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EDITORIAL CONTENTS
Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda 
dalam Gema Petra edisi bulan Februari 
2017 ini. Dalam edisi ini, kami menyajikan 
berbagai liputan seputar kegiatan siswa yang 
berlangsung di lingkungan sekolah-sekolah 
PPPK Petra ataupun lomba-lomba yang 
diikuti oleh para siswa Petra, di antaranya: 
kegiatan belajar alat musik, cooking class, 
Surabaya City Tour, bakti sosial, outbound, 
eksperimen sains, family gathering, lomba 
Industrial Challenge, Heroes Alliance, 
Brilliant Science Competition, dan Lomba 
Desain Seragam PPPK Petra. Tak ketinggalan 
juga, liputan tentang seminar pendidikan 
bertema “A New Paradigm in Education 
and Youthpreneurship” yang berlangsung di 
Auditorium PPPK Petra pada beberapa waktu 
yang lalu.

Kiranya semua liputan berita yang dirangkum 
dalam Gema Petra edisi kali ini bisa 
bermanfaat bagi Anda.

Selamat membaca....

Silakan mengunduh QR code 
reader pada Google Playstore / 
Apps Store, dan scan QR code 
berikut!
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Segala sesuatu berasal dari sebuah 
mimpi dan harapan. Begitu pula 
dengan kami, tim dari SMA Kristen 

Petra 5 yang terdiri atas Sheiren, 
Chikita, dan Mattew (tergabung dalam 
tim pertama); serta Ricky, Amelia, dan 
Keiko (tergabung dalam tim kedua). 
Kami berhasil meraih gelar juara dalam 
lomba HEAL (Heroes Alliance) yang 
diadakan oleh Universitas Surabaya 
pada tanggal 22 Januari 2017. Lomba 
ini berlangsung dalam empat tahap. 
Tahap I adalah penyisihan online. Tahap 
II adalah penyisihan yang dilaksanakan 
di Universitas Surabaya. Tahap III adalah 
babak rally games yang berlangsung 
di Food Junction Surabaya. Sedangkan 
tahap IV adalah babak final yang 
dibagi menjadi dua sesi, yaitu sistem 
betting dan presentasi tentang laporan 
keuangan. Pada babak final, kami tidak 
menyangka bisa meraih prestasi yang 
membanggakan. Panitia memutuskan 
tim pertama menjadi peraih Juara II, dan 
tim kedua menjadi peraih Juara III. Rasa 

senang, bangga, dan kaget, menyelimuti 
perasaan hati kami. Kami sadar bahwa 
bukan hanya karena kerja keras dan 
kepandaian kami, tetapi juga karena 

pertolongan dan kebaikan Tuhan saja 
kami bisa meraih hasil ini. Terima kasih 
Tuhan untuk setiap rencana yang indah 
untuk kami dan sekolah kami...!

Miracle

Industrial
Challenge

Industrial Challenge (IC) merupakan event tahunan yang 
diselenggarakan oleh Universitas Katolik Widya Mandala. 
Industrial Challenge diikuti oleh sembilan puluh tim yang 

berasal dari berbagai daerah di Jawa, termasuk kami, tim 
dari SMA Kristen Petra 1 atas nama Evan (XII IPA-1), Nathania 
Michelle (XII IPA-4), dan Natasha Adeline W. (XII IPA-6). Lomba 
yang berlangsung pada tanggal 11 Desember 2016 ini, dibagi 
menjadi tiga sesi.

Sesi pertama mengerjakan Matematika Dasar sebanyak 
seratus soal pilihan. Setelah mengerjakan soal, diadakan rally 
games. Setiap tim berusaha untuk meraih poin sebanyak-
banyaknya di pos-pos yang tersedia. Pada sesi kedua, diambil 
delapan belas tim terbaik, termasuk tim kami, untuk lanjut 
ke babak final. Pada babak final, setiap kelompok harus 
berpikir keras dalam membuat perencanaan yang baik tentang 
pemasaran suatu produk. Tiap tim diminta untuk membuat 
simulasi industri dengan menjual produk berupa lemari. Dalam 
simulasi ini, barang yang akan dijual harus lolos dari quality 
control (QC), dan ketentuan barang harus sesuai dengan 
perjanjian kepada konsumen.

Kami menantikan pengumuman dengan penuh 
pengharapan. Akhirnya... doa kami terjawab, tim SMA 

Kristen Petra 1 dinyatakan sebagai Juara I. 
Sungguh persaingan yang sangat 

ketat, puji Tuhan...  karena 
kemurahan-Nya segala kesