stroberi dan cokelat. Kami semua sangat bersemangat 
dan memperhatikan ketika ibu guru menunjukkan 
cara membuat roti bakar. Selanjutnya, satu per satu 
kami mempraktikkan cara membuat roti bakar dengan 
topping yang kami sukai. Rotinya juga bisa langsung 
dimakan, lho! Wow, asyik... kami bisa merasakan roti 
buatan sendiri. Nyam... nyam... nyam... enak juga ya, 
roti bakar buatanku. Nanti, aku akan membuatnya lagi 
di rumah. Love it!

Zat Aditif AlamiAsyik...! Kami, siswa kelas III SD Kristen Petra 7, pada 
hari Kamis, tanggal 15 September 2016, belajar 
secara nyata tentang zat aditif alami: zat penyedap, 

pewarna, dan pengawet alami. Kami melakukan 
pengamatan IPA. Ibu guru membagi kami dalam beberapa 
kelompok. Tiap kelompok mendapat bahan penyedap 
alami dan pewarna alami. Bahan penyedap alami, 
misalnya: garam, gula, dan beberapa bumbu dapur, 
seperti: bawang merah, bawang putih, bawang bombai 
bawang prei, daun bawang, daun salam, daun jeruk, 
daun pandan, daun seledri, serai, jahe, lengkuas, dan 
kunci. Bahan pewarna alami, misalnya: kluwak, kunyit, 
tomat, wortel, daun suji, cabai/lombok merah besar. 
Gula dan garam merupakan zat pengawet alami (selain 
sebagai penyedap alami). Kami mengamati dan mencium 
aromanya. Dari penjelasan guru, kami tahu tentang 
penyedap, pewarna, dan pengawet alami, serta contoh 
makanan atau minuman yang menggunakan penyedap, 
pewarna, dan pengawet alami tersebut.

Yippiiiee....! Aku dan teman-teman kelompok 
A TK Kristen Petra 12 akan belajar membuat 
minuman teh dari ibu guru. Pada hari Senin, 

tanggal 19 September 2016 itu, kami semua 
sudah berkumpul di ruang makan. Sebelum ibu 
guru menjelaskan cara membuat teh, ibu guru 
terlebih dahulu memberi tahu bahan-bahan yang 
diperlukan, seperti gula, teh, dan air hangat. 
Ibu guru menjelaskan cara membuat minuman 
teh sembari mempraktikkannya di depan kelas. 
Pertama, ambil gula secukupnya dan tuang ke 
dalam kelas. Kemudian, tuang air hangat dan aduk 
sehingga gulanya larut. Setelah itu, celupkan tehnya 
sampai warna air berubah menjadi kecokelatan. 
Nah... lihat, teh manis buatanku sudah jadi...! 
Hehehe... siapa yang mau ikut mencoba?

Tehku
yang Manis
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Who’s Your Idol?

Memasuki bulan September 2016, SD Kristen 
Petra 5 kembali mengadakan retret untuk para 
siswanya. Retret ini dilangsungkan di Roemah YWI, 

Batu, Malang, pada tanggal 1–3 September 2016, dengan 
tema “Who’s Your Idol?” Sebanyak 144 siswa kelas V yang 
mengikuti retret ini terlihat begitu bersemangat, karena 
ini merupakan retret pertama mereka. Pada hari pertama, 
para siswa mendapatkan sesi materi tentang Yesus sebagai 
idola, dan diakhiri dengan dedication service, yang pada 
momen ini para siswa berkomitmen untuk berubah menjadi 
lebih baik. Bapak Nikolas selaku pembicara, membawakan 
materi dengan menarik, sehingga para siswa mampu 
mengikuti setiap materi dengan baik. Pada hari kedua, 
para siswa yang sudah dibagi dalam kelompok, mengikuti 
kegiatan outbound. Hari itu sungguh melelahkan, namun 
tetap menggembirakan, karena mereka bisa belajar dan 
bermain bersama. Pada hari yang ketiga, mereka diminta 
untuk menyampaikan kesan mereka selama mengikuti retret 
tersebut. “Miss, saya senang mengikuti retret. Seruuuu...!!!” 
ujar salah seorang siswa. “Miss, saya belajar banyak. Saya 
jadi mandiri, tidak lagi takut kalau tidur tidak bersama 
mama,” kata yang lainnya. Sebelum kembali ke Surabaya, 
para siswa bersama para guru pendamping melakukan foto 
bersama untuk mengabadikan momen ini.

