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Thank You, Mom and Dad!
Tak terasa, sudah satu semester kita 

belajar di sekolah. Kalau kita ingat waktu 
pertama kali masuk di kelas baru, kita 

masih takut-takut. Tetapi saat ini, kami, siswa TK 
Kristen Petra 7, sudah bertambah besar, pandai, 
dan mandiri.Itu semua karena kesabaran ibu 
guru dalam membimbing kami di sekolah, lho! 
“Terima kasih ibu guru, sudah membimbing 
kami selama satu semester ini. Tuhan Yesus 
memberkati ibu guru dengan kesabaran, 
kesehatan, dan berkat Tuhan yang lainnya,” 
itulah doa kami untuk ibu guru kami yang 
tercinta.

Oh, iya... rasa syukur juga kami berikan 
kepada mama dan papa, lho...! Kesempatan 
itu kami lakukan saat penerimaan rapor pada 
tanggal 19 Desember 2016. Sebelumnya, 
kami sudah berlatih menyanyi bersama ibu 
guru untuk tampil di depan papa dan mama. 
Hmmm... kami tak sabar untuk menyanyikannya. 

Satu per satu, mama dan papa memasuki 
ruang kelas masing-masing. Setelah acara 
penerimaan rapor dibuka, kami diberi tanda 
untuk bersiap menyanyikan lagu tersebut. Kami 
berdiri dengan rapi di depan mama dan papa, 
musik dilantunkan, dan kami bernyanyi ”Lagu 
untuk Mama-Papa”. Lalu, kami satu per satu 
menghampiri mereka untuk memberikan rapor, 
hasil belajar selama satu semester ini. “Ma… 
Pa… terima kasih. Ini hasil belajarku...” ucap 
terima kasih kami kepada mereka. Lalu kami pun 
memeluk mereka.

Terima kasih, Tuhan Yesus... buat mama dan 
papa yang terbaik, yang mengasihi kami. Kami 
berdoa supaya Tuhan Yesus selalu melindungi 
dan menjaga mereka, sehingga kehangatan 
kasih dan kesabaran mereka selalu membimbing 
kami menjadi anak yang mengasihi Tuhan dan 
berguna bagi orang lain. Amin.

Kampung Bebek

Swim... Swim... Swim...!
Horeee...!!! Kami, siswa-siswi kelompok B dari TK Kristen Petra 

11, melakukan kegiatan luar kelas. Mau tahu kegiatan kami 
pada pagi hari tanggal 22 November 2016 itu? Yap, kami 

berenang bersama! Ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan di 
sekolahku. Bbrrrrrrrr…!!! Walaupun rasa dingin menyelimuti tubuh 
kami, kami tetap bersemangat melakukan aktivitas kami. Didampingi 
oleh ibu guru, kami berenang sambil bercanda satu sama lain. Seru 
sekali! Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan supaya tubuh kami 
senantiasa sehat. Asal teman-teman tahu, manfaat dari berenang 
ternyata banyak sekali, lho...! Seperti melatih kekuatan napas, 
meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan kebugaran tubuh, dan 
masih banyak lagi. Dan yang paling kami rasakan adalah... kami bisa 
bergembira! Hehehe...!!! Wah, jadi pengen sering berenang, nih!

Telur asin adalah telur yang 
berwarna hijau tosca dan rasanya 
asin. Nah... apa kalian tahu, 

terbuat dari apakah telur asin ini? 
Hehehe... telur asin itu sebenarnya 
adalah telur bebek. Saat masih mentah, 
telur itu direndam dalam batu bata 
yang sudah ditumbuk halus, yang 
dicampur dengan garam dan sedikit air. 
Proses pengasinan ini membutuhkan 
waktu yang lama karena telur harus 
didiamkan selama 5–7 hari. Setelah 
itu, baru dicuci dan direbus sampai 
matang. Nah, pelajaran tentang cara 

membuat telur asin ini kami —siswa 
kelompok B TK Kristen Petra 12— 
dapatkan dalam kegiatan field trip pada 
tanggal 1 Desember 2016, ke kampung 
bebek yang terletak di Desa Kebonsari, 
Sidoarjo. Tiap siswa mendapat 
kesempatan untuk mencoba membuat 
telur asin dengan bahan-bahan yang 
sudah disediakan. Kami sangat antusias 
mengikuti kegiatan field trip kali ini, 
karena ini adalah pengalaman pertama 
kami untuk berkunjung ke peternakan 
bebek. Sampai jumpa di kegiatan field 
trip selanjutnya ya, teman-teman...!
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Ho.. ho.. ho.. ho…!!! Natal telah tiba…! Natal telah 
tiba…! Suara santa claus menggema di sekolahku. 
Duh, senangnya...! Nuansa warna merah dan 

hijau, serta kilauan lampu-lampu, menghiasi sekolahku. 
Pohon Natal hijau yang terbuat dari kertas koran 
dengan hiasan lampu warna-warni, menambah semarak 
suasana. 

Pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016, 
sekolahku, KB-TK Kristen Petra 13, mengadakan acara 
Santa Claus and Happy Ice Cream. Kami menikmati es 
krim berbagai rasa bersama-sama, sambil tertawa ceria. 
Rasanya yang lembut dan manis, menambah keceriaan 
di antara kami. Setelah menikmati es krim, kami pun 
menerima bingkisan Natal dari santa claus. Kado-kado 
ini adalah hadiah istimewa dari orang tua kami sendiri, 
yang dititipkan lewat santa claus. Terima kasih ya, Mama 
dan Papa, atas kado istimewanya pada hari Natal ini...! 
Aku senang sekali mendapat hadiah yang telah lama 
kuidam-idamkan.

Tidak hanya itu saja, perayaan Natal ini masih 
berlanjut pada keesokan harinya sebagai puncak 
Christmas Celebration. Berbagai pujian nan indah kami 
lantunkan untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus 
sang juruselamat dunia. Selain itu, seluruh siswa KB 
kelompok B dan TK kelompok A turut ambil bagian 
dalam setiap performance, mulai dari balet, gerak dan 
lagu, modern dance, hingga permainan angklung. Semua 
itu disuguhkan untuk memeriahkan perayaan Natal 
pada tahun ini. Penampilan mereka sangat luar biasa 
dengan kostumnya yang lucu-lucu dan menggemaskan. 
Gerakan tariannya juga memukau para penonton. Merry 
Christmas everyone, may the peace of Christmas makes 
us believe in Him. God bless you!

Haiiii, teman-teman semua...! Perkenalkan namaku 
Isaac dari kelompok B, KB-TK Kristen Petra 1. Kali ini, 
aku ingin berbagi cerita kegiatan yang sangaaaattt 

menyenangkan dan mengasyikkan di sekolahku menjelang 
liburan Natal. Wwaaoohhh…! Ibu guru sudah menyiapkan 
kegiatan yang tak terlupakan bagiku. Mau tahu ceritaku???

Hari Senin itu, tanggal 19 Desember 2016, kami 
merayakan Natal bersama adik-adik dari KB A, KB B, dan 
TK A. Aku dan temanku, Felice, dipercaya menjadi MC 
yang memimpin ibadah dan perayaan Natal pada hari itu. 
Kami semua memberikan kado terindah untuk Tuhan Yesus 
Kristus. Adik-adik KB A mempersembahkan gerak dan lagu, 
adik-adik KB B mempersembahkan band bocah, adik-adik 
TK A mempersembahkan menyanyi bersama, dan kami yang 
dari TK B mempersembahkan membaca puisi. Ada juga 
persembahan tampilan yang pesertanya terdiri atas TK A 
dan TK B, yaitu balet, drama, dan nyanyian dengan iringan 
angklung dan pianika. Pokoknya… semuanya tampil! Meski 
kami masih anak-anak, tetapi kami mau memberikan yang 
terbaik bagi Tuhan Yesus. 

