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Senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda 
kembali dalam Gema Petra edisi bulan Desember 
2016 ini. Kegiatan-kegiatan yang kami hadirkan 
dalam edisi ini adalah full day fellowship, fun field 
trip, kegiatan memperingati Hari Pahlawan dan 
Hari Guru, kegiatan entrepreneurship, kegiatan 
LDKS, serta lomba-lomba akademik ataupun 
nonakademik. Selain itu, ada juga liputan tentang 
English Festival yang merupakan joint project dari 
SD Kristen Petra 10, SMP Kristen Petra 1, dan SMA 
Kristen Petra 1, serta kegiatan Bebras Challenge 
2016 —kompetisi yang mengedukasi siswa 
dalam kemampuan problem solving—yang untuk 
pertama kalinya diikuti oleh para siswa Petra. 
Secara khusus, kami juga menampilkan liputan 
seputar event yang diselenggarakan di sekolah-
sekolah PPPK Petra, yang bertajuk Art, Science, 
and Charity, pada tanggal 9-10 Desember 2016.

Itu semua adalah liputan berita yang bisa Anda 
temukan dalam Gema Petra edisi kali ini.

Selamat membaca....

Flipped Classroom adalah bentuk strategi pembelajaran yang membalik lingkungan 
belajar tradisional (tatap muka) yang selama ini berlaku bagi para  siswa di dalam 
ruang kelas, menjadi kegiatan untuk memberikan konten materi pembelajaran 
untuk siswa di luar ruang kelas. Pemberian konten materi pembelajaran tersebut 
dalam bentuk video singkat. Silakan mengunduh QR code reader pada Google 
Playstore / Apps Store, dan scan QR code berikut!

FLIPPED CLASSROOM VIDEO

MatematikaIPS
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English Festival
English...? When we heard the word “English Language”, 

we think about other countries, such as US, UK, and 
any other countries which use English as their primary 

language. Communicating with English is our bridge to 
communicate with other people around the world. Since 
English is the key of the world, every school always gives 
this kind of lesson that can sharpen the students’ ability in 
English. 

In Petra School, we do not only sharpen the students’ 
ability in learning English, but also make them able to 
practice and implement English Language in the activity 
called English Festival. The activity which was amazing, 
creative, and fantastic, it was held on November 12, 2016. 
The event took place in Petra 1 Senior High School. The 
theme for English Festival 2016 was adventure around the 
world. The participants were students and teachers of Petra 
10 Elementary School, Petra 1 Junior High School, and Petra 
1 Senior High School. The event was really engaging. There 
were various activities that enable students and teachers to 
interact harmoniously, out of teaching-learning routine in 
the classroom. The teachers and students had some stalls 
that sold stuffs like handicraft, food, drink, and offered photo 
booth. The theme in every stall represented one country. It 
could be seen from the kind of food they sold, their cosplay, 
the stall decoration and the members’ dresscode. Not only 
these, there were also some competitions that the students 
joined. The competitions were Mathematics Olympiad, 
English Speech, and Solo Vocal. The competitions were so 
tensed because they didn’t only compete with students from 
other schools, but they had also to compete against their 
school-mates.

When the judges announced the winners, the winners 
seemed so happy, excited, and proud. This event was so 
awesome. All of the activities must be in English Language. It 
was great to practice English, wasn’t it? It was the maximal 
event of having happy tummy, mind, shopping, selfie, and 
over all a happy day.
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Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi 
bahasa persatuan, bahasa Indonesia.... Penggalan 
kalimat Sumpah Pemuda tersebut menyatakan lahirnya 

bahasa Indonesia, serta sebuah pengakuan akan kecintaan 
rakyat terhadap bahasa nasional kita. Dalam memperingati 
Hari Sumpah Pemuda, Hari Bulan Bahasa, dan Hari Pahlawan, 
SMP Kristen Petra 4 mengadakan rangkaian acara untuk 
menumbuhkan sikap cinta tanah air, bela negara, dan rasa 
bangga terhadap bahasa Indonesia.

Lomba Bulan Bahasa ini dilaksanakan pada tanggal 4 
November 2016, dan dimulai sejak pukul 10.00, setelah 
persekutuan doa kelas. Lomba yang diadakan pun beragam, 
mulai dari mading, cerita bersambung, menulis artikel, TTS, 
menggambar cover majalah Cakra, modern dance, story telling, 
membaca berita dalam bahasa Jawa, siaran radio, band, 
cooking, hingga peminjam buku terbanyak di perpustakaan. 

“Kami saling mendukung dan 
melengkapi satu sama lain walaupun 
kami harus bersaing untuk merebut 

Piala Literasi FBS I,” jawab Jocelyn saat 
ditanya oleh Wakil Dekan I FBS selaku 
penyelenggara lomba. Dua minggu telah 
berlalu, banyak persiapan yang telah kami 
lakukan untuk ikut lomba cerpen yang 
diadakan di Universitas Negeri Surabaya 
pada tanggal 30 Oktober 2016 tersebut. 
Mulai dari membuat outline, hingga 
diskusi bersama untuk membuat cerpen-
cerpen yang indah untuk dibaca. Tentu 
ini bukan hal yang mudah, kami harus 
mengasah pikiran serta menuangkan 
ide cerita yang inspiratif dan bermakna. 
Ajang ini tak hanya diikuti oleh peserta 
dari Surabaya saja, tetapi juga dari luar 
kota. Mendekati waktu perlombaan, kami 
makin gugup dan gemetar; takut kalau 
cerpen kami hasilnya tidak memuaskan 

atau tidak selesai. 

Generasi 

Penerus 
Bangsa

Muda

Lomba ini dilaksanakan di beberapa lokasi, di antaranya 
perpustakaan, laboratorium Biologi, lapangan tengah, ruang-
ruang kelas, dan lain-lain. Beberapa lomba tertentu sudah 
diadakan mulai tanggal 27 Oktober 2016 hingga 4 November 
2016. Semua peserta mengikuti lomba dengan antusias dan 
semangat tinggi.

Kita sebagai generasi muda dan penerus bangsa, harus 
memiliki semangat rajin belajar dan rasa ingin tahu yang tinggi 
agar dapat membuat Indonesia semakin maju. Sikap positif 
dari para pahlawan juga harus kita contoh, misalnya sikap 
pantang menyerah, selalu berpikir positif, rela berkorban, dan 
lain-lain. Jasa mereka juga harus selalu kita ingat, karena tanpa 
mereka, keadaan Indonesia tidak akan seperti sekarang. Oleh 
karena itu, kita harus selalu menghargai jasa para pahlawan, 
mengenang mereka, dan juga melanjutkan perjuangan 
mereka. Semangat!

oleh: Maurent Lavena S.

Waktu menunjukkan pukul 09.00, 
lomba pun dimulai. Kami diberi waktu 
tiga jam untuk menyelesaikan cerpen 
yang sudah kami siapkan matang-
matang dari rumah. Dan untungnya, 
kami berada dalam satu ruangan yang 
sama sehingga kami tidak merasa terlalu 
gugup seperti sebelumnya. Mulailah 
terdengar bunyi keyboard yang saling 
berkejaran mengetik agar cerpen yang 
dibuat selesai tepat waktu. Dan kami 
beruntung bahwa kami semua dapat 
menyelesaikan cerpen tepat waktu 
dengan perasaan yakin dan percaya diri. 
Pada pukul 12.00, kami diberi waktu 
untuk makan dan istirahat siang selama 
satu jam. Setelah itu, acara dilanjutkan 
dengan talk show oleh Bapak M. Iqbal.

Hari menjelang sore, dan saatnya 
pengumuman pemenang. Meski 
pengumuman sedikit tertunda, kami 
tetap setia menunggu sambil merasa 

deg-degan dan berusaha menerka-
nerka, apakah kita akan menang? Dan 
karena kemurahan Tuhan, akhirnya kami 
berenam dari SMP Kristen Petra 1 bisa 
meraih juara dari berbagai kategori yang 
berbeda-beda, yaitu Kategori Umum, 
Isi, Bahasa, dan Organisasi. Angelina 
Grittle (IX-1) meraih Juara Umum II dan 
Jocelyn K. (IX-5) meraih Nominasi Umum 
IV. Sedangkan Emmeline (IX-3) meraih 
Juara Organisasi III, Clara (VIII-4) meraih 
Juara Isi I, Reynald (VIII-1) Nominasi 
Isi VII, dan Joyceline (IX-9) Nominasi 
Isi X. Puji Tuhan... kami semua boleh 
memenangkan lomba ini dari berbagai 
kategori. Kami juga ingin mengucapkan 
terima kasih kepada Pak Evan, guru 
Bahasa Indonesia kami, yang selalu 
mendukung dan memberikan masukan 
agar cerpen yang kami hasilkan menjadi 
lebih baik lagi. Piala Literasi FBS II, kami 
tunggu tahun depan!

Meskipun

Saling

Bersaing

Mendukung
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Move On merupakan tema 
lomba mading UBS Zetizen-Con 
2k16. Tema sederhana namun 

penuh makna ini, kami coba tuangkan 
dalam mading, yang akhirnya mengantar 
tim SMP Kristen Petra 2 meraih satu 
penghargaan dalam lomba mading 
tersebut. Keberhasilan tim mading ini 
juga merupakan wujud kebersamaan 
semua siswa SMP Kristen Petra 2.