Retret SD Kristen Petra 10 pada tahun ini berbeda 
dengan biasanya, karena tema yang diusung adalah 
“Who’s Your Idol?” Tema ini ingin mengarahkan 

siswa-siswi untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai idola 
mereka. Dengan demikian, mereka dapat menunjukkan 
kehidupan yang takut akan Tuhan. Tujuan retret adalah 
membuat para siswa semakin mendekatkan diri kepada 
Tuhan. 

Kegiatan pada hari pertama, tanggal 22 September 
2016, diisi dengan sesi I-III tentang siapa idola mereka, 
yang dipimpin oleh Pdt. Nicholas Kurniawan, S.Th.. Hari 
kedua diisi dengan kegiatan outbound dan Petra Youth 
Got Talent, untuk melatih kerja sama, talenta, dan 
menegaskan kembali tentang tema retret. Pada akhir 
kegiatan praise and worship, siswa diajak menuliskan 
kesalahan yang pernah mereka lakukan, merenungkan 
kesalahan tersebut, kemudian berkomitmen untuk 
mengubah diri dengan menyalakan lilin sebagai simbol 
ingin menjadi terang. Hari ketiga diisi dengan kegiatan 
kesan-pesan, pembagian hadiah, dan penobatan King 
and Queen.

Selain untuk menumbuhkan iman dan kedekatan 
dengan Tuhan, beberapa siswa mengungkapkan kesan 
mereka dalam retret, di antaranya: mereka belajar 
untuk lebih mandiri, belajar berbagi, sabar menunggu 
giliran, memahami teman yang berbeda pendapat, 
menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan lain-lain. 
Sungguh pengalaman yang luar biasa...!
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Apa yang terlintas dalam benak kalian ketika ada orang 
yang bertanya: siapa idolamu? Banyak di antara kalian 
mungkin menjawab: Justin Bieber, Captain America, 

atau sejumlah nama artis atau tokoh terkenal yang sering 
muncul di film atau televisi. Bukanlah sesuatu yang salah 
mengidolakan tokoh-tokoh tersebut. Tetapi, bagaimana 
dengan Tuhan Yesus? Adakah di antara kalian yang dengan 
sungguh-sungguh mengidolakan Sang Juru Selamat kita ini?

Melalui kegiatan retret siswa kelas V yang diadakan oleh 
SD Kristen Petra 9, para siswa diharapkan mendapatkan 
bekal dan pengarahan yang jelas mengenai sosok seperti 
apa yang dapat mereka idolakan. Terdapat tiga sesi pada 
retret yang diadakan pada tanggal 15–17 September 2016 
ini. Sesi pertama mengangkat tema “Siapakah Aku?” Dalam 
sesi tersebut, para siswa diajak untuk mengenal dirinya lebih 
baik lagi sehingga semakin menyadari, bahwa ia diciptakan 
serupa dan segambar dengan Allah. Sesi kedua mengambil 
tema “Aku Ingin Menjadi”. Setelah siswa mengenal dirinya 
dengan baik, pada sesi kedua ini mereka diajak untuk berpikir, 
ingin menjadi orang seperti apa kelak? Berlandaskan firman 
Tuhan yang disampaikan oleh Pdt. Andreas Catur W., S.Th., 
siswa diajak serta didorong untuk meneladani Tuhan Yesus 
dalam perjalanan mereka meraih cita-cita dan impiannya. 
Dalam sesi terakhir pada hari pertama, tema yang digunakan 
adalah “Yesus Sang Idola”. Setelah sesi ketiga berakhir, acara 
selanjutnya adalah dedication service. Para siswa diajak untuk 
merefleksikan dirinya melalui perenungan malam dengan 
suasana yang penuh dengan hadirat Tuhan.

Hari kedua dilanjutkan dengan serangkaian kegiatan 
outbound, sharing, Petra Junior Got Talent, dan api unggun. 
Meskipun hari itu cukup melelahkan bagi para peserta, tetapi 
semangat dan sukacita mereka tidak pudar begitu saja. Para 
peserta mengikuti sesi demi sesi dengan kebahagiaan yang 
terpancar dari wajahnya. 

Hari ketiga tidak begitu padat. Setelah makan pagi, doa 
bersama, pemberian kesan dan pesan, serta ibadah penutup, 
siswa diajak untuk kembali ke Surabaya pada pukul 10.30. 
Mereka tiba di sekolah pada pukul 13.15 dengan sukacita dan 
semangat yang baru.

for God
My Music

Siswa-siswi SD Kristen Petra 13 mempersembahkan 
talentanya dalam bermusik sebagai bentuk 
pelayanan. Musik kolintang tersaji pada hari 

Minggu, tanggal 18 September 2016, dalam ibadah di 
GKI Pondok Tjandra. Kami mempersembahan empat 
buah lagu yang berjudul “Ya Yesus Terang Kami”, 
“Kumenang-kumenang”, “Yesus Kekasih Jiwaku”, dan 
“Sayang-sayang”. Alunan vokal yang merdu diiringi 
musik kolintang, menambah suasana ibadah menjadi 
lebih hikmat. Melalui pelayanan ini, kami semakin 
bersemangat untuk mengasah talenta bermain musik 
dan menyanyi untuk memuliakan Tuhan.

Yesus
Sang Idola
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Open House @ My School

Pada hari Sabtu itu... suasana sekolah terlihat tidak seperti 
biasanya, karena sejak pagi, SD Kristen Petra 5 sudah ramai 
dikunjungi oleh para orang tua yang membawa anaknya. 

Wah, ada apa, ya? Oh... ternyata pada hari itu ada kegiatan open 
house bagi para orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya 
untuk bersekolah di SD Kristen Petra 5. Tidak hanya mengadakan 
pendaftaran bagi siswa baru, acara ini juga diramaikan dengan 
kegiatan bazaar dan pameran hasil karya siswa. 

Wah, ternyata siswa SD Kristen Petra 5 sangat kreatif! Hasil 
karya yang dibuat adalah dari bahan dasar daur ulang. Cuaca 
pada hari itu memang agak panas, dan untuk menyegarkan 
suasana, para pengunjung dihibur dengan penampilan talenta 
dari para siswa. Ada solois, duet, trio, paduan suara, ansambel, 
modern dance, dan poco-poco. Tidak hanya itu, para siswa 
yang mengikuti kegiatan ELS juga menunjukkan kemampuan 
mereka melalui demo memasak nasi goreng dan bolu kukus, 
serta merangkai robot. Hal menarik lainnya, ada juga stan IPA 
yang menampilkan pameran alat peraga tentang macam-macam 
gerhana, mesin uap, rangka manusia, planet (tata surya), lup, 
magnet, cakram warna, dan praktik pengawetan makanan 
dengan pengasinan telur bebek.

Para pengunjung juga diberi kesempatan untuk menjawab 
pertanyaan seputar bidang IPA. Jika benar, pengunjung akan 
mendapat hadiah menarik berupa mainan apolo air, yaitu 
mainan yang memanfaatkan sifat benda dapat mengapung. 
Secara keseluruhan, para pengunjung terlihat sangat menikmati 
acara open house pada tanggal 17 September 2016 ini. Acara 
pun berlangsung dengan baik, mulai dari awal hingga akhirnya.

Lantunan musik merdu yang dimainkan oleh 
tim pengisi acara, yang terdiri atas beberapa 
siswa kelas III–VI, mengiringi ramainya tamu 

yang datang dalam acara open house di SD 
Kristen Petra 9. Acara ini berlangsung pada hari 
Sabtu, tanggal 17 September 2016, mulai pukul 
08.00 hingga 13.00. 