Waaahhh... aku senang sekali, apalagi pada hari itu kami 
tampil di hadapan mama dan papa. Aku melihat para orang 
tua kami sangat bangga kepada kami karena kami berani 
tampil memberikan persembahan terbaik kami. Eeeehhh...  
hampir lupa, ibu guru juga membagikan rapor kepada orang 
tua kami sebagai laporan hasil belajar kami selama semester 
I. Ibu guru juga memberi pesan agar kami tetap semangat 
belajar pada semester II nanti. 

Merry Christmas   to All My Friends...!
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Merry Christmas   to All My Friends...!

Pagi itu tanggal 19 Desember 2016, di KB-TK Kristen Petra 
5, datanglah siswa TK A dan B memasuki gerbang sekolah 
dengan wajah yang berseri-seri, dengan dresscode pakaian 

bagian atas warna hijau untuk siswa TK A1 dan B1, warna kuning 
untuk siswa TK A2 dan B2, warna merah untuk siswa TK A3 dan 
B3, serta warna putih untuk siswa TK A4 dan B4. Semua siswa TK 
A dan B masuk kelas menemui guru kelas masing-masing untuk 
dibawa ke aula. Tak lama kemudian, para orang tua memasuki 
aula dengan disambut oleh beberapa siswa yang didampingi oleh 
Ibu Theresia, sambil diiringi lagu “Tuhan Allah di Tengah Kita”.

Tak begitu lama, datanglah siswa KB A dan KB B bersama 
dengan orang tua untuk mengikuti kebaktian Natal siswa 
bersama orang tua. Kebaktian Natal kali ini berbeda dengan 
waktu sebelumnya. Kebaktian ini dibuka dengan doa oleh 
Amadeo (B3), dilanjutkan dengan pujian yang dipimpin oleh 
Bapak Samuel —orang tua Jesslyn (A1)— didampingi oleh Ibu 
Citta bersama Alfredo dan Tiffany (A4) dengan diiringi musik 
oleh Bapak Robin, Ibu Feliany —orang tua Broklyn (B3)— dan 
Ibu Ellysa —orang tua Shawn (B1). Pada saat pujian, secara 
bergantian para siswa menjadi kelompok choir dengan gerakan-
gerakan yang menarik dan atraktif.

Sebelum firman Tuhan, ada juga tampilan musik angklung 
oleh siswa TK B1 dengan lagu “As The Deer”. Setelah itu, 
pembacaan firman Tuhan yang dilayani oleh Ibu Suzanna, S.Th. 
dengan tema “Bersukacitalah dan Sambut Yesus Tuhanmu” 
yang dikutip dari Lukas 2:11, yang mengajak anak-anak untuk 
menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. 
Usai penyampaian firman Tuhan, kami melihat tampilan angklung 
siswa TK B2 dengan lagu “Wonderful Day”.

Akhir kegiatan, beberapa siswa membagikan bingkisan pada 
semua mama yang hadir untuk memperingati Hari Ibu. Wooow... 
hari itu, kami sangat senang dapat mengikuti kebaktian Natal 
bersama orang tua ini. Usai kebaktian, para mama dan papa 
menemui guru kelas untuk mengambil rapor hasil belajar kami 
selama semester I. Itulah kegiatan akhir semester kami yang 
menarik dan mengesankan karena semua anak terlibat pada 
acara tersebut. Tuhan Yesus dipermuliakan dalam pelayanan 
anak-anak....

Pagi itu... hari Senin, tanggal 19 Desember 
2016, para siswa dan guru TK Kristen Petra 10 
merayakan Natal bersama. Setiap sudut kelas 

kami sudah dihias begitu indah. Ada pohon Natal, 
lampu Natal, serta tidak ketinggalan taburan salju 
buatan yang sangat cantik. Tidak hanya itu, beberapa 
teman juga sudah berdandan dan siap memberikan 
penampilan terbaik mereka. Mau tahu lebih lengkap 
keseruan perayaan Natal kami? Begini ceritanya....

Setelah seluruh siswa berkumpul, ibu guru 
membuka acara dengan berdoa terlebih dahulu. 
Kemudian dengan sangat bersemangat, kami 
menyanyikan beberapa lagu Natal sambil menari, 
mengikuti gerakan ibu guru yang tidak kalah semangat 
dengan kami. Lalu, acara berlanjut dengan hadirnya 
Pdt. Andri untuk menyampaikan firman Tuhan. 
Kami semua kembali duduk tenang selama firman 
disampaikan. Lalu, acara kembali meriah dengan 
penampilan dari beberapa teman kami. Ada yang 
menyanyi solo, menampilkan gerak dan lagu, serta 
menampilkan parade musik (adik-adik TK A). Eits... 
tidak lupa, waktunya kami mengucap syukur lewat 
persembahan. Beberapa teman kami sudah siap 
bertugas mengedarkan kantong persembahan, dan ada 
juga yang akan memimpin doa.

Nah, begitulah cerita perayaan Natal kami. Hari 
itu, kami semua sangat bersukacita menyambut 
datangnya Tuhan Yesus. Dan semoga kalian semua 
juga berbahagia karena Tuhan Yesus sayang dan akan 
datang untuk kita semua anak-anak-Nya. Selamat hari 
Natal, teman-teman...!
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Berbagi Kasih
Kepada Sesama
Kita sering berbicara kasih dan menempelkan atribut 

kasih di tempat-tempat tertentu, tetapi pada 
kenyataannya... kasih itu hanyalah ucapan dan slogan 

saja. Kasih sama artinya membuka diri terhadap perhatian 
dan kepedulian yang mendalam, membuka ketertutupan 
nurani dan mencelikkan mata untuk melihat, merasakan, 
dan mengulurkan tangan untuk menolong. Tuhan ingin kita 
menjadi pengharapan dan saluran berkat bagi mereka yang 
membutuhkan, seperti yang tertulis dalam kitab Yakobus 
1:27, “Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan 
Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-
janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya 
sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.” Dalam perayaan Natal 
yang istimewa ini, kami sebagai keluarga besar SD Kristen 
Petra 1 mempunyai satu kerinduan untuk dapat berbagi 
kasih dengan sesama yang membutuhkan. 

Hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016, beberapa 
guru dan perwakilan dari siswa kelas III, IV, V, dan VI, 
melakukan kunjungan ke beberapa panti asuhan, antara 
lain: Panti Asuhan Cinta Kasih Theresa di Jalan Beringin No. 
5, Sambikerep, Surabaya; Panti Asuhan Sejahtera di Jalan 
Sambisari Utara I No. 15, Surabaya; Panti Asuhan Penebus 
Kasih di Jalan Kendangsari YKP III, Surabaya; Panti Asuhan 
Pondok Kasih di Jalan Gayungan PTT No. 66-68, Surabaya; 
dan Panti Asuhan Kasih Agape di Jalan Pakis Gunung I No. 
133, Surabaya. Kami tidak sekadar menyerahkan bantuan 
dalam bentuk materi, tetapi juga membaur dan bersama-
sama mempersembahkan lagu pujian “Dalam Yesus Kita 
Bersaudara” dan “Hari Ini Kurasa Bahagia”.

Tujuan utama kunjungan ke panti asuhan adalah untuk:
1. Menumbuhkan rasa empati dan cinta kasih siswa 

terhadap sesama.
2. Mewujudkan kepedulian terhadap mereka yang 

kekurangan.
3. Berbagi kasih lewat berkat yang telah diterima dari 

Tuhan.
4. Merupakan wujud ucapan syukur kepada Tuhan.
5. Harapan kami, pada kunjungan ini mampu memberikan 

dan menciptakan suatu keharmonisan dalam kehidupan 
antar sesama.
Terima kasih Tuhan untuk pengalaman berbagi kasih 

pada momen Natal ini. Tuhan Yesus memberkati.