Sejak tahap persiapan, kami terus 
mendapat dukungan dari keluarga besar 
Petra 2 melalui ide dan masukan tentang 
tema mading yang kami pilih, dengan 
memanfaatkan bahan-bahan daur ulang. 
Sebelum hari H, kami juga berlatih untuk 
membuat boneka Det, icon dari mading 
DetEksi-Con ini. Saat hari pertama, 
selama empat jam kami mengerjakan 
bagian yang sulit namun penting, yaitu 
membuat boneka Det dan miniatur 
pohon sakura. Selama dua hari, kami 
berjibaku dengan cat dan bahan-bahan 
mading untuk mewujudkan ide kami. 
Puji Tuhan, kami bisa menyelesaikan 
mading pada hari kedua, tiga puluh 
menit lebih awal dari waktu yang 
ditentukan oleh panitia.

Pada saat acara pameran dan 
performance, kami mendapat dukungan 

UBS Zetizen-Con 2k16 yang berlangsung pada tanggal 
11–20 November 2016, merupakan event yang kami 
tunggu-tunggu. Kami dari tim mading SMP Kristen Petra 

3 (Quinny, Gunarta, Kimberly, Ivena, dan Michael) mengikuti 
lomba Mading on the Spot dengan tema “Navigation”. Hari H 
pun tiba, kami diberi waktu 10 jam untuk membuat mading, 4 
jam untuk hari pertama dan 6 jam untuk hari kedua. Awalnya 
kami merasa kurang pede untuk menyelesaikannya, namun 
ternyata kami bisa selesai hanya dalam waktu delapan jam. 

Esok harinya, kami harus menjaga stan mading kami 
sekaligus mengumpulkan balot tiket dan koran sebanyak 
mungkin. Tanggal 15 November 2016, saatnya penjurian; kami 
harus mempresentasikan mading kami serta menjawab semua 

pertanyaan juri. Saat itu, kami merasa sangat tegang namun 
tetap optimistis kalau kami pasti bisa! Hari Minggu, tanggal 
20 November 2016, adalah hari pengumuman pemenang. 
Ada rasa takut di antara kami saat menunggu hasilnya. Dan 
puji Tuhan, kami ternyata memenangkan semua kategori 
dalam lomba, yaitu Best 5 Gold dari juri, Juara I versi balot 
koran, Juara I versi pengunjung, dan Most Active School. 
Penyelenggaraan pada tahun ini merupakan pertama kali UBS 
Zetizen-Con memberikan gelar Best School di kategori SMP. 
Dan hal yang paling kami syukuri, SMP Kristen Petra 3 berhasil 
meraih gelar 1st Place Best School. 

Selain tim mading, tim vocal group (Jason W., Ivy, Dian, 
Misellia, Victor, Ryan, Jason A., dan Gabriel) juga meraih Juara 
Favorit versi zetizen.com. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan 
atas anugerah-Nya kepada kami. Kami berterima kasih kepada 
para guru, karyawan, orang tua, dan teman-teman yang selalu 
mendukung kami. Forza, Petra 3...!!!

oleh: Ivena Amadea & Kimberly KristyZetizen-Con 2k16
dari hampir semua teman, baik 
berupa dukungan pengumpulan balot 
maupun kehadiran teman-teman dan 
para guru di stan kami. Dukungan itu 
terus mengalir, mulai hari pertama 
pameran sampai penutupan. Acara 
yang berlangsung selama sepuluh 
hari ini, berhasil memberikan surprise 
pada setiap harinya. Tidak hanya 
pengunjung yang merasakan surprise-
nya, tetapi juga semua peserta UBS 
Zetizen-Con 2k16, bahkan para crew 
pun ikut merasakannya. Keseruan event 
DetEksi-Con pada tahun ini tidak kalah 
dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya 
saja, pada tahun ini semakin banyak 

kompetisi yang diadakan dan selalu 
membawa unsur surprise di dalamnya.

Hari Minggu, tanggal 20 November 
2016, adalah hari pengumuman hasil 
penilaian atas semua karya-karya 
terbaik anak muda yang kreatif dan 
berbakat se-Jawa Timur dalam event ini. 
Kami meraih satu piala untuk kategori  
Zetizen School Campaign Favorit Versi 
Pengunjung Junior High UBS Zetizen-
Con 2k16. Kemenangan ini semakin 
memotivasi kami untuk lebih lagi dalam 
menghasilkan karya-karya yang lebih 
kreatif, unik, dan inovatif. Terima kasih, 
Tuhan!

oleh: tim mading Petra 2

MADING 

Zetizen School Campaign Favorit

1st Place Best School



Lomba Industrial Games XXV tingkat nasional yang 
diselenggarakan oleh Universitas Surabaya pada tanggal 
23-24 September 2016, diikuti oleh dua ratus tim dari 

berbagai daerah di Indonesia. Kami —Thomas Sadli, Evan, 
dan Nathania Michelle— yang mewakili tim SMA Kristen 
Petra 1 juga turut dalam lomba yang dibagi dalam beberapa 
tahap ini. Tahap pertama adalah babak penyisihan online, 
diadakan dengan tujuan menyeleksi tim hingga tersisa 
seratus tim. 

Dalam penyisihan online, kami diberi pertanyaan-
pertanyaan yang terdiri atas bidang Matematika, 
Fisika, Biologi, pengetahuan dasar teknik industri, dan 
pengetahuan umum. Lalu, tim yang lolos mengikuti babak 
penyisihan (rally games) pada tanggal 23 September 2016, 
di Grand City Mall, Surabaya. Rally games terdiri atas 
game besar dan game kecil yang berlangsung selama lima 
jam. Game besar merupakan game yang mengambil tema 
“Save Mrs. IG”. Dalam permainan tersebut, tim diwajibkan 
menyelamatkan Mrs. IG dengan menjawab pertanyaan dan 
menyelesaikan beberapa rintangan. Setelah game besar, 
peserta memainkan game kecil untuk memperoleh poin. 
Dua puluh lima tim dengan poin tertinggi, lolos ke babak 
semifinal. Puji Tuhan, kami ternyata lolos!

Pada babak semifinal, tiap tim melengkapi denah 
kantor industri dengan mengumpulkan bahan baku. Untuk 
mendapatkannya, tim harus mengerjakan soal-soal yang 
diberikan oleh panitia. Jika berhasil menyelesaikannya 
tepat waktu dan benar, tim akan mendapatkan bonus nilai. 
Sepuluh tim teratas berhak untuk maju ke babak final. 

Pada babak final, perlombaan terdiri atas tiga tahap. 
Tahap I, setiap tim melakukan simulasi perusahaan yang 
terdiri atas produksi, permainan saham, dan penjualan. 
Tahap II, membuat prototype trolley dan mempersiapkan 
materi untuk presentasi. Pada tahap III, tim diberi waktu 
enam menit untuk presentasi hasil prototype trolley. 
Rangkaian lomba pun berakhir, saatnya menunggu 
pengumuman pemenang dan penutupan lomba. Pada 
acara penutupan, kami dihibur oleh penampilan band dari 
Universitas Surabaya. Saat pengumuman, awalnya kami 
sempat ragu, namun ternyata tim kami dinyatakan sebagai 
Juara I Industrial Games 2016. Puji Tuhan! Kami sangat 
senang, semua kerja keras dan jerih payah kami pun terbalas 
sudah. We believe if we do the best then God will do the 
rest!

Industrial Games

Improvement adalah tujuan utama kami —Charaqua 
Vania Rawiadji (XII IPA 4), Nicholas Christianto Wijaya 
(XII IPA 3), dan Vinski Claresta Gunadi (XII IPA 5), dari 

SMA Kristen Petra 2— dalam setiap mengikuti lomba. Sama 
seperti lomba terakhir yang kami ikuti di Universitas Negeri 
Surabaya pada bulan November 2016. Tahun lalu, kami 
meraih juara kedua. Tahun ini, Tuhan mengizinkan kami 
meraih juara pertama. 

Saat melihat informasi lomba untuk pertama kalinya, 
kami agak bimbang dalam memutuskan karena sekarang 
kami sudah kelas XII. Namun, karena kami tidak pernah 
melewatkan kesempatan apa pun, akhirnya kami 
memutuskan untuk ikut. Lomba diadakan pada tanggal 
5-6 November 2016. Hari pertama, awalnya kami merasa 
kurang bersemangat, namun setelah berdoa dan melalui 
babak penyisihan ronde pertama, kami mulai semangat. 
Kami berhasil melewati babak demi babak hingga sampai 
ke grand final. Kami melawan tim dari SMAN 1 Sidoarjo. 
Kami sudah sering bertemu mereka dalam lomba-lomba 
sebelumnya, dan mereka sangat tangguh. Topik yang akan 
didebatkan adalah topik-topik yang sudah harus disiapkan 
sebelumnya (prepared motions). Kami cemas karena 
kami lebih suka topik yang tanpa persiapan (impromptu 
motions). Namun, kami berdoa dan berusaha sebaik-
baiknya. Memasuki tengah perdebatan, kami sudah merasa 
pesimistis, bahkan yakin akan kalah dan hanya meraih juara 
kedua. Namun, kami memaksa diri kami untuk bersikap dan 
berpikiran positif hingga pengumuman dibacakan. 

Saat pengumuman, seperti biasa kami bergandengan 
dan berdoa. Juri pun membacakan hasil akhir, dan kami 
sangat kaget ketika nama SMA Kristen Petra 2 disebut 
sebagai the champion!!! Panitia bagian publikasi sukses 
mengambil video yang merekam wajah-wajah kami yang 
kaget serta melongo tidak percaya. Video itu bahkan 
diunggah ke akun media sosial UNESA English Week. Kami 
bertiga juga masuk dalam Top 10 Best Speakers! Kami 
sangat bersyukur karena Tuhan sekali lagi melimpahkan 
mukjizatnya untuk kami. Kami juga berterima kasih kepada 
guru pembimbing kami (Ibu Mulyati Dewi), sekolah, orang 
tua, serta teman-teman yang menjadi sumber dukungan 

dan motivasi kami. Semoga ke depannya kami bisa lebih 
memuliakan Tuhan lagi lewat apa yang kami kerjakan.

to the Champion
From Runner Up

XXV
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Kami bertiga dari kelas XI IPS-2 SMA 
Kristen Petra 3 —Felicia, Steffanny, 
dan Kwang Adi— mengikuti 

Mangrove Marketing Competition yang 
diadakan oleh Universitas Ciputra pada 
tanggal 5 November 2016. Lomba ini 
diikuti oleh sebelas kelompok yang 
berasal dari sekolah-sekolah swasta 
di Surabaya. Lomba ini dibagi menjadi 
dua babak. Babak pertama, kami diberi 
kertas soal yang berisi quiz. Waktu 
pengerjaannya adalah enam puluh 
menit untuk sepuluh soal. Awalnya 
kami bingung dan khawatir, karena 
takut kalau soal yang diberikan sulit, 
apalagi kami kurang persiapan belajar 
pada hari sebelumnya. Namun setelah 
kami membaca soal yang diberikan 
oleh panitia lomba, kami merasa 
senang karena ternyata soalnya 
hanya seputar marketing dasar, dan 
untungnya apa yang kami pelajari 
banyak yang keluar. Kami merasa 
optimistis untuk menang 
karena kami bisa mengerjakan 
soal dengan baik dan lancar, 
walaupun ada beberapa soal 
yang membuat kami kesulitan. 
Waktu break kami manfaatkan 
untuk bertanya kepada LO 
tentang aturan dan hal-hal 
yang berhubungan dengan 
babak kedua.

Pada pukul 15.00, kami 
disuruh untuk ke G-Walk dengan 
membawa barang-barang 
yang telah kami siapkan untuk 
babak kedua. Sampai di sana, 

Biocompact

Universitas Negeri Surabaya 
kembali menyelenggarakan 
Olimpiade Biologi tingkat 

nasional. Penyelenggaraan pada tahun 
2016 ini merupakan season ke-7, dan 
diikuti oleh sebanyak 1.024 peserta dari 
seluruh Indonesia. Babak penyisihan 
berupa tes tulis pilihan ganda, 
dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 
2016. Dari situ, para peserta yang lolos 
mengikuti babak semifinal berupa tes 
tulis pilihan ganda dan essay pada 
tanggal 5 November 2016. Setelah babak 
semifinal selesai, ada lima belas peserta 
yang lolos ke babak final. Babak ini 

Season VII

awalnya kami melihat stan-stan yang 
strategis untuk berjualan, dan kami juga 
meletakkan barang bawaan kami di 
stan yang kami sukai. Pada saat panitia 
mengumumkan siapa pemenang babak 
pertama, kami merasa senang karena 
harapan kami dapat terkabul untuk 

memilih stan yang kami sukai.
Pada pukul 16.00, kami disuruh 

menyiapkan stan untuk berjualan. Ya! 
Pada babak kedua ini, kami disuruh 
berjualan minuman dengan bahan dasar 
sirup bogem —sirup yang dibuat oleh 
petani mangrove— dengan variasi yang 
bermacam-macam dan menentukan 
harga sesuai dengan keinginan 
kami. Dalam babak ini, kemenangan 

ditentukan dari laba yang kami 
peroleh. Laba yang kita dapatkan 
nanti akan disumbangkan untuk 
petani mangrove yang pada saat 

ini kurang mendapat perhatian 
dari pemerintah sehingga 

tidak dapat memenuhi 
kebutuhannya dengan baik.

Pada pukul 18.00, kami 
sudah diperbolehkan keliling 

dan menjual minuman pada 
semua stan yang ada di G-Walk. 
Banyak sekali pelajaran dan 
pengalaman yang kami peroleh 
saat menghadapi konsumen. Saat 
perhitungan, kami memperoleh 
laba sebesar Rp463.000,00. Dan 

akhirnya... saat pengumuman, kami 
diumumkan menjadi Juara III. Terima 
kasih Tuhan telah menyertai kami 
dari awal hingga akhir lomba sehingga 

kami berhasil meraih prestasi ini.

Mangrove
Marketing Competition

berupa praktikum morfologi tumbuhan 
dan bedah hewan. Pada saat itu saya 
membedah burung merpati, katak, dan 
tikus putih. Terdapat lima peserta yang 
terpilih untuk tampil pada babak grand 
final, termasuk saya. Pada babak terakhir 
ini, format perlombaan berupa cerdas 
cermat. Akhirnya... setelah beradu 
kemampuan untuk saling mengungguli 
dengan empat finalis lainnya, saya 
berhasil menempati posisi kedua. 
Thanks, God!

oleh: Naomi Natasha
SMA Kristen Petra 5
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Air Your Voice
Thank God... ini pertama 

kalinya aku —Irene 
Yenawan dari SMA 

Kristen Petra 5— mengikuti 
lomba broadcasting di 
luar kota. Air Your Voice 
merupakan lomba penyiar 
radio se-Jawa Bali yang 

diadakan oleh Radio Kampus 
(se7enline radio) Universitas 

Brawijaya Malang. Terdapat dua 
kategori pada lomba ini, yaitu SMA 
dan Umum, yang terdiri atas tiga 
babak. Babak pertama merupakan 
audisi yang bisa dilakukan secara 
online ataupun langsung. Untuk 
audisi online, peserta harus meng-
upload video mereka saat siaran, 
di Youtube pada tanggal 8 Agustus 
hingga 25 September 2016. Babak 

Tanggal 19-20 Oktober 2016 
adalah tanggal yang dinantikan 
oleh seluruh pengurus OSIS SMA 

Kriten Petra 4. Kami, para pengurus 
OSIS, mengikuti kegiatan LDKS yang 
dilaksanakan di UBAYA Training Centre 
(UTC). Kami di sana membaur bersama 
pengurus OSIS dari SMK Kristen Petra 
dan SMA Kristen Petra 2. Kegiatannya 
sangat menarik dan menggugah 
semangat. Agar kami mengenal antar 
pengurus-OSIS dari sekolah lain, kami 
dibagi ke dalam kelompok-kelompok 
yang terdiri atas tiga sekolah. Pada hari 
pertama, kegiatan diisi dengan sesi-
sesi yang berkaitan dengan leadership, 
yang dibawakan oleh instruktur 
dari Universitas Surabaya sebagai 
narasumber. Pada malam harinya, 
kami melakukan jurit malam dengan 
menyusuri jalan setapak yang dipenuhi 
pohon-pohon tinggi dan alang-alang. 

Hari kedua adalah hari yang menarik 
dan menyenangkan bagi peserta LDKS. 
Kami melakukan banyak permainan 
outdoor, mulai dari badan kotor kena 

tepung, basah ketumpahan air, 

hingga badan lengket-lengket akibat 
tepung yang tercampur air. Meskipun 
begitu, banyak manfaat yang kami 
dapatkan dari permainan tersebut, 
antara lain kedisiplinan, tanggung jawab, 
kerja sama, toleransi, dan kesabaran. 
Walaupun lelah, kami tetap tidak akan 
melupakan ilmu dan pengalaman yang 
telah kami dapat selama dua hari yang 
singkat itu.

Masa-masa pemilihan calon ketua 
pun dimulai. Tanggal 3 November 
2016, dilaksanakan kampanye calon 
ketua dan wakil OSIS yang terdiri 
atas tiga pasangan, dan dilanjutkan 
pemilihan pada tanggal 4 November 
2016. Akhirnya, pasangan Arnold 
Sidiprasetija (X IPA-1) dan Clarenza Adela 
(XI IPA-2) terpilih menjadi ketua dan 
wakil ketua OSIS periode 2016/2017. 
Serah terima jabatan kepengurusan 
OSIS dilaksanakan pada hari Senin, 
tanggal 7 November 2016, oleh kepala 
sekolah, yang bersamaan dengan 
pelaksanaan upacara bendera. Dalam 
sambutannya, beliau berpesan agar 
pengurus OSIS dapat menjadi teladan 

bagi anggotanya, bekerja sama antar 
pengurus, dan membantu terlaksananya 
program sekolah yang berkaitan dengan 
kegiatan siswa. Tidak lupa, beliau juga 
menyampaikan terima kasih untuk 
pengurus OSIS periode 2015/2016 yang 
telah bekerja keras dalam membantu 
melaksanakan program sekolah yang 
berkaitan dengan kesiswaan. Selamat 
berkarya pengurus OSIS 2016/2017! 
Semangaaaaaat!!! GBU!
   

oleh: Clarenza Adela

kedua dilaksanakan di Universitas 
Brawijaya pada tanggal 15 Oktober 
2016. Peserta mengikuti audisi di 
studio siaran dan berhadapan langsung 
dengan tiga orang juri. Babak ketiga, 
finalis melakukan presentasi dengan 
tema yang ditentukan berdasarkan 
undian, dan aku 
mendapatkan tema 
Jazz. Aku mencoba 
tampil dengan baik 
dan percaya diri. 
Pada akhirnya... aku 
sungguh bersyukur 
kepada Tuhan 
Yesus, karena pada 
saat pengumuman 
pemenang, namaku 
kembali disebut dan menjadi Juara I di 
Air Your Voice 2016!