Dalam kegiatan open house ini, para siswa 
berkesempatan untuk menampilkan bakat 
serta keterampilan mereka. Banyak sekali hasil 
karya siswa yang dipamerkan. Beberapa ruang 
didesain khusus untuk kegiatan unjuk karya 
siswa, baik di bidang Matematika, IPA, komputer, 
memasak, maupun musik. Ada juga sebuah 
ruangan yang didesain dengan sangat menarik, 
nyaman, dan dilengkapi dengan berbagai 
macam alat peraga. Ruangan tersebut untuk 
menyambut para siswa dari TK yang akan masuk 
ke kelas I, agar mereka bisa bermain di ruangan 
tersebut. 

Tidak hanya ruangan untuk menampilkan 
hasil karya siswa, tetapi ada juga beberapa stan 
bazaar yang menjual makanan dan minuman, 
yang tentunya dapat dinikmati oleh para tamu 
yang datang. Para tamu yang datang dari 
berbagai sekolah lain, dilayani dengan senyuman 
dan penjelasan ramah dari para guru dan siswa 
yang terlibat dalam acara open house ini. 
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Open House: Expressing the Love!

Proklamasi Kemerdekaan RI 
merupakan tonggak sejarah 
yang paling berarti bagi bangsa 

Indonesia, karena melalui proklamasi 
tersebut menunjukkan bahwa bangsa 
Indonesia terlepas dari belenggu 
penjajahan. Sudah 71 tahun bangsa 
Indonesia menikmati kemerdekaannya. 
Bangsa Indonesia bebas menentukan 
masa depan sendiri, bebas menjadi 
sederajat dengan bangsa-bangsa 
di dunia, serta bebas mencapai 
cita-cita melalui pendidikan tanpa 
batas. Sebagai bangsa yang besar, 
kita tidak boleh melupakan jasa-jasa 
para pahlawan, yang sudah berjuang 
untuk merebut kemerdekaan. Untuk 
mengingat perjuangan para pahlawan, 
sepantasnyalah kita memperingati 
dengan melakukan kegiatan-kegiatan 
yang positif. 

Tema Peringatan HUT ke-71 
Kemerdekaan Republik Indonesia 
di SD Kristen Petra 1 adalah ”Family 
Gathering in Red and White”. Beberapa 
kegiatan yang diadakan adalah kegiatan 
yang bersifat rekreasi dan mendidik, 
yaitu: lomba-lomba, membersihkan 

lingkungan sekitar sekolah, fun walk, 
dan upacara bendera. Untuk siswa kelas 
I-II, ada lomba mengapit balon. Untuk 
siswa kelas III-IV, ada lomba terampil 
sedotan. Untuk siswa kelas V-VI, ada 
lomba vokal. Selain untuk siswa, juga 
ada lomba untuk orang tua dan siswa 
(lomba keluarga), di antaranya: lomba 
menangkap ikan, lomba desain baju 
dari koran bekas dan fashion show, dan 
lomba memasak nasi goreng. Sedangkan 
untuk fun walk, dilaksanakan pada 
tanggal 16 Agustus 2016. 

Melalui rangkaian kegiatan ini, 
para siswa diharapkan bisa mewarisi 
semangat perjuangan para pahlawan, 
mengisi kemerdekaan ini dengan 
rajin belajar dan berkreativitas untuk 
memperoleh ilmu yang bermanfaat, 
serta mempererat semangat persatuan 
dan kerja sama yang baik demi 
mencapai keberhasilan. Teman-teman... 
ayo belajar, manfaatkan kemerdekaan 
yang kita miliki, dengan belajar banyak 
hal, berjuang, dan tidak mudah 
berputus asa dalam menggapai cita-cita. 
Dirgahayu Indonesiaku tercinta...!