Kembangkan Talenta, 
Raihlah Prestasi!

Halo, teman-teman... apa kabar? Jumpa lagi 
dengan kami dari KB-TK Kristen Petra 9. Pada 
tanggal 2 Desember 2016, di Taman Remaja 

Surabaya, aku dan teman-teman perwakilan dari TK 
B mengikuti acara lomba pentas seni se-Kecamatan 
Wonocolo. Acaranya seru, lho..! Ada berbagai macam 
talenta yang ditampilkan, baik dari kami maupun dari 
teman-teman sekolah lain. Ada tarian, gerak dan lagu, 
pantomim, fashion show, syair ataupun penampilan 
menyanyi bersama. 

Aku dan teman-teman TK Kristen Petra 9 berhasil 
membawa pulang beberapa piala, lho...! Juara I Lomba 
Tari “Udang Windu” oleh kelompok Kevin, Marvel, 
Victoria, Angel, Richella, Andayu, dan Aurel; Juara I 
Lomba Gerak dan Lagu “Ayo ke Sekolah” oleh kelompok 
Angel, Jesslyn, Jemima, Jocelyn, Natania, Natasha, 
Laura, Richella, Victoria, dan Viona; Juara II Lomba 
Pantomim oleh Hans D.; Juara Harapan III Lomba 
Fashion Show oleh Xevaney, Patricia, Stephen, Casey, 
Matthew, Mercelie, Jayden, Enricho, dan Messica. 
Yeayy...!!! Kami senang sekali!

Tetapi, piala-piala yang berhasil kami bawa pulang, 
bukan hanya hasil dari usaha kami sendiri, lho... 
melainkan juga berkat jerih payah para ibu guru yang 
sudah dengan sabar melatih kami. Tanpa kesabaran 
dan bimbingan dari mereka, kami tidak akan bisa 
membawa pulang piala-piala tersebut. Terima kasih, 
ibu guru! Oh, iya... untuk yang berhasil meraih Juara 
I, akan maju ke tahap tingkat Kota Surabaya. Doakan 
kami ya, teman-teman... supaya kami bisa terus maju ke 
tahap selanjutnya! Ayo teman-teman, segera bergabung 
dengan KB-TK Kristen Petra 9 untuk mengembangkan 
bakat dan talentamu dalam menggapai prestasi dan 
bagi kemuliaan Tuhan. So, tunggu cerita kami yang lebih 
seru lagi, ya! Tuhan memberkati. Semangat…!



Hore… akhirnya Penilaian Akhir Semester I (PAS I) sudah selesai…! 
Begitulah sorak-sorai para siswa SD Kristen Petra 12 saat hari 
terakhir mengikuti PAS I di sekolah. Wajah mereka terlihat gembira 

karena masa-masa belajar ekstrakeras sudah berhasil mereka lalui selama 
PAS berlangsung. Nah... untuk memulihkan dan menyegarkan pikiran 
mereka, sekolah mengadakan kegiatan yang unik dan menarik, seperti 
kegiatan Young Life Generation, Mandarin Fun Learning, dan English Fun 
Learning.

Dan sekarang, saatnya refresing dengan Young Life Generation dan 
Mandarin Fun Learning. Ya, benar! Kali ini SD Kristen Petra 12 ingin 
membuat siswa merasa bergembira. Pagi itu... hari Rabu, tanggal 7 
Desember 2016, setelah berdoa di kelas masing-masing, para siswa 
diminta menuju aula. Di sana, mereka disambut dengan hentakan musik 
yang rancak dan dinamis; para guru pun sudah menunggu mereka dan 
semua guru terlihat bergerak, bergoyang, mengikuti suara musik. Awalnya, 
para siswa merasa heran dan canggung untuk ikut menggerakkan 
badannya. Namun setelah mereka melihat para guru dan beberapa teman 
ikut bergoyang, akhirnya mereka semua pun bergoyang, menyanyi, dan 
menari. Tiba-tiba bunyi musik berhenti, berganti dengan tayangan lagu 
PPAP (Pen Pineapple Apple Pen) dan pop, mereka pun langsung bersorak-
sorai dan ikut bernyanyi. Suasana semakin meriah, semua terlihat 
menikmati sekali acara tersebut.

Setelah puas, Pak Hananta dan Bu Ira sebagai pemandu acara Young 
Life Generation lalu mengajak para siswa untuk bermain mannequin 
challenge. Tak terasa, waktu satu jam sudah berlalu, para siswa terlihat 
sangat senang, rileks, dan menikmati acara tersebut. Salah seorang siswa 
bernama Easter Joy Victoria (kelas VI-B) mengatakan bahwa acara Young 
Life Generation ini sangat bagus dan menyenangkan, karena memberi 
kesempatan kepada para siswa untuk bisa bebas menari, menyanyi, dan 
mengekspresikan diri sebagai anak muda. Selain itu, melalui kegiatan ini 
siswa bisa belajar mengenal dan memahami bagaimana menjadi generasi 
muda yang baik dan berguna bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan 
sekitar.

Hari berikutnya, siswa-siswi SD Kristen Petra 12 diajak untuk mengikuti 
Mandarin Fun Learning. Para siswa dibagi dalam tiga kelompok. Kelas I–II 
(kelompok chu), kelas III–IV (kelompok zhong), dan kelas V–VI (kelompok 
gao). Banyak sekali permainan dalam bahasa Mandarin yang dilakukan, 
di antaranya adalah mengurutkan angka 1–10, memasangkan dengan 
tepat kata bahasa Mandarin dengan arti bahasa Indonesia, memasangkan 
gambar buah-sayur dengan bahasa Mandarinnya, dan lain-lain. 

Pada hari itu, semua siswa dibuat sibuk bermain sambil belajar bahasa 
Mandarin. Wah! Semua terlihat senang sekali dan bersemangat mengikuti 
Mandarin Fun Learning ini. Bermain sambil belajar itu menyenangkan, 
ya..! Terima kasih SD Kristen Petra 12…!

Small Acts, 
Big Change
Dalam rangka pelaksanaan proyek 

PKK dengan pilar caring, para siswa 
SD Kristen Petra 9 tidak hanya 

diajarkan secara teoretis saja, tetapi juga 
diberi kesempatan untuk mempraktikkan 
bentuk peduli mereka kepada sesama 
melalui kegiatan Start a Snowball: Small 
Acts, Big Change. Melalui kegiatan ini, para 
siswa berbagi berkat yang diwujudkan 
dalam bentuk makanan ringan, minuman 
kemasan, dan buku cerita, yang kemudian 
dikemas dalam bentuk parsel. 

Ratusan bingkisan telah dikemas 
dalam sebuah plastik parsel yang berisikan 
susu kotak, handuk kecil, buku cerita, 
dan beberapa snack, untuk selanjutnya 
dibagikan ke sekolah-sekolah dan panti 
asuhan. Kegiatan ini dilaksanakan pada 
tanggal 14, 15, 16, dan 19 Desember 2016, 
dengan mengunjungi enam sekolah dan 
dua panti asuhan. Dengan sukacita, kami 
(beberapa perwakilan siswa) ikut serta 
dalam pembagian bingkisan-bingkisan 
tersebut kepada para siswa di sekolah dan 
panti asuhan yang kami kunjungi. 

Terasa sangat indah, ketika kasih yang 
kita rasakan, boleh kita bagikan juga kepada 
sesama kita. Marilah kita terus menebarkan 
kasih Tuhan dalam setiap perbuatan yang 
kita dapat lakukan bagi sesama kita. Tuhan 
Yesus memberkati...!

Young Life Generation
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Krincing…! Krincing…! Terdengar suara lonceng 
berbunyi. Lho, suara lonceng dari mana, ya? 
Oh… ternyata itu merupakan lonceng pembuka 

dance yang ditampilkan oleh perwakilan siswa kelas 
III SD Kristen Petra 11. Kok ada dance? Ada acara 
apa, ya? 

Ternyata... SD Kristen Petra 11 sedang 
mengadakan perayaan Natal nih, teman-teman! 
Perayaan Natal ini dilaksanakan pada tanggal 16 
Desember 2016. Perayaan Natal yang bertemakan 
“Bersukacitalah dan Sambut Yesus Tuhanmu” ini, 
diawali dengan penampilan dance dari perwakilan 
kelas III. Kemudian, acara dilanjutkan dengan 
kebaktian Natal yang dipimpin oleh Pdt. Alexander. 
Acaranya sungguh meriah, karena banyak 
penampilan dari siswa-siswa SD Kristen Petra 11. 
Ada yang menyanyi solo, ada yang menari, ada 
persembahan ansambel dari siswa kelas VI, bahkan 
teman-teman dari ekstrakurikuler gitar pun tidak 
mau kalah, mereka menampilkan kebolehannya 
bermain gitar memainkan instrumen lagu “Jingle 
Bells”. Wah, luar biasa! 

Dari perayaan Natal itu, siswa-siswi SD Kristen 
Petra 11 mendapat pesan Natal dari Pdt. Alexander, 
supaya mereka sebagai anak-anak Allah, harus 
mampu menghargai pengorbanan Tuhan yang 
mau datang ke dunia sebagai anak manusia untuk 
menebus dosa kita semua. Tidak hanya sebatas itu, 
mereka juga harus mau membagikan sukacita Natal 
kepada semua orang. Hehehe... selamat Natal ya, 
teman-teman semua! Tuhan Yesus memberkati.

Kata-kata itulah berulang kali yang terdengar di 
beberapa ruang kelas SD Kristen Petra 10 pada awal 
bulan Desember 2016 lalu. Setiap kelas, ruangan, 

serta kelas ekstrakurikuler, terlihat sangat sibuk. Musik, 
tarian, gerakan, nyanyian, semuanya bernuansa Natal, 
itu karena kami memang sedang mempersiapkan diri 
untuk merayakan Natal yang diadakan pada tanggal 22 
Desember 2016. Perayaan Natal ini sangat kami nanti-
nantikan, karena kami dapat memuji dan bersyukur 
bersama-sama atas kelahiran Tuhan Yesus.

Perayaan dimulai dengan doa pembukaan oleh Ibu 
Kiswiyanti, kemudian dilanjutkan dengan nyanyian 
bersama. Setelah itu, acara seutuhnya dipimpin oleh MC 
dari siswa kelas VI, yaitu Michael dan Yovita. Perayaan 
diisi dengan persembahan paduan suara, solo vocal, 
dance, vocal group guru, dan lain-lain. Menyenangkan 
bukan? Penampilan kami tidak semuanya sempurna, 
tetapi kami belajar untuk memberikan yang terbaik 
kepada Tuhan. Selain perayaan Natal di aula, sebagai 
penutup semester ini kami juga mengadakan perjamuan 
kasih di kelas masing-masing. Semoga sukacita Natal 
yang kami rasakan ini, dapat teman-teman rasakan juga 
di mana pun kalian berada. Merry Christmas…!

“Satu... dua... tiga... empat....”
“Kiri... kanan... maju... mundur....”
“Baju merah... hijau... atau putih?”
“Posisinya di tengah….”
“Nadanya dinaikkan lagi....”
“Ayo putar musiknya....”

Sukacita Natal   untuk Semua
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“Wah... hasil karyaku lucu sekali! Tidak hanya lucu, hasil 
karya yang kubuat juga diberi kata-kata motivasi. Aku 
senang sekali, semoga yang menerimanya juga merasa 

senang seperti aku....” Begitulah pembicaraan oleh beberapa teman 
tentang hasil karya mereka dalam proyek PKK yang dilakukan pada hari 
Kamis, tanggal 8 Desember 2016, di SD Kristen Petra 5. Dalam proyek 
PKK kali ini, mereka membuat boneka berbentuk anjing dari sapu 
tangan handuk yang diberi sepasang mata plastik. Pada leher anjing, 
diberi pita menyerupai kalung, dipakai untuk menggantungkan kata-
kata motivasi yang dituliskan pada sebuah kartu. “Keep Smile”, “You 
Can Do It”, “Tetap Semangat, Ya!”, “Jangan Mudah Putus Asa”, “Pray 
and Work” ... itulah kata-kata motivasi yang dituliskan oleh mereka. 
Setelah selesai, boneka dimasukkan ke dalam keranjang dan dijadikan 
bingkisan. Hasil karya mereka tersebut kemudian disumbangkan 
ke sembilan panti asuhan yang ada di Surabaya, pada tanggal 13 
Desember 2016 lalu. Selamat Natal, saudara-saudaraku! Tuhan 
memberkatimu...!

Perayaan Natal di sekolah kami, SD Kristen Petra 13, 
diadakan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 
2016, dengan tema “Bersukacitalah dan Sambut 

Yesus Tuhanmu”. Ibadah dibuka dengan pementasan 
drama tentang para gembala yang menerima kabar 
baik dari malaikat, dan mereka bersukacita menyambut 
kelahiran Sang Juru Selamat. Kami mengikuti perayaan 
Natal dengan penuh sukacita, dari nyanyian bersama, 
paduan suara, pelayanan firman, dan doa berkat. 
Penyampaian firman Tuhan dilayani oleh Ibu Hanna 
Yulianik, S.Th.. Beliau menyampaikan pesan agar kami 
menyambut Natal dengan sukacita dan penuh ucapan 
syukur karena Tuhan Yesus telah lahir ke dunia. Dia 
yang melenyapkan segala ketakutan, mengatasi segala 
kesulitan, dan membebaskan kita dari segala kelemahan 
dan dosa. Dialah, Tuhan Sang Penyelamat...!

Sukacita Natal   untuk Semua

Jingle bells... jingle bells... jingle all the ways.... Demikianlah alunan 
lagu Natal berdendang menyambut dimulainya perayaan Natal 
siswa SD Kristen Petra 7 pada tanggal 22 Desember 2016. Semua 

siswa mempersiapkan diri untuk meramaikan perayaan dengan berbagai 
macam talenta yang mereka miliki. Tarian, pujian, dan nyanyian, telah 
dipersiapkan untuk merayakan kedatangan Tuhan Yesus di dunia. 
Melalui latihan yang rutin dan semangat yang tinggi, para siswa dan guru 
mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Harapan kami adalah... 
perayaan Natal ini bisa menambah semangat sukacita Natal di sekolah 
kami, dan bisa menjadi persembahan yang indah bagi Tuhan.

Acara perayaan Natal kami bisa berjalan dengan meriah. Segala 
penampilan berjalan dengan baik. Sukacita Natal sungguh kami 
rasakan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan... untuk penyertaan Tuhan 
dalam perayaan Natal kami. Kiranya setiap anak-anak Tuhan dapat ikut 
merasakan sukacita Natal di mana pun berada. Merry Christmas and 
Happy New Year!
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Ajang International Junior Science 
Olympiad (IJSO) merupakan 
olimpiade pelajar tingkat SMP 

dalam bidang sains yang diselenggarakan 
secara rutin tiap tahun. Pada IJSO 2016, 
saya mendapatkan kesempatan untuk 
mewakili Indonesia. Kebetulan Indonesia 
menjadi tuan rumahnya, dan event 
yang bertema “Science for Creative 
Innovation” ini diselenggarakan di Bali 
pada tanggal 2–11 Desember 2016. 
Ajang yang memasuki tahun ke-13 ini 
melibatkan perwakilan dari 48 negara, 
terdiri atas 123 leaders, 276 students, 
8 visitors, 25 observers, dan 5 executive 
committee members.

Sebelum menjalani perlombaan, 
ketiga puluh medalist OSN diseleksi 
menjadi lima belas orang di Bandung, 
untuk mengikuti pembinaan oleh dosen-
dosen dari Institut Teknologi Bandung 
dan Universitas Indonesia. Materi 
pembinaan meliputi bidang Fisika, 
Biologi, dan Kimia. Pada akhir TC II, ada 
tes akhir untuk simulasi IJSO, sekaligus 
menyeleksi jumlah peserta menjadi dua 
belas orang. Ada kejadian yang membuat 
saya sempat cemas. Saat mengerjakan, 
soal Biologi bagian B terselip dan 
tidak saya kerjakan, akibatnya nilai 
maksimal Biologi saya hanya 50%. Pada 
pengumuman dan pembukaan TC III 
di Hotel Bumi Wiyata Depok, ternyata 
nama saya masih ada dalam daftar 
kedua belas siswa yang berhak mewakili 
Indonesia dalam IJSO 2016. Pada TC 
III, tidak lagi membahas materi, tetapi 

berupa latihan soal, simulasi IJSO, dan 
pembinaan eksperimen.

Pada tanggal 2 Desember 2016, 
kami berangkat ke Bali. Sampai di sana, 
kami diharuskan mengumpulkan ponsel 
ataupun gadget ke leader, lalu menuju 
ke Hotel Aston Denpasar, tempat lomba 
sekaligus penginapan untuk sembilan 
hari ke depan. Esoknya, ada acara 
pembukaan yang meriah, namun waktu 
itu saya masih terlalu pusing memikirkan 
ujian MCQ yang berlangsung pada 
tanggal 4 Desember 2016. Dalam IJSO, 
setiap selesai tes, kami diajak berkeliling 
Bali. Ada satu insiden yang terjadi saat 
di Pantai Pandawa, salah satu peserta 
dari Hungaria tertusuk bulu babi dan 
dilarikan ke UGD. Mengetahui hal itu, 
saya langsung takut dan tidak berani 
ke pantai, mengingat masih ada ujian 
eksperimen besoknya. 

Eksperimen di IJSO itu unik, karena 
eksperimen dilakukan secara tim. Sejak 
awal pembentukan tim, kami kurang 
solid dan nilai tim kami tidak terlalu 
bagus dibandingkan yang lain. Tetapi 
setelah berkali-kali bereksperimen 
bersama, kami menjadi lebih kompak. 
Saat ujian eksperimen, aliran listrik tiba-
tiba putus sehingga eksperimen peserta 
menjadi tersendat. Cukup mengagetkan, 
tetapi kami memilih untuk menjawab 
pertanyaan pada sela matinya listrik.

Saat ujian eksperimen selesai, 
semua peserta bertepuk tangan, tinggal 
menunggu hasil. Hasil diumumkan 
pada tanggal 10 Desember 2016, 

satu per satu, nama peraih medali 
dipanggil. Nama peserta dari Indonesia 
tidak terdengar... hingga medali perak 
dibacakan, tujuh orang teman kami 
maju ke depan untuk menerima medali. 
Saat itu, tim eksperimen kami belum 
dipanggil. Saat pembacaan medali emas, 
nama teman-teman saya disebutkan 
satu per satu. Dan akhirnya... nama 
saya pun juga disebutkan sebagai peraih 
medali emas. Saya langsung berteriak 
gembira, dan berlari ke atas panggung!

Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, 
karena kerja keras saya selama kurang 
lebih tiga bulan telah terbayarkan 
melalui raihan medali emas. Saya juga 
berterima kasih kepada orang tua dan 
guru yang telah mendukung selama 
ini. Sungguh hal yang membanggakan 
bisa mengharumkan nama Indonesia 
dalam ajang olimpiade sains tingkat 
internasional. Semoga... ini bukan 
terakhir kalinya saya mempersembahkan 
prestasi yang membanggakan!

oleh:  Winston Cahya
SMP Kristen Petra 3
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The 7th WMTC International

INTERNATIONAL
JUNIOR SCIENCE
OLYMPIAD

Setelah berhasil membawa pulang 
medali perak bidang IPA dalam OSN 
2016, saya, Aditya David Wirawan, 

siswa SMP Kristen Petra 1, memiliki 
sebuah harapan untuk terpilih menjadi 
perwakilan Indonesia di ajang 13th 
International Junior Science Olympiad.
Harapan itu datang melalui seleksi 
dan pelatihan yang diikuti oleh ketiga 
puluh peraih medali OSN 2016. Dari 
Training Center I, II, hingga III, terpilih 
dua belas siswa perwakilan Indonesia 
—termasuk saya— dalam ajang yang 
diselenggarakan di Bali pada tanggal 
2–11 Desember 2016 ini. 

Pada tanggal 2 Desember 2016, kami 
berangkat ke Bali ditemani oleh para 
dosen pembimbing. Jadwal tes IJSO 
dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 
2016 (Multiple Choice Question), 6 
Desember 2016 (Essay), dan 8 Desember 
2016 (Experimental Test). Pada 
Experimental Test, saya dan Winston 
Cahya (SMP Kristen Petra 3) masuk 
dalam satu grup. Saya bertanggung 
jawab mengerjakan eksperimen Biologi 
tentang analisis morfologi buah pala, 
dan Winston mengerjakan eksperimen 
Fisika tentang perhitungan daya dan 
kalor. Kami dapat bekerja sama dengan 
baik. 

Selain mengerjakan tes yang diikuti 
oleh 276 siswa dengan usia maksimal 
lima belas tahun dari 48 negara ini, kami 
diajak refreshing ke tempat menarik 
di pulau dewata, serta menikmati 
budaya yang ada. Senang menikmati 
pemandangan yang ada, tetapi juga 

galau memikirkan ketidaksempurnaan 
mengerjakan soal. Perasaaan antara 
optimistis dan pesimistis, bak roller 
coaster yang kami tahu akan terjawab 
tuntas pada saat pengumuman 
pemenang nanti.

Tanggal 10 Desember 2016, 
awarding ceremony bertempat di Grand 
Ballroom Bali Hyatt. Di baris terdepan 
panggung, saya melihat para dosen 
pembimbing yang telah memoderasi 
jawaban kami di hadapan juri. Hadir 
pula guru dari dua belas sekolah tim 
Indonesia yang diundang khusus untuk 
menghadiri acara puncak IJSO, termasuk 
Pak Arif dari SMP Kristen Petra 1. Saat 
mendengar nama saya disebut sebagai 
peraih medali emas, saya sadar bahwa 
dalam kalungan medali emas ini ada 
doa tulus para guru dan orang tua 
yang menyertai perjuangan saya dari 
awal TC sampai hari terakhir 
mengerjakan tes, dan juga 
buah kerja keras para dosen 
yang membimbing saya.

Secara total, tim Indonesia 
menyabet 13 medali, yaitu 
5 emas dan 7 perak. Hasil 
gemilang ini menempatkan 
Indonesia pada peringkat ke-2 
Best Countries. Tim Indonesia 
berbahagia tidak saja karena 
berhasil melampaui target dari 
Kemendikbud, tetapi kami juga 
pulang sebagai sahabat dan 
saudara yang berjuang bersama. May 
God bless us all, my awesome friends.... 
See you in the next challenge!

IJSO

oleh: Aditya David Wirawan
SMP Kristen Petra 1

Sebuah perjuangan untuk meraih 
yang terbaik dalam berbagai 
kompetisi Matematika, saya ikuti 

dan persiapkan dengan baik melalui 
latihan-latihan yang saya lakukan, 
baik secara mandiri maupun dengan 
bimbingan guru. Tidak cukup hanya 
berlatih, saya juga mohon pertolongan 
Tuhan melalui doa yang selalu saya 
panjatkan, agar memiliki kekuatan 
fisik dan mental saat mengikuti setiap 
kompetisi tersebut. 

Pada tanggal 23–27 November 
2016, saya mengikuti The 7th World 
Mathematics Team Championship 
(WMTC) International yang berlangsung 
di Korea. Banyak peserta yang berasal 
dari berbagai negara, turut berpartisipasi 

dalam lomba yang terbagi dalam 
beberapa kategori jenjang ini, yaitu 
Junior Division, Intermediate Division, 
dan Advanced Division. Saya sendiri 
masuk pada kategori Intermediate 
Division. 

Puji Tuhan, berkat pertolongan, 
kasih, dan pemeliharaan Tuhan, saya 
berhasil meraih Gold Medal, baik 
secara individual maupun secara team. 
Prestasi yang membanggakan ini saya 
persembahkan untuk sekolah tercinta, 
SMP Kristen Petra 2, dan juga untuk 
mengharumkan nama Indonesia di 
kancah internasional. 
                                                                                                                                 

oleh: Rivaldo Billy Sebastian
SMP Kristen Petra 2



Kids Scientist Olympiad, Article and 
Paper Competition 4th adalah lomba 
yang diadakan oleh Universitas 

Wijaya Putra pada tanggal 14-15 
Desember 2016. Saya, Fitriani Marchellita 
Halim dari SMP Kristen Petra 3, turut 
mengikuti lomba yang terbagi dalam dua 
babak (penyisihan dan final) ini.

Hari pertama, babak penyisihan 
diawali dengan pembukaan, lalu 
dilanjutkan dengan pameran poster dan 
produk yang diteliti. Penilaian babak 
ini dibagi dalam beberapa aspek, di 
antaranya isi dan kreativitas poster, serta 
tanya jawab mengenai proses pembuatan 
produk yang diteliti. Saya merasa gugup 
karena produk-produk peserta lain sangat 
unik dan menarik. Ketika diumumkan 
sepuluh kelompok yang masuk ke final, 
nama saya disebut sebagai peringkat 
ke-4 dan mendapatkan predikat “The 

Best Poster”. Saya sangat bahagia, tetapi 
juga serius untuk mempersiapkan materi 
dalam babak final. Hari kedua, presentasi 
metode penelitian dan juga hasil produk. 
Para finalis mengambil nomor undian 
presentasi, dan saya mendapat urutan 
ke-7. Dalam babak final ini, saya merasa 
lebih gugup daripada kemarin. Setelah 
presentasi, saya disuguhi saran dan 
pertanyaan oleh dewan juri. Puji Tuhan, 
saya bisa menjawab semua pertanyaan 
dengan baik.

Setelah babak final tingkat SMA 
selesai, saatnya untuk pengumuman 
pemenang. Ketika dibacakan pemenang 
tingkat SMP, nama saya disebut sebagai 
Juara III. Saya bersyukur dan berterima 
kasih kepada Tuhan, orang tua, serta 
guru-guru pembimbing yang telah 
membantu dari persiapan hingga lomba 
berlangsung.

Article and Paper 

Competition

Tim dari SMA Kristen Petra 1 keluar 
sebagai Juara I dalam Fun and 
Challenging Physics Competition 

2016 atas nama Christian M.B. dan 
Reynan Henry. Lomba yang dilaksanakan 
oleh Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya ini merupakan salah satu 
lomba bidang Fisika yang bertujuan 
untuk menghilangkan mindset para 
siswa yang mengatakan Fisika itu 
menakutkan. Lomba ini diselenggarakan 
pada tanggal 19 November 2016, diikuti 
oleh lima puluh tim dari berbagai SMA di 
Indonesia. 

Lomba ini dimulai dengan babak 
penyisihan deviasi dan rally games 
dengan perbandingan 4:1. Puji Tuhan, 
kami dapat menyelesaikan kedua babak 
ini dengan baik meskipun menemui 
beberapa kesulitan di beberapa pos saat 
rally games. Tim kami, Carnot, berhasil 
menempati posisi kedua sehingga lolos 
ke babak semifinal.

Babak semifinal adalah babak yang 
paling melelahkan karena kami harus 
menghadapi empat sesi sekaligus! 
Sesi I adalah pengerjaan soal Fisika 
yang membuat kami sempat kesulitan, 
namun kami harus tetap semangat! Sesi 
II adalah babak pengerjaan soal Fisika 
dalam bahasa Inggris. Hal ini baru bagi 
kami. Kami dapat mengetahui bentuk 
soal-soal Fisika dalam bahasa Inggris 
yang sangat berguna bagi kami. Sesi III 
adalah eksperimen bertemakan “Momen 
Inersia”. Syukurlah, karena kami sudah 
mendapatkan teorinya di sekolah, kami 

tinggal mengaplikasikannya dalam 

praktikum. Sesi IV adalah pengerjaan 
soal Fisika menggunakan komputer. 
Berbeda dengan sebelumnya, skor pada 
babak keempat langsung bisa diketahui. 
Betapa terkejutnya kami, saat tahu skor 
kami ternyata sempurna, yaitu 300 dari 
300! Saat pengumuman, kami lebih 
terkejut lagi karena skor kami pada 
babak kedua juga sempurna. Kami lolos 
ke final bersama dengan dua tim lainnya.

Babak final terdiri atas tiga bagian. 
Bagian pertama 
adalah eksperimen 
dan presentasi 
dengan durasi 
sepuluh menit, 
dengan topik 
“Rangkaian Listrik”. 
Presentasi kami 
lakukan dengan 
baik untuk meraih 
nilai sempurna, sama 
dengan salah satu tim 
rival. Bagian selanjutnya 
adalah menjawab 
soal yang berlanjut 
dengan format 
cerdas cermat. 
Pada bagian ini, 
kami tidak bisa 
menjawab dua 
dari lima soal, dan 
skor sementara 
menempatkan 
kami pada 
peringkat ke-2. 
Namun kami 
tidak menyerah 

dan terus memacu semangat, sehingga 
pada babak cerdas cermat berhasil 
mengatasi ketertinggalan dan menang 
telak dengan skor 1.575, diikuti juara 
kedua 800, dan ketiga 550. Puji Tuhan! 
Semua kemenangan kami hanya dari 
Tuhan yang memberi kekuatan kepada 
kami. A1... Jaya! Luar biasa! Soli Deo 
gloria.

oleh: Christian & Reynan
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Sampoerna Banking Olympics 
(SBO) adalah kompetisi perbankan 
tingkat nasional yang diadakan oleh 

HSBC, Putera Sampoerna Foundation, 
dan Sampoerna University, untuk para 
siswa jenjang SMA. Lomba ini diikuti 
oleh lebih dari lima puluh tim dari 
tiga puluh sekolah yang berbeda dari 
berbagai kota dan provinsi di Indonesia, 
termasuk tim kami —Debora Natasia 
Gunawan, Dicky Reyhan Wibisono, dan 
Ivan Kuswarianto—yang mewakili SMA 
Kristen Petra 2. Lomba terdiri atas babak 
penyisihan, babak pembuatan video, 
babak semifinal, dan babak final.