Extraordinary
Leadership
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#DAY 1

Hari Rabu, tanggal 19 Oktober 
2016, kami (para calon pengurus 
OSIS SMA Kristen Petra 2, SMA 

Kristen Petra 4, dan SMK Kristen Petra) 
mengikuti kegiatan Latihan Dasar 
Kepemimpinan Siswa (LDKS) gelombang 
ke-4 di UBAYA Training Centre (UTC) 
yang berlokasi di Desa Tamiajeng, 
Trawas, Mojokerto. Kami berangkat dari 
Surabaya tepat pada pukul 08.00 WIB. 
Setelah menempuh perjalanan sekitar 
2–3 jam, kami tiba pun di UTC. Dalam 
LDKS gelombang ke-4 ini, terdapat 
sepuluh kelompok yang beranggotakan 
siswa dari sekolah yang berbeda-
beda dan yang telah dibentuk pada 
tanggal 30 September 2016, di SMP 
Kristen Petra 1. Pada awal pembukaan, 
kami diminta untuk pergi menuju ke 
lapangan untuk melakukan upacara 
pembukaan LDKS. Siswa SMA Kristen 
Petra 2 sebagai petugas dan Bapak Dri 
Andik Arianto sebagai pembina upacara. 
Setelah itu, kami semua kembali ke hall 
untuk mengikuti persekutuan doa yang 
dipimpin oleh siswa SMA Kristen Petra 4. 

Setelah mengikuti PD, kami 
memasuki sesi yang pertama, yang diisi 
dengan permainan perkenalan yang 
bernama “First Date” dan “Membangun 
Teamwork” yang dibawakan oleh Tim 
Mahasiswa Universitas Surabaya dan 
seorang dosen dari Universitas Surabaya 
juga, Dr. Bonnie Soeherman. Dalam 
permainan perkenalan, kami diberi 
waktu untuk mengenal dan menggali 
informasi tentang dia sebanyak-
banyaknya, lalu menceritakannya 
kembali. Selanjutnya, kami masuk dalam 
sesi untuk saling mengenali sifat satu 
sama lain, serta sesi pemaparan tentang 
faktor negatif yang membuat organisasi 
dapat hancur. Sesi kedua 

Dua Hari

#DAY 2
Esok harinya, kami mengikuti 

kegiatan outbound. Permainan-
permainan kami ikuti adalah teamwork 
game. Kami belajar untuk bekerja 
sama, saling memercayai, belajar untuk 
tidak bersikap egois, belajar untuk 
menjadi tim yang kompak, melatih 
relasi otak kanan dan kiri, belajar untuk 
berusaha dalam sebuah proses guna 
mencapai tujuan bersama, peka, cepat 
dalam bertindak, dan cekatan. Setelah 
outbound, kami diberi waktu 30 menit 
untuk beristirahat. Beberapa 
dari kami memanfaatkannya 
untuk mandi, dan beberapa 
hanya berganti pakaian 
sebelum melanjutkan 

Sangat Berharga
yang

diisi dengan materi yang mengangkat 
judul “Becoming Lovely Person”, 
dibawakan oleh Bapak Aris Surya Putra. 
Kami diajarkan menjadi orang yang 
menarik dan seorang komunikator 
yang baik. Sesi yang ketiga berjudul 
“Born as a King”, masih dibawakan oleh 
Bapak Aris. Kami diajar untuk saling 
melengkapi, tidak membeda-bedakan 
S.A.R.A, dan memiliki komitmen untuk 
tujuan bersama. Film yang berjudul 
“Remember the Titans” ditayangkan 
untuk melengkapinya.

Pukul 21.00, diadakan jurit malam. 
Tiap kelompok harus menuju pos-pos 
yang akan memberi tugas. Tugasnya 
adalah menghafalkan ayat Alkitab, 
menyebutkan ayat Alkitab yang telah 
diberi untuk mendapatkan perintah 
baru, dan mencari sebuah tempat. Pada 
akhir kegiatan ini, dengan mengelilingi 
api unggun, kami mengikuti ibadah doa 
malam yang dibawakan oleh Bapak 
Tantang Suprayogi hingga tengah malam.

sesi berikutnya. Kami melanjutkan 
sesi yang kelima yang berjudul “Kuis 
Creative Thinking for Problem Solving”, 
dibawakan oleh Dr. Bonnie Soeherman. 
Pada sesi ini, kami belajar menjadi 
orang kreatif, mengerti ciri-ciri orang 
yang kreatif, dan kami juga diminta 
untuk membuat kalimat bijak yang 
berhubungan dengan leadership, sesuai 
dengan kreativitas tiap kelompok dan 
harus orisinal buatan kami. Tersedia 
waktu 15 menit sebelum tiap-tiap 
kelompok harus menyebutkan quotes 
yang sudah dibuat.

Lalu kami melanjutkan sesi yang 
terakhir, berjudul “Final Reflection: 
Purpose Driven Life”. Pada sesi ini, kami 
melakukan refleksi diri dan membuat 
kesimpulan dari kegiatan yang sudah 
dijalani selama dua hari ini. Kami 
diberi sepotong kertas dan beberapa 
pertanyaan tentang rencana kami 
untuk ke depan. Pada akhir sesi, kami 
diperlihatkan video pendek yang berisi 
foto-foto selama kegiatan LDKS di UTC, 
serta melakukan penyerahan hadiah 
untuk The Best Team dan The Best 
Personal. Yang terakhir, ucapan terima 
kasih dari PPPK Petra dan pemberian 
penghargaan kepada Dr. Bonnie 
Soeherman dan Bapak Aris Surya Putra, 
yang telah membimbing kami selama 
kegiatan LDKS.

Kemudian, kami diberi waktu 
untuk berkemas dan memeriksa 
kamar masing-masing kembali, untuk 
memastikan tidak ada barang yang 
tertinggal di dalam kamar. Setelah itu, 
kami berfoto bersama (tiap sekolah). 
Seusai makan siang, kami kembali ke 
aula untuk mengikuti ibadah penutupan 
yang dibawakan oleh SMA Kristen Petra 
2 dan Ibu Elisabeth Erawati. Pada pukul 
15.00 WIB, kami menuju bus masing-
masing dan pulang ke Surabaya ataupun 
Sidoarjo. Kami saling mengucapkan kata 
perpisahan dan terima kasih karena bisa 
bersama selama kegiatan LDKS. Terima 
kasih PPPK Petra karena telah memberi 

kesempatan kepada kami untuk 
mengikuti kegiatan 
LDKS yang seru...!

oleh: Yoser 
Athanasius 

Triastomo
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Mengakhiri tahun 2016, PPPK Petra berkarya dengan 
mengadakan sebuah acara yang mengusung tema 
Art, Science, and Charity. Kegiatan ini didorong 

oleh suatu keyakinan bahwa hakikat pendidikan bukan 
hanya bertujuan untuk menjadikan anak berprestasi secara 
akademis, namun lebih dari itu, pendidikan harus mampu 
mendorong anak menjadi pribadi yang holistis, pribadi 
yang mampu berkembang secara optimal, baik fisik, emosi, 
religiositas, akademis, serta talenta yang dimiliki sebagai 
anugerah Tuhan. 

Art, Science, and Charity Event diselenggarakan secara 
serentak di seluruh sekolah PPPK Petra yang berjumlah 
34 unit sekolah, terdiri atas 7 Kelompok Bermain (KB), 8 
Taman Kanak-kanak (TK), 8 Sekolah Dasar (SD), 5 Sekolah 
Menengah Pertama (SMP), 5 Sekolah Menengah Atas (SMA), 
dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kegiatan yang 
menarik ini dilaksanakan pada tanggal 8-9 Desember 2016.
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Melalui Art, Science, and Charity Event ini, masyarakat 
(orang tua) dapat mengajak putra/putrinya mengunjungi 
sekolah-sekolah Petra untuk melihat dan mengenal lebih 
dekat akan keunggulan dan keunikan tiap-tiap sekolah, 
seperti prestasi akademis, baik tingkat nasional maupun 
internasional, hasil-hasil karya siswa, model pembelajaran, 
kegiatan-kegiatan siswa di bidang sosial, dan bahkan orang 
tua dapat ikut ambil bagian dalam kegiatan sosial tersebut. 
Yang sangat menarik, melalui acara ini masyarakat (orang 
tua) dapat mengenal lebih dekat program-program unggulan 
yang sedang dan akan dilaksanakan oleh sekolah-sekolah 
di lingkungan PPPK Petra, seperti program mentoring, kelas 
A-Level Cambridge International Examination, sekolah 
entrepreunership, bahasa Mandarin, Flipped Classroom, 
Math and Science in English, dan Cambridge English 
Language Assessment. Art, Science, and Charity Event 
merupakan acara yang sangat tepat bagi orang tua untuk 
membuka wawasan dalam rangka memilih sekolah bagi 
masa depan putra/putrinya.
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Dalam memperingati Hari Pahlawan, pada 
tanggal 15 November 2016 yang lalu, Ciputra 
Waterpark Surabaya bekerja sama dengan 

Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) 
dalam mengadakan Lomba Photogenic dan Fashion 
Show untuk siswa KB dan TK yang berpasangan 
dengan orang tua. Dalam pelaksanaannya, lomba ini 
mengangkat tema perjuangan, sehingga para peserta 
banyak yang memakai kostum tentara, polisi, tokoh 
pejuang, perawat, dokter, ataupun pilot. 

KB-TK Kristen Petra 9 mengirim delapan siswa 
yang berpasangan dengan orang tua mereka untuk 
mengikuti lomba ini. Mereka adalah Reeson dan 
mama (KB), Marvin dan mama (KB), Michelle dan 
mama (KB), Enricho dan mama (TK), Jade dan papa 
(TK), Jonathan dan mama (TK), Daniel dan mama 
(TK), serta Hiro dan mama (TK). Waaah… seluruh 
perwakilan dari KB-TK Kristen Petra 9 ini mengenakan 
kostum pejuang beserta aksesori yang mendukung 
penampilan mereka. Ada yang berpakaian tentara 
lengkap dengan senapannya, berpakaian dokter, dan 
perawat.

Dalam lomba ini, tim KB-TK Kristen Petra 9 
berhasil meraih dua kemenangan atas nama Enricho 
William dan mama (TK B1), yaitu Juara I Fashion Show 
dan Juara II Photogenic. Puji Tuhan, ternyata tidak sia-
sia perjuangan tim KB-TK Kristen Petra 9 dalam lomba 
yang meriah ini.

Photogenic & Fashion 
Show Competition

My Fun Field Trip
Hai, teman-teman...! Aku dan teman-teman dari TK 

Kristen Petra 5 senang sekali ke sekolah, karena kami 
diajak oleh ibu guru untuk jalan-jalan ke rumah sakit dan 

ke planetarium. Pada Hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016, 
kami berangkat dengan naik bus. 

Di rumah sakit, ibu guru berpesan kalau kami tidak boleh 
lari-lari dan menjaga ketenangan agar tidak mengganggu 
orang-orang yang sedang sakit. Kami disambut oleh 
beberapa suster, dan ada satu suster yang menjadi pemandu 
kami selama di rumah sakit. Kami dibawa masuk, diberi 
pengarahan, lalu berkeliling ke ruangan-ruangan. Pertama, 
kami diperkenalkan alat-alat medis yang biasa digunakan oleh 
dokter, seperti stetoskop, tensimeter, dan timbangan badan. 
Setelah itu, kami boleh mencoba satu per satu, lho...! Wah, 
seru sekali... seakan-akan cita-citaku terwujud untuk menjadi 
dokter, hehehe...! Kemudian, kami dibawa menuju ke ruang 
inkubator bayi. Wah, apa itu ya??? Ternyata, itu tempat untuk 
adik bayi yang lahir secara prematur, artinya lahir sebelum 
waktunya. Setelah itu, kami menuju ke tempat cara meracik 
obat. Asyiiik...! Kami bisa mengetahui bagaimana membuat 
obat yang pernah kita minum. 

Kami berkeliling lagi... dan menuju ke tempat laundry. Di 
situ, kami lihat banyak sekali tumpukan baju-baju kotor pasien, 
selimut, seprai, dan... apa lagi, ya??? Hehehe...! Terakhir, 
kami mencoba naik mobil ambulans. Wah, menyenangkan 
sekali, baru pertama kali itu aku dan teman-teman naik 
mobil ambulans, hehehe...! Seru abis, deh...! Setelah itu, 
kami beristirahat sebentar dan menikmati roti yang diberikan 
kepada kami. Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih karena 
kami telah diajak keliling rumah sakit. 

Kami pun melanjutkan perjalanan ke tempat berikutnya, 
yaitu planetarium. Tempat apa itu, ya??? Tanyaku dalam 
hati. Beberapa menit kemudian, kami telah sampai. Kami 
diterima oleh seorang bapak tentara yang menjadi pemandu 
kami selama di planetarium. Kami dibawa ke suatu ruangan 
yang besar dan gelap, sampai-sampai untuk jalan saja harus 
hati-hati. Kami lalu duduk dan melihat sesuatu. Apa itu??? 
Horeee... ternyata kami diperlihatkan benda-benda yang ada 
di langit yang biasanya terlihat saat malam hari. “Hiiiii... indah 
sekali, keren bangettt...!” celetuk salah satu temanku. Setelah 
puas melihat benda-benda langit, kami dibawa untuk melihat 
museum kapal dan senjata yang digunakan oleh TNI Angkatan 
Laut. Ada tali-tali kapal besar, senjata, jangkar, telepon kuno, 
lonceng, dan di luar juga ada tank. Ah, senang sekali rasanya 
kegiatan pada hari itu. Walau sedikit lelah, kami sangat senang 
karena bisa belajar ke tempatnya langsung. Selesai itu, kami 
berpamitan dan mengucapkan terima kasih atas kesempatan 
ini. Sampai jumpa, teman-teman... tunggu ceritaku bulan 
depan lagi, ya...! Tuhan memberkati.
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Full Day Fellowship
Halo, teman-teman... namaku Sienna dari kelompok B TK Kristen 

Petra 1. Kali ini aku mau cerita tentang kegiatan menarik di 
sekolahku. Saat itu hari Jumat, sebelum kami pulang, bu guru 

berkata, “Anak-anak, hari Senin lusa kalian jangan lupa ke sekolah 
membawa bantal, guling, selimut, dan baju ganti, yaa...!” Madeline 
berseru, ”Untuk apa, Bu Anis?” Ibu Anis menjawab, “Kita akan ada 
kegiatan full day fellowship.”

Pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016, kami (siswa TK A dan TK 
B) mengawali kegiatan dengan mengikuti ibadah dan perjamuan kasih 
bersama. “Ayo, teman-teman… siap-siap kerja bakti membersihkan 
lingkungan sekolah ya, agar kelihatan bersih dan indah, hehehe...!” seru 
Shericya memberi semangat. Eeiittt... sebelum kerja bakti dimulai, kami 
dibagi dalam enam kelompok. 

Selesai kerja bakti, kami berbagi tugas untuk berbelanja. “Belva, kamu 
nanti belanja beras 3 kg, yaa.... Ini uangnya, jangan sampai hilang. Ini 
masih ada kembaliannya, mintalah kepada penjualnya, dan Brandon yang 
beli air galon untuk memasak nasinya,” kata Bu Yuliana. “Christie, kamu 
beli tahu, yaaa...! Sienna beli telur,” kata Bu Nina. “Charlotte beli ketumbar 
dan bawang putih, Etnan beli minyak goreng, dan Joshua belanja tempe,” 
kata Bu Sari. “Gabriella, ini uang untuk belanja kentang dan wortel, Isaac 
yang belanja bumbu,” Bu Anis membagi tugas. “Winston, nanti beli roti 
tawar, ya...! Marsya dan Shericya yang membeli selainya,” pinta Bu Indra. 
“Neysha belanja pepaya, Emma beli tusuk sate, ya!” kata Bu Yanita. 

Eeeeh... ternyata tugas tiap kelompok berbeda-beda, teman! 
Kelompokku harus menyiapkan tempe goreng dan tahu-telur dadar. Lalu 
ada kelompok yang menyiapkan sayur sop, nasi dan minuman, sate buah, 
ataupun roti bakar. Tahukah teman-teman, siapa yang menjadi penjual 
semua kebutuhan kelompok? Mereka adalah mama-mama kami yang 
berdandan ala penjual di pasar tradisional! Whoaahh… keren! Setelah 
selesai mengerjakan tugasnya, tiap kelompok meletakkan hasil karyanya 
di meja panjang yang sudah disiapkan dan dihias. Tak terasa, waktu sudah 
menunjukkan saatnya makan siang. Kami senang sekali menikmati nasi sop 
sehat dengan lauk tahu-telur dadar dan tempe goreng beserta sate buah. 
Hmm... nikmatnya! Selesai makan, kami segera cuci kaki dan tangan untuk 
bersiap tidur bersama. Ibu guru mengajak kami tidur di ruang kelas yang 
‘disulap’ menjadi ruang tidur yang nyaman dengan alunan musik lembut 
untuk mengiringi tidur kami.

Setelah beberapa waktu lamanya, “Ayo... anak-anak... banguuunnn...” 
suara lembut bu guru membangunkan tidur siang kami. Eh, ternyata sudah 
menjelang sore. ”Kita akan bermain di lapangan, yaaa...! Ayo bersiap-
siap..!” lanjut Bu Nina. Serentak, kami bangun dan segera ke lapangan.
Kami bermain ular naga, tikus dan kucing, serta permainan lainnya. 
Setelah puas bermain, kami pun mandi lalu menikmati roti bakar dan teh 
manis hangat yang telah dibuat oleh teman-teman kami. “Bu Sari, kapan 
kita melakukan ini lagi?” tanya temanku. “Lain kali pasti kita adakan lagi,” 
jawab Bu Devi. Hehehe... kegiatan kami menyenangkan, bukan??? Nah... 
bagaimana dengan kegiatan di sekolah kalian?

Christmas Card
for Mom and Dad

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.... 
Oh, what fun it is to ride... in a one horse 
open sleigh.... Teman-teman tahu tidak? 