HUT Ke-71 Kemerdekaan RI

Balon-balon, bunga-bunga, dan banyak hiasan 
berbentuk hati menghiasi lorong-lorong dan pilar-
pilar yang ada di SD Kristen Petra 11. Wah, ada acara 

apa, ya? Oh...ternyata ada acara open house di SD Kristen 
Petra 11. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 17 September 
2016. Di setiap lorong sekolah, terdapat berbagai stan. 
Setelah dilihat ternyata stan-stan yang ada menjabarkan 
tentang P.E.T.R.A. Apa itu? Ternyata Physical Growth, 
Emotional Intelligence, Talent Development, Religious 
Education, dan Academic Excellence. Semua program yang 
ada di sekolah kami dipamerkan pada setiap stan sesuai 
dengan bidangnya. Ada yang berupa foto, ada yang produk 
atau hasil karya dari seluruh siswa, alat-alat pembelajaran 
yang dipakai di sekolah, dan masih banyak lagi. 

Tidak ketinggalan, ada panggung ceria yang 
menampilkan bakat-bakat sebagian besar siswa. Mulai dari 
tarian, nyanyian, pembacaan puisi, dan permainan alat 
musik, yang merupakan bagian dari ELS dan ekstrakurikuler 
di sekolah kami. Ketika lelah, teman kami berteriak, 
“Klepon hangat..! Klepon hangat..!” Langsung saja anak-
anak menyerbu. Ternyata, anak-anak cooking class sedang 
praktik membuat klepon dan memasarkan dagangan 
mereka. Ternyata langsung ludes! Wah, tim marketing yang 
kompak! Semoga dengan adanya acara ini, sekolah kami 
semakin dikenal dan semakin banyak teman-teman yang 
belajar di SD Kristen Petra 11 bersama kami. 

15



PPPK Petra berkomitmen dalam 
pengembangan prestasi para anak 
didiknya melalui program-program 

yang terus berjalan hingga sekarang 
ini. Salah satu di antaranya adalah 
Program Pembinaan Siswa Berprestasi 
dalam menghadapi Olimpiade Sains 
Nasional  (OSN) yang berlangsung pada 
tiap tahunnya, yang mana dari ajang ini 
siswa juga akan berkesempatan untuk 
berpartisipasi dan meraih prestasi dalam 
olimpiade sains tingkat internasional. 
Sejalan dengan hal itu, PPPK Petra juga 
secara rutin setiap tahun memberikan 
penghargaan kepada anak didiknya yang 
berhasil dalam meraih prestasi. Hal ini 
merupakan wujud bahwa PPPK Petra tak 
hanya memikirkan program pendidikan 
saja, tetapi juga memberikan apresiasi 
terhadap prestasi yang dicapai oleh para 
anak didiknya.

Pada tahun 2016 ini, PPPK Petra 
memberikan penghargaan kepada 23 
anak didiknya yang meraih prestasi 
dalam berbagai ajang olimpiade, 
antara lain: Olimpiade Sains Nasional 
(OSN) 2016, Thailand International 
Mathematics Competition (TIMC) 
2016, International Teenagers 
Mathematics Olympiad (ITMO) 2015, 
International Mathematics and Science 
Olympiad (IMSO) 2015, International 

Berprestasi
Mathematical Olympiad (IMO) 
2016, International Chemistry 
Olympiad (IChO) 2016, International 
Junior Science Olympiad (IJSO) 2015, 
International Physics Olympiad (IPhO) 
2016, International Earth Science 
Olympiad (IESO) 2016, dan International 
Olympiad in Informatics (IOI) 2016. 
Atas raihan prestasi tersebut, PPPK 
Petra memberikan penghargaan berupa 
pembebasan uang sekolah hingga 100% 
dan pembebasan uang pengembangan 
dalam PMB pada jenjang pendidikan 
berikutnya.

Acara pemberian penghargaan 
pada tahun ini dilaksanakan pada 
tanggal 17 September 2016, di 
Kansek Direktorat Pendidikan 
PPPK Petra, Jalan H.R. Muhammad 
Kav. 808, Surabaya. Semoga pada 
tahun-tahun berikutnya akan 
semakin banyak siswa-siswi PPPK 
Petra yang berprestasi, yang mampu 
mengharumkan nama Indonesia di 
tingkat internasional.

Penghargaan
Siswa
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