Babak penyisihan dilakukan secara 
online, berupa pengerjaan soal, pada 
tanggal 21–23 November 2016. Waktu 
tes berlangsung, kebetulan kami 
sedang menghadapi UAS, sehingga 
kami harus berusaha membagi waktu 
antara persiapan untuk lomba dan 
persiapan untuk UAS. Tes hari ke-1 pada 
tanggal 21 November 2016, adalah tes 
mengenai perbankan dan ekonomi. 
Kami dinyatakan lolos, sehingga esoknya 
kami ikut tes hari ke-2 mengenai Good 
Corporate Governance. Ternyata, kami 
berhasil lolos dan berkesempatan ikut 
tes hari ke-3 tentang Matematika. 
Pada tanggal 24 November 2016, kami 
mendapat pemberitahuan via e-mail 

kalau lolos dari babak penyisihan 
sehingga kami masuk ke tahap 
pembuatan video Youtube.

Untuk tahap pembuatan video, ada 
dua belas kelompok yang lolos, yang 
berasal dari Surabaya (kami sendiri), 
Yogyakarta, Jakarta, Aceh, Pekanbaru, 
Palembang, Bogor, Bekasi, dan kota-kota 
lainnya. Waktu yang diberikan untuk 
pembuatan video sangat singkat, yaitu 
tanggal 25–29 November 2016, video 
sudah harus diunggah ke Youtube, 
sedangkan waktu itu kami masih 
sedang menghadapi UAS. Ada lima 
tema yang diberikan, dan kami memilih 
untuk membuat video dengan tema 
“How banking and finance can boost 
economic growth in the community.” 
Kami juga harus membagikan video kami 
ke teman-teman melalui media sosial 
untuk mendapatkan like terbanyak. 
Pada tanggal 1 Desember 2016, kami 
mendapat pemberitahuan melalui 
e-mail bahwa kami lolos, dan akan 
mengikuti babak semifinal di Jakarta. 

Tanggal 3 Desember 2016, kami 
berangkat ke Jakarta didampingi oleh Ibu 
Mulyati Dewi. Sebelum lomba dimulai, 
kami mengikuti acara opening ceremony 
bersama tiga tim semifinalis lainnya, 
yang berasal dari Sampoerna Academy 
Bogor, SMAN 8 Yogyakarta, dan SMA 

Negeri Unggulan M.H. Thamrin 
Jakarta. Esoknya, kami harus 
mempresentasikan video 
Youtube yang telah kami 
buat. Lalu, kami mengikuti 
babak cerdas cermat yang 
diadakan di Sampoerna 
University. Dari babak ini, 

tim pada posisi ke-3 dalam 
perolehan poin, keluar sebagai 

Juara III, sedangkan dua tim 
teratas akan mengikuti babak 

final. Kami, tim SMA Kristen Petra 
2, berhasil lolos ke babak terakhir 
untuk berhadapan dengan tim  SMA 
Negeri 8 Yogyakarta.

Sampoerna Financial Day 2016 
diadakan pada tanggal 5 Desember 

2016, di Balai Sudirman, Jakarta. Acara 
dimulai dengan seminar Indonesia 
Economic and Financial Outlook, yang 
dihadiri oleh para ekonom, dosen, 
mahasiswa, serta para finalis SBO 
2016. Setelah itu, babak final dimulai, 
berupa presentasi dan debat mengenai 
perbankan dalam bahasa Inggris. Kami 
juga harus menjawab pertanyaan para 
juri mengenai topik yang kami dapatkan. 
Babak ini cukup menegangkan, dan 
kami bersyukur kami bisa menjalaninya 
dengan baik. Setelah kami presentasi, 
ada acara talk show diskusi dengan para 
finalis SACOPA 2016, yaitu penghargaan 
atas pengabdian masyarakat. Setelah 
talk show berakhir, saat yang dinantikan 
pun tiba, yaitu pengumuman pemenang 
SBO 2016. 

Puji Tuhan... tim SMA Kristen Petra 
2 berhasil menjadi yang terbaik dengan 
gelar Juara I, mengungguli tim SMA 
Negeri 8 Yogyakarta yang meraih Juara 
II. Kami bersyukur kepada Tuhan, dan 
sangat berterima kasih kepada para 
guru serta teman-teman yang telah 
mendukung kami. Melalui ajang ini, 
kami telah memperoleh ilmu yang 
lebih dalam lagi mengenai perbankan, 
sekaligus mendapatkan pengalaman 
yang tak terlupakan...!

Banking Olympics 2016
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Art, Science, and Charity Event adalah kegiatan yang 
diadakan oleh PPPK Petra dengan tujuan untuk 
mempublikasikan tentang “A New Paradigm in 

Education” kepada masyarakat, sekaligus mengeksplorasi 
talenta yang dimiliki oleh setiap siswa. Kegiatan berlangsung 
pada tanggal 9-10 Desember 2016, pukul 08.00–13.00 WIB. 
Di SMA Kristen Petra 4, kegiatan ini dihadiri oleh berbagai 
kalangan, baik para undangan, masyarakat sekitar, orang tua 
siswa, calon orang tua siswa, maupun pelajar dari sekolah lain. 

Acara dibuka oleh MC dengan menggunakan empat bahasa, 
yaitu bahasa Indonesia, Mandarin, Inggris, dan Jawa. Setelah 
doa pembuka, acara berlanjut dengan menyanyikan lagu 
“Indonesia Raya” dan “Mars Petra”  yang dipandu oleh siswa, 
lalu dilanjutkan testimoni perwakilan orang tua siswa dan 
kepala sekolah sebelum pemukulan drum oleh kepala sekolah 
sebagai tanda acara dibuka. Pada kesempatan yang indah ini, 
kami juga belajar berbagi kepada mereka yang membutuhkan, 
berupa pembagian alat tulis, snack, dan bahan kebutuhan lain 
(bahan natura). Para pengunjung disuguhi dengan berbagai 
kegiatan seni, antara lain: solo vocal, vocal group, band, baca 
puisi, tari tradisional, modern dance, beat box, pantomim, 
paduan suara, dan parikan (pantun Jawa). Tersedia juga stan 
karya seni untuk membatik, melukis, dan membuat topeng, 
bahkan pengunjung dapat ikut serta mencobanya. Selain itu, 
terdapat juga stan sains, stan medical check up, stan permainan 
ketangkasan, stan flipped classroom, dan stan bazar makanan/
minuman. Acara ini diramaikan dengan kegiatan olahraga (tenis 
meja, gym, lomba bola basket: 3 on 3) yang juga bertujuan 
untuk memperkenalkan salah satu program Excellent Point (bola 
basket) Petra 4, serta games oleh pengurus OSIS. 

Pada akhir acara hari kedua, suasana makin meriah dengan 
performance oleh anak-anak FKKI yang mengajak seluruh 
pengunjung ikut menarikan tari daerah Nusa Tenggara Timur 
yang energik. Pada penghujung acara, MC beserta Ibu Dyah dan 
Bapak Yanuar mengajak semua siswa dan pengunjung mengikuti 
flash mob dan mannequin challenge. Amazing anak smatr@
pat! Kapan ya, ada acara seperti ini lagi? Tuhan memberkati kita 
semua.

oleh: Viola, Christy, Zena

Begitulah lagu “Guruku Tersayang” yang diperdengarkan 
dari ruang sentral pada tanggal 25 November 2016 lalu, 
dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional di SMK 

Kristen Petra. Para pengurus OSIS bersama dengan wakil 
kepala sekolah bidang kesiswaan telah merencanakan sebuah 
persembahan yang berkesan, bertema “My Sweet Teachers”, 
sebelum hari guru tiba. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 
menumbuhkan nilai karakter menghargai dan menghormati 
jasa para guru. Peringatan Hari Guru juga merupakan momen 
yang tepat untuk mengucapkan rasa terima kasih kami kepada 
para guru yang telah dengan sabar untuk mengajar dan 
mendidik kami semua.