Ini adalah salah satu lagu favorit yang sering 
dinyanyikan pada saat Natal. Dan... sebentar 
lagi kita akan merayakan Natal! Asyiiik...!!! 
Saat Natal, pasti setiap rumah dan gereja 
akan dihiasi dengan pohon Natal. Nah... 
dalam rangka menyambut Natal, kami, siswa 
kelompok B KB Kristen Petra 12, juga tidak mau 
ketinggalan. Pada tanggal 21 November 2016 
lalu, kami membuat kartu ucapan berbentuk 
pohon Natal. Kartu ini akan diberikan kepada 
mama dan papa pada saat Natal nanti. Bu guru 
sudah menyiapkan kartu berbentuk pohon 
Natal dan hiasan-hiasan. Kami diberi tugas 
untuk menempel hiasan tersebut di depan 
kartu ucapan, hehehe...! Wow, lihat! Jadinya 
indah sekali. Pasti mama dan papa senang 
melihat hasil karya kami. Rasanya tidak sabar 
memberikannya kepada mereka, hihihi...! Love 
you, Mom and Dad...!
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Pagi itu, terlihat seluruh siswa TK Kristen 
Petra 11 mengenakan kaus doreng seperti 
para pejuang. Wah, memangnya ada acara 

apa, ya? Oooh... ternyata sedang ada acara 
peringatan Hari Pahlawan. Seperti yang kita 
ketahui, teman-teman... peringatan Hari Pahlawan 
jatuh pada tanggal 10 November. Tujuan dari 
adanya peringatan Hari Pahlawan adalah supaya 
kita sebagai generasi muda, selalu ingat akan 
jasa-jasa pahlawan yang sudah memperjuangkan 
kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena jasa-jasa 
mereka, saat ini kita bisa hidup dengan nyaman lho, 
teman-teman...! 

Walaupun Hari Pahlawan jatuh pada tanggal 
10 November, namun di sekolah kami, TK Kristen 
Petra 11, acara peringatan Hari Pahlawan tersebut 
diselenggarakan pada tanggal 12 November 
2016. Kegiatan pada hari tersebut adalah fun gym 
bersama dengan kakak-kakak kami dari SD Kristen 
Petra 11. Hampir seluruh siswa SD yang mengikuti 
senam, juga mengenakan baju doreng seperti 
tentara. Tidak mau kalah dengan siswa, ternyata 
guru-guru kami juga mengenakan kostum yang 
sama. 

Waaahh... seru sekali! Badan menjadi sehat, 
hati pun senang. Tahun depan, acaranya seperti 
apa lagi, ya? Hehehe...!

Terima Kasih
Pahlawanku

Gigiku Sehat...!
Gigiku Bersih,

Hai, teman-teman... coba 
lihat gigi kalian! Apa 
ada yang berwarna 

hitam? Atau ada yang sering 
terasa sakit? Waaaah... hati-
hati! Itu ciri-ciri gigi yang tidak 
sehat, lho! Sama seperti di film 
yang diputar oleh ibu dokter 
di TK Kristen Petra 10 pada 
hari Rabu, tanggal 9 November 
2016. Nah, kalian mau tahu cara 
agar gigi kita tetap sehat? Gini, nih... kata 
ibu dokter, agar gigi kita tetap sehat, selain 
rajin minum susu yang mengandung kalsium, 
kita juga harus menjaga kebersihannya, yaitu 
dengan rajin menggosok gigi minimal dua kali 
sehari atau menggosoknya setelah makan 
dan sebelum tidur malam, biar kuman-kuman 
sisa makanan pergi dari gigi kita. Tetapi... 
menggosok gigi tidak boleh sembarangan, 
lhooo! Karena itu, ibu dokter mengajarkan 
kami cara menggosok gigi yang benar, 
dimulai dari menggosok gigi paling belakang 
terlebih dahulu, baru menuju ke gigi bagian 
depan dengan cara memutar-mutar. Setelah 
menggosok gigi secara merata, barulah kita 
berkumur dengan air bersih. Nah, kalau mau 
gigi tetap sehat, ayo rajin gosok gigi dengan 
cara yang benar setiap hari, yaaaa...!!! 
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Teacher’s Day

Lagu ini berkumandang dengan syahdu di KB-
TK Kristen Petra 13 pada hari Jumat, tanggal 
25 November 2016, dinyanyikan oleh siswa-

siswi kelas I SD Kristen Petra 13 serta siswa-siswi 
kelompok A dan B TK Kristen Petra 13. Mereka 
datang khusus untuk menyanyikan lagu-lagu 
tentang ucapan terima kasih akan jasa-jasa guru 
yang telah mendidik mereka selama kurang lebih 
empat tahun belajar di jenjang KB dan TK. Lagu-
lagu yang dinyanyikan membuat hati para guru 
tersentuh penuh haru.

Seusai bernyanyi, mereka pun mendatangi guru-
guru di setiap kelas dan memberi bingkisan yang 
manis. Untaian kata terima kasih... terucap tulus 
dari dasar hati yang terdalam. “Terima kasih, Bu, 
atas jasa-jasamu selama ini. Tuhan memberkati,” 
demikian seruan mereka kepada para guru. 

Pahlawan tanpa tanda jasa adalah predikat 
yang tepat bagi para guru. Sebab oleh bantuan 
merekalah, para siswa dapat mengenal ilmu 
pendidikan sebagai bekal hidup pada kemudian 
hari. Selamat hari guru bagi para guru se-Indonesia! 
Jasamu tiada tara....

Guruku tersayang, guru tercinta
Tanpamu apa jadinya aku
Tak bisa baca tulis
Mengerti banyak hal
Guruku terima kasihku....

Ikan... ikan... itu ikanku, berenang-renang tak 
jemu-jemu.... Itulah lagu yang dinyanyikan 
oleh ibu guru saat masuk ke kelas kelompok B 

KB Kristen Petra 7 sambil membawa ikan dalam 
stoples, pada hari Rabu, tanggal 23 November 
2016. Asyiiikk... ibu guru membawa ikan berwarna-
warni. Ibu guru mengajak kami, siswa kelompok 
B, untuk belajar mengenal ikan. Ibu guru 
menunjukkan kepada kami bagian-bagian ikan. Dan 
yang lebih seru lagi, kami diberi kesempatan untuk 
memegang ikan. 
“Geli...! Bu guruuu... ikannya bergerak-gerak.”
“Ayo cepat dimasukkan ke air lagi, ikannya...!”
“Iya, Bu guru!” 
“Bu guru, saya juga mau memegang....”
“Boleh, Anak-anak! Hebat... Anak-anak berani 
memegang ikan.”

Kemudian, ibu guru menunjukkan mainan 
pancing ikan, dan menunjukkan bagaimana cara 
memancing ikan. “Horeee...!!! Aku dapat ikan!” 
“Aku juga dapat!” Itulah sorak kegembiraan kami 
saat diberi kesempatan untuk mencoba memancing 
ikan dengan mainan pancing ikan. Lebih seru 
lagi ketika ibu guru mengajak kami ke kolam 
ikan, dan memancing ikan mainan yang ada di 
kolam. Satu per satu... kami mencoba memancing 
ikan. Ada yang cepat dapat, dan ada juga yang 
membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan 
ikannya. Kami berlatih untuk sabar menunggu 
saat kegiatan memancing ikan ini. Tampak wajah 
teman-teman gembira. Mereka senang sekali...! 
Kata ibu guru, “Kita dapat memancing ikan bersama 
papa dan mama saat liburan nanti.” Asyik... saat 
liburan nanti, aku mau mengajak papa dan mama 
memancing ikan. Pasti seru! Iya kan, teman-
teman...! Bagaimana dengan kalian?

Memancing Ikan,
Berani Mencoba?
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Matematika??

Aku Bisa!

Tutor Sebaya,

Apa Itu?

Belajar adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan 
oleh setiap siswa agar mampu menjawab setiap 
permasalahan yang  dihadapinya. Belajar dapat dilakukan 

dengan berbagai cara seperti membaca, mempraktikkan/
mendemonstrasikan, bertanya kepada orang lain, atau belajar 
bersama teman. Demikian juga dengan proses pembelajaran 
di sekolah, juga dapat dilakukan dengan berbagai cara atau 
metode. Salah satunya adalah dengan metode pembelajaran 
antarsiswa, yaitu guru menugaskan siswa yang memiliki 
kemampuan di bidang pelajaran tertentu untuk menularkan/
mentransfer ilmunya kepada siswa sekelasnya yang belum 
mencapai nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Metode 
pembelajaran antarsiswa ini disebut dengan metode 
pembelajaran “tutor sebaya”. 

Tutor sebaya adalah sekelompok siswa yang telah tuntas 
terhadap bahan pelajaran atau telah menyelesaikan tugasnya, 
memberikan bantuan kepada teman yang mengalami kesulitan 
dalam memahami bahan pelajaran yang sedang dipelajari di 
kelas. Dengan demikian, metode pembelajaran tutor sebaya 
adalah pembelajaran yang terpusat pada siswa. Ada beberapa 
manfaat metode pembelajaran tutor sebaya, di antaranya    
menghilangkan kecanggungan, rasa enggan, rendah diri, malu, 
dan sebagainya, karena siswa yang kurang paham tidak segan-
segan untuk bertanya atau mengungkapkan kesulitan-kesulitan 
yang dihadapinya kepada temannya sendiri. Selain itu, bahasa 
teman sebaya lebih mudah dipahami sehingga siswa lebih 
mudah menerima pelajaran. Manfaat lain pembelajaran tutor 
sebaya adalah menumbuhkan jiwa bertanggung jawab kepada 
teman-teman sekelas, meningkatkan prestasi belajar siswa, dan 
meningkatkan hubungan antarteman di kelas.

Tutor sebaya juga dilakukan oleh teman-teman kelas V 
SD Kristen Petra 1. Mereka yang memiliki prestasi di kelasnya 
ditugaskan oleh guru untuk menjelaskan beberapa materi 
pelajaran kepada teman-teman yang belum mengerti, 
ataupun menolong teman yang mengalami kesulitan dalam 
menyelesaikan tugas. Namun... tentu saja setelah ia sendiri 
menyelesaikan tugasnya. Ternyata, belajar dengan teman itu 
menyenangkan! Karena itu, teman-teman... mari kita tingkatkan 
minat untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki 
bekal dalam menghadapi tantangan hari esok.

SMA Kristen Petra 1 mengadakan olimpiade 
untuk bidang Matematika dan Bahasa Inggris, 
serta kompetisi solo vokal lagu rohani pada 

tanggal 12 November 2016 lalu. Kegiatan ini tidak 
hanya diikuti oleh siswa-siswi dari sekolah Petra saja, 
tetapi juga dari sekolah-sekolah lain se-Jatim. Salah 
satu kategori jenjangnya adalah untuk para siswa SD. 
Shane Michael Tanata Tendy, salah satu perwakilan 
dari SD Kristen Petra 5, berhasil meraih Juara II dalam 
Olimpiade Matematika. 

Siswa yang bercita-cita sebagai pengusaha ini 
mengaku sudah menyukai pelajaran Matematika 
sejak kecil. Baginya, Matematika adalah pelajaran 
yang menyenangkan karena tidak memerlukan 
banyak hafalan dan menuntut untuk bermain 
logika. Dia menunjukkan kepada kita semua bahwa 
Matematika bukanlah sesuatu yang menakutkan, 
melainkan sesuatu yang menyenangkan. Hal itu dia 
tunjukkan dengan prestasi, yang sebelumnya juga 
berhasil meraih medali emas bidang Matematika 
jenjang SD dalam Olimpiade Matematika dan Sains 
Indonesia (OMSI) Pertama, yang diselenggarakan di 
Tangerang pada tanggal 10-11 November 2016.

Keberhasilan Shane ini tidak terlepas dari 
dukungan orang tua dan para guru pembimbing. 
Dengan usaha keras yang dilakukan, Shane 
menorehkan prestasi yang membanggakan bagi SD 
Kristen Petra 5. Congratulation, Shane!
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Wisata Heroik

Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Dinas 
Pendidikan Kota Surabaya mengadakan kegiatan Wisata 
Heroik bagi para siswa SD di Kota Surabaya pada tanggal 

3 November 2016 lalu. Kegiatan ini bertujuan agar para siswa 
mengetahui sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam 
merebut kemerdekaan, khususnya perjuangan rakyat Surabaya 
pada pertempuran 10 November 1945. Melalui kegiatan ini, 
para siswa diharapkan dapat mengenang dan menghargai jasa 
para pahlawan kemerdekaan.

SD Kristen Petra 7 termasuk salah satu sekolah yang terpilih 
untuk mengikuti Wisata Heroik ini. Enam siswa kelas V yang 
mewakili SD Kristen Petra 7 dalam mengikuti kegiatan ini,  
diwajibkan mengenakan pakaian ala pejuang. Wisata Heroik 
dimulai dari Kantor Wali Kota Surabaya. Seluruh peserta yang 
terbagi dalam beberapa rombongan bus, mulai bergerak menuju 
ke Taman Makam Pahlawan di Jalan Kusuma Bangsa sebagai 
tujuan pertama dalam wisata ini. Di tempat ini, para peserta 
berkesempatan untuk berziarah dan menabur bunga serta 
memperoleh penjelasan mengenai perjuangan para pejuang 
yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan tersebut.

Tujuan berikutnya adalah Tugu Pahlawan. Di sini, para 
peserta mendapatkan banyak wawasan tentang perjuangan 
arek-arek Suroboyo, menikmati diorama perjuangan serta 
melihat film tentang sejarah perjuangan rakyat Surabaya. 
Kemudian, wisata berlanjut ke Jalan Peneleh VII, yaitu ke rumah 
yang pernah ditempati oleh tokoh pahlawan kemerdekaan 
nasional Indonesia, H.O.S. Tjokroaminoto, pendiri organisasi 
Sarekat Islam [Sarikat Islam/Syarikat Islam]. Di rumah ini pula, 
Ir. Soekarno pernah tinggal untuk belajar karena memang beliau 
adalah salah satu murid dari H.O.S Tjokroaminoto. Lalu, wisata 
dilanjutkan menuju Museum Surabaya yang bertempat di Jalan 
Tunjungan. Sejarah Kota Surabaya dapat dipelajari di museum 
ini. Salah satunya adalah tentang tokoh-tokoh yang pernah 
menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, mulai zaman penjajahan 
Belanda, Jepang, hingga sekarang. Rupanya Museum Surabaya 
menjadi tujuan terakhir dalam wiasata ini. Rombongan kembali 
ke kantor wali kota dan sempat melewati Hotel Majapahit 
yang juga menjadi salah satu tempat bersejarah (perobekan 
bendera Belanda menjadi merah putih), yang masih dalam satu 
rangkaian dalam peristiwa perjuangan 10 November 1945.

Banyak manfaat yang didapatkan oleh para peserta. Semoga 
kita sebagai generasi penerus, bisa memetik hikmah dari sejarah 
perjuangan para pahlawan dan melanjutkan perjuangan mereka 
dengan mengisi kemerdekaan ini melalui rajin belajar, guna 
berpartisipasi dalam memajukan bangsa pada masa mendatang.

Yuk, Membuat
Tapai Singkong!

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sebagai bagian dari 
ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah, 
tidak hanya dipelajari secara teori, tetapi juga 

dengan praktik langsung. Agar lebih memahami 
teori tentang perubahan benda, kami, siswa-siswi 
kelas VI SD Kristen Petra 13, praktik membuat 
tapai singkong. Kegiatan membuat tapai singkong 
diadakan pada tanggal 1 dan 2 November 2016, 
di kelas masing-masing. Kami semangat sekali 
karena tak sabar rasanya ingin melihat perubahan 
singkong menjadi tapai. Walaupun begitu 
semangat, ada langkah-langkah yang harus kami 
ikuti sesuai dengan arahan dari ibu guru. Proses 
peragian membutuhkan waktu hingga dua hari 
agar singkong bisa berubah menjadi tapai. Selain 
mendapatkan ilmu tentang perubahan benda, 
kami juga belajar untuk saling bekerja sama 
dengan orang lain, berbagi tugas, dan menerapkan 
teori yang sudah kami pelajari. 
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Heroes’ Day

Runner Up

JRBL Exhibition

Games 2016

Haiii...!!! Kami, tim bola basket SD Kristen Petra 
10, mau bercerita tentang pengalaman kami 
bertanding dalam JRBL Exhibition Games di DBL 

Arena. Kami pertama kali mengikuti turnamen bola 
basket ini pada tahun 2015 lalu. Masih teringat momen 
pada tahun lalu, ketika pertama kali bertanding, kami 
melawan tim SD Al-Muslim. Perasaan senang dan gugup 
mewarnai pertandingan awal, dan setelah menang pada 
pertandingan pertama itu, saya beserta tim merasa 
percaya diri untuk maju ke babak selanjutnya. Sungguh 
sebuah momen yang terus memompa semangat kami 
dalam pertandingan-pertandingan berikutnya.

Pada tahun 2016 ini, kami kembali ambil bagian 
dalam event JRBL Exhibition Games ini. Pertandingan 
pertama melawan tim SD Mutiara Bunda, berakhir 
dengan skor 19-0 untuk keunggulan kami. Pertandingan 
kedua, kami melawan tim SD Gloria 3, dan berakhir 
dengan skor 14-9 dengan kemenangan di tangan kami. 
Semangat kami makin membara, karena kami masuk 
ke babak semifinal. Pada babak semifinal, kami kembali 
menang dengan skor beda tipis, yaitu 19-18, kali ini 
dengan tim SD Taipei. Kami sangat bahagia ketika 
akhirnya bisa masuk ke babak final, meski nantinya 
kami akan bertanding dengan lawan yang menurut kami 
sangat sulit dan tangguh untuk dikalahkan. 

Pada laga final yang berlangsung pada tanggal 5 
November 2016, kami bertemu dengan tim SDK Santo 
Xaverius. Kami tetap bersemangat meski tidak dapat 
dipungkiri bahwa kami merasa gugup dan tegang, 
karena ini adalah pengalaman pertama masuk laga final 
dan ditambah dengan suporter dari tim lawan yang 
sangat banyak, memenuhi tribune DBL Arena. Kami 
bertekad untuk berjuang hingga akhir pertandingan. 
Sekalipun tidak bisa mengejar keunggulan skor mereka 
dan kalah dengan skor 33-17, kami tetap bersyukur 
kepada Tuhan Yesus yang telah memberi kekuatan untuk 
dapat berjuang dengan seluruh kemampuan kami. 
Dan... inilah hasil perjuangan kami, tim SD Kristen Petra 
10 menyabet gelar Runner Up dalam JRBL Exhibition 
Games 2016. Go, Petra 10, go, go...!!!

Lagu berjudul “Surabaya” itu, kami nyanyikan pada 
saat upacara bendera di SD Kristen Petra 11 dalam 
rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 

10 November 2016. Selain mengadakan upacara bendera, 
pada hari Jumat, tanggal 11 November 2016, sekolah kami 
juga mengadakan fun gym dan lomba-lomba. 