Tanggal peringatan Hari Guru yang jatuh pada saat kegiatan 
UAS yang sedang berlangsung, tidak menggoyahkan semangat 
kami untuk memberikan kesan menarik kepada para guru 
kami. Kegiatan diawali dengan doa dan renungan pagi seperti 
biasa dari Bapak Imanu Siswoputranto selaku Kepala SMK 
Kristen Petra. Kemudian, suasana menjadi hening ketika 
beberapa siswa menyanyikan lagu “Hymne Guru”, dilanjutkan 
dengan pembacaan puisi berjudul “Malaikat Tak Bersayap” 
oleh Steven Gunawan (XI TKJ 2) karya Jovan Jeremi (XII TKJ2).

Setiap ruang ujian diwakili oleh dua orang siswa yang telah 
dipilih untuk membawa suvenir dari sekolah, berupa glass jar 
yang berisi permen. Suvenir tersebut melambangkan cinta 
dan rasa terima kasih para siswa kepada bapak dan ibu guru. 
Suvenir diberikan oleh siswa yang berbaris maju ke depan 
kelas sambil mencium tangan guru, dan mengucapkan terima 
kasih dengan diiringi lagu “You Raise Me Up” oleh beberapa 
siswa dari ruang sentral. Suasana haru terbingkai oleh senyum 
sumringah di raut wajah para guru dan siswa pada saat itu.

Perayaan sederhana namun mengesankan... memiliki arti 
luar biasa di hati para guru dan siswa. Selamat Hari Guru untuk 
semua guru yang mulia...! Jasa kalian akan selalu kami kenang. 
Tetaplah menjadi pelita untuk anak bangsa.

oleh: Eunike Jeannyfer C. dan Jessica C.

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

You Are My 
Sweet Teachers

Amazing Smatr@pat!

14



Pada bulan Desember 2016 lalu, 
para siswa kelas A-Level Cambridge 
dari SMA Kristen Petra 1 dan 

SMA Kristen Petra 2 mendapatkan 
kesempatan untuk belajar dengan 
dosen tamu, Bapak Ida Bagus Made 
Artadana, S.Si., M.Sc.. Beliau adalah 
dosen mikrobiologi Fakultas Bioteknologi 
Universitas Surabaya, yang sekaligus 
pelatih olimpiade Biologi di Puslitbang 
PPPK Petra. Pembelajaran berlangsung 
selama sekitar satu minggu (enam kali 
pertemuan), dari tanggal 5 Desember 
2016 hingga 15 Desember 2016, dengan 
memanfaatkan waktu setelah usai UAS.

Pada setiap pembelajaran, selalu 
disertai dengan sesi tanya jawab, 
membuat para siswa antusias untuk 
bertanya akan hal-hal yang masih kurang 
dipahami. Bapak Arta menjelaskan 
dengan pendekatan analogi sehari-
hari sederhana yang mudah dicerna 

oleh siswa. Sehingga tampak bahwa 
dengan analagi sederhana sehari-hari, 
mampu menjelaskan hal-hal yang rumit. 
Pembelajaran yang diikuti oleh 26 siswa 
kelas Cambridge dari SMA Kristen Petra 
1 dan SMA Kristen Petra 2 ini, berjalan 
dengan baik, santai namun tetap serius, 
serta terkontrol dengan kehadiran guru 
pengajar dari sekolah masing-masing. 

Pada penghujung jadwal 
pembelajaran, yakni hari Kamis, tanggal 
15 Desember 2016, kegiatan diisi 
dengan diskusi, tanya jawab, dan 
tes evaluasi yang terdiri atas 
dua jenis soal 
(pilihan ganda 
dan uraian). 
Dalam suasana 
kelas pada hari 
terakhir itu, 
tampak sekali 
antusiasme para 

siswa peserta. Pertanyaan-pertanyaan 
dilontarkan dengan semangat, diskusi 
dan debat pun turut meramaikan 
suasana kelas. Lalu pada akhir sesi 
kegiatan pembelajaran, dilangsungkan 
tes evaluasi yang berdurasi dua jam, 
yang berlangsung pukul 10.00–12.00 
WIB, sekaligus sebagai penutup kegiatan 
pembelajaran Cambridge A-Level Class - 
Biology 2016.

oleh Dosen Tamu
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Natal merupakan salah satu momen 
yang paling dinantikan oleh 
seluruh umat kristiani di seluruh 

dunia, tak terkecuali oleh keluarga besar 
PPPK Petra. Pada momen Natal ini, kita 
sebagai umat kristiani selalu diingatkan 
akan karya kasih Allah dalam melawat 
umat-Nya melalui kedatangan Tuhan 
Yesus Kristus ke dunia. Dia datang untuk 
menerangi dunia ini yang membelenggu 
manusia dalam bayang-bayang 
kegelapan. Sudah selayaknyalah, kita 
sebagai umat percaya, meneladani apa 
yang telah Tuhan ajarkan kepada kita, 
yaitu menjadi terang dan berbagi kasih 
kepada sesama. 

Pada tanggal 15 Desember 2016 
lalu, PPPK Petra mengadakan perayaan 
Natal yang bertempat di Auditorium 
PPPK Petra, Jalan Lingkar Dalam Barat 

Perumahan Graha Famili, Surabaya. 
Perayaan Natal ini dihadiri oleh seluruh 
guru, karyawan, jajaran eksekutif, dan 

Dewan Pengurus PPPK Petra. Pukul 
17.00, acara didahului oleh sambutan 
Ketua I Dewan Pengurus PPPK Petra, 
Dr. Ir. J. Heryanto, MS, MBA, dan doa 
pembukaan, sebelum masuk ke acara 
inti. Petra Youth Orchestra tampil 
mulai dari awal acara sebagai pengiring 
musik dalam acara perayaan Natal ini. 
Penampilan persembahan talenta dari 
para siswa PPPK Petra, dikolaborasikan 
dalam sebuah operet untuk 
menyampaikan pesan Natal yang sesuai 
dengan tema acara, yaitu "Bangkitlah, 
Menjadi Terang!" Penampilan kolintang, 
perkusi, cantoria, dance, dan tidak 
ketinggalan, Petra Children Choir, 
sungguh menarik perhatian semua orang 
yang menghadiri perayaan tersebut.

Renungan firman Tuhan diambil 
dari Yesaya 60:1, "Bangkitlah, menjadi 

teranglah, sebab terangmu 
datang, dan kemuliaan 
TUHAN terbit atasmu." Pdt. 
Wahyu Pramudya, M.Th. 
juga menambahkan bahwa 
kita haruslah menjadi 
terang di dalam semua 
keadaan. Sedikit contoh yang 
sempat ia bagikan adalah 
pengalaman ketika sedang di 
sebuah SPBU. Saat mengisi 
bensin di SPBU tersebut, ia 
mendapati seorang penjual 

kue yang membuat hatinya tergerak 
untuk membeli sebagian besar kuenya. 
Namun saat hendak membayar bensin 

dan kue, ia menyadari kalau ternyata 
dompetnya ketinggalan. Setelah 
bercakap dengan petugas SPBU, si 
penjual kue mendengar kalau Pdt. 
Wahyu adalah seorang pendeta, dan 
akhirnya meminjami ia uang untuk 
membayar bensin. Awalnya ia 
bermaksud untuk membantu 
si penjual kue dengan membeli 
kuenya, akan tetapi... malah ia yang 
akhirnya dibantu oleh si penjual kue. 
Maksud dari cerita ini adalah siapa pun 
bisa menjadi terang bagi sesama. Kita 
pun juga dapat menjadi terang bagi 
sesama, sama seperti kerlip lampu 
Natal, yang meskipun kecil, namun tetap 
memancarkan terang dan memberi 
dampak (keindahan). Inilah pesan 
Natal yang bisa kita 
renungkan dan 
refleksikan dalam 
kehidupan kita 
sehari-hari sebagai 
anak-anak Tuhan. 
Tuhan memberkati.

Perayaan Natal PPPK Petra 2016