Kegiatan diawali dengan fun gym bersama yang 
dipimpin oleh seorang instruktur senam, lalu dilanjutkan 
dengan lomba-lomba. Untuk siswa kelas I dan II, ada 
lomba membaca cerita. Untuk siswa kelas III dan IV, ada 
lomba membaca puisi yang bertemakan perjuangan 
pahlawan. Dan yang terakhir adalah lomba bercerita yang 
diperuntukkan bagi siswa kelas V dan VI. Pada setiap 
lomba, diambil dua orang pemenang. Satu per satu, kami 
sebagai peserta lomba maju untuk tampil di atas panggung. 
Awalnya... kami merasa sedikit grogi saat akan tampil. 
Namun setelah selesai tampil, kami merasa sangat lega, 
yang penting adalah kami sudah berusaha melakukan yang 
terbaik. 

Dan akhirnya, saat waktu pengumuman pemenang tiba. 
Rasa deg-degan menyelimuti hati kami kembali. Siapa ya, 
yang jadi pemenangnya? Wah... ternyata teman-temanku, 
Kirana, Mayoree, Clement, Justin, Bravo, dan Jocelin, yang 
berhasil menjadi pemenangnya. Selamat ya, untuk para 
pemenang! Kalian luar biasa! Semoga tahun depan aku 
yang menang, hehehe...!

...Surabaya, di tahun empat lima
kami berjuang, kami berjuang
bertaruh nyawa....
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Menyambut Natal, 

Mengembangkan

Kreativitas

Teman-teman, tak terasa, ya...! Sekarang sudah 
masuk bulan Desember. Wah, sebentar lagi kita 
akan merayakan Natal. Horeee...!!! Senangnya 

menyambut hari Natal. Begitu senangnya, kami, siswa-
siswi kelas IV SD Kristen Petra 12, jauh-jauh hari sudah 
menghias pohon Natal hasil kreasi kami. Sengaja kami 
membuat pohon Natal ini lebih awal, karena kami 
tahu bahwa nuansa Natal tidak hanya ada pada bulan 
Desember saja, tetapi setiap bulan kami merasakan 
nuansa Natal yang kudus dan damai! Betul nggak, teman-
teman?

Nah, lebih singkatnya saya akan menceritakan proses 
pembuatan hiasan Natal yang dilakukan oleh siswa-siswi 
SD Kristen Petra 12 sejak bulan November 2016 yang lalu. 
Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat hiasan 
Natal ini sangat sederhana, yaitu kain flanel, dakron, 
benang jahit, dan jarum jahit. Awalnya kami merasa 
kesulitan membuat hiasan ini, namun berkat bimbingan 
bapak dan ibu guru serta ketekunan kami... akhirnya kami 
dapat membuat hiasan Natal yang indah ini. Sekarang 
sudah jadi deh, hiasan Natalnya! Ada yang berbentuk 
tongkat, bintang, sepatu Santa Claus, pohon cemara, dan 
masih banyak lagi. Berkat kerja keras dan kreativitas kami, 
akhirnya kami bisa menyelesaikan menghias pohon Natal 
ini dengan baik. Kami bangga dengan hasil kerja keras 
yang telah kami lakukan.

Bagaimana menurut teman-teman akan hasil kreasi 
kami? Indah, kan...? Ayo, jangan takut untuk mencoba...! 
Asyik dan senang rasanya! Sekian dahulu, ya... cerita 
persiapan Natal di sekolah kami. Salam manis selalu...!

Entrepreneurship:

Pukis Cookie

Dunia pendidikan bukan hanya berbicara 
mengenai kemampuan siswa dalam menguasai 
ilmu pengetahuan saja, namun juga usaha 

mengembangkan kemandirian, talenta, serta kreativitas 
dalam dirinya. SD Kristen Petra 9 memandang hal ini 
sebagai sesuatu yang sangat penting sebagai bekal 
siswa pada masa yang akan datang. Selain diajar untuk 
menguasai berbagai materi pelajaran yang penting 
sebagai bekal pendidikan ke jenjang selanjutnya, 
siswa juga dibina untuk menjadi anak yang kreatif 
dalam berkarya, salah satunya melalui kegiatan 
kewirausahaan. 

Pada tanggal 3 November 2016, siswa kelas 
VI mencoba membuat kue pukis dalam kegiatan 
kewirausahaan. Dengan semangat dan sukacita, siswa 
melakukan setiap instruksi yang diberikan oleh guru. Di 
dalam kelompok, sudah ditentukan tugas dari tiap-tiap 
anggota kelompok. Ada yang membuat adonan, ada 
pula yang menyiapkan topping berupa meses dan keju. 
Tiap kelompok terlihat kompak dan antusias dalam 
membuat kue pukis.

Tak lama kemudian, adonan pertama yang dituang 
ke dalam pencetak pukis sudah matang. Tak sabar, 
beberapa siswa mulai mengangkat kue pukis yang 
sudah matang tersebut dan ditaruh pada tempat yang 
disediakan. “Boleh ya, aku cicipi...?” celetuk salah satu 
siswa ketika melihat temannya mengangkat kue pukis 
yang sudah matang wajan cetakan. “Horeeeeee...! 
Pukisnya sudah jadi,” kata mereka dengan gembira. 
Melalui kegiatan ini, siswa menjadi lebih kreatif dan 
terampil guna pengembangan dirinya.
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Secara harfiah, 
“bebras” adalah kata dalam bahasa 

Lithuania, yang berarti “berang-berang” dalam bahasa 
Indonesia. Profesor Valentina Dagiene dari Universitas 
Vilnius, Lithuania, adalah yang mencetuskan gagasan Bebras 
Computational Thinking Challenge, yang saat ini diikuti oleh 
kurang lebih lima puluh negara di dunia. Bebras adalah 
sebuah inisiatif internasional yang tujuannya adalah untuk 
mempromosikan computational thinking (berpikir dengan 
landasan komputasi atau informatika) di kalangan guru dan 
murid (mulai kelas III SD), 
serta untuk masyarakat 
luas. Computational 
thinking adalah metode 
menyelesaikan persoalan 
dengan menerapkan 
teknik ilmu komputer 
(informatika). Tantangan 
Bebras menyajikan soal-
soal yang mendorong 
siswa untuk berpikir 
kreatif dan kritis dalam 
menyelesaikan persoalan dengan menerapkan konsep-konsep 
berpikir computational. Tantangan Bebras bukan hanya sekadar 
untuk menang. Selain untuk berlomba, tantangan Bebras juga 
bertujuan agar siswa belajar computational thinking ‘selama’ 
ataupun ‘setelah’ lomba.

Di Indonesia, kompetisi dapat dilaksanakan di sekolah yang 
mempunyai cukup komputer, atau di universitas pembina. Setiap 
soal Bebras mengandung aspek komputasi atau informatika, 
dan dimaksudkan menguji bakat 
peserta untuk berpikir komputasi atau 
informatika. Untuk menjawab soal-
soal Bebras, secara alamiah, siswa 
dituntut untuk berpikir terkait 
dengan informasi, struktur 
diskrit (discrete), komputasi, 
pengolahan data, serta 
harus menggunakan konsep 
algorithmic. Ruang lingkup 
kegiatan Bebras di antaranya 
adalah:
1. Menumbuhkan kreativitas 

siswa, budaya informasi, 
algoritmedan berpikir 
komputasi.

2. Memudahkan 
pemahaman yang lebih 
dalam teknologi informasi.

3. Mendorong siswa untuk 
menggunakan teknologi 
informasi dalam kegiatan 
belajar mereka dengan lebih 
antusias.

4. Melibatkan anak-anak dalam memanfaatkan teknologi 
informasi, komputer, dan aplikasi mereka, sejak dini di 
sekolah.

5. Mengungkapkan 
kepada siswa akan 
keuntungan dari 
teknologi informasi 
untuk membantu dalam 
belajar berbagai mata 
pelajaran.
Setelah kunjungannya 
ke Indonesia pada 
bulan Februari 2016, Prof. Valentina Dagiene mengundang 
Indonesia untuk menjadi observer pada Workshop 
Internasional Bebras pada bulan Mei 2016, di Bodrum, 
Turki. Untuk pertama kali, Indonesia berpartisipasi 
mengadakan Bebras Challenge pada bulan November 
2016, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Komite 
Internasional Bebras. Pada bulan November 2016, PPPK 
Petra berkesempatan mengikuti Bebras Challenge untuk 
jenjang SD, SMP, dan SMA, yang dilaksanakan di Kantor 
Direktorat dan Puslitbang Pendidikan PPPK Petra, Jalan H.R. 

Muhammad Kav. 808, Surabaya. Pelaksanaan Bebras Challenge 
2016 dilaksanakan serentak di beberapa kota di Indonesia, 
total diikuti oleh 
1.553 siswa. 
Sedangkan dari 
PPPK Petra, siswa 
SD yang mengikuti 
berjumlah 40 
siswa, siswa SMP 
yang mengikuti 
berjumlah 56 siswa, 
dan siswa SMA 
yang mengikuti 

berjumlah 58 
siswa.

Pada Bebras Challenge kali ini, mereka 
harus menyelesaikan empat puluh pertanyaan dalam 
waktu tiga puluh menit. Hasil yang dicapai oleh para 
siswa PPPK Petra dalam Bebras Challenge 

2016 patut diacungi jempol. Untuk 
jenjang SD, satu siswa Petra atas 

nama Josh Rolando Moritty 
dari SD Kristen Petra 13 berhasil 

menempati peringkat ke-1 nasional, 
jenjang SMP atas nama Erik Prasetyo 
dari SMP Kristen Petra 4 berhasil 
menempati peringkat ke-4 
nasional, dan jenjang SMA 
atas nama Gabrielle 
Audrey Sucahyo dari 
SMA Kristen Petra 2 
berhasil menempati 
peringkat ke-2 
nasional. Selamat!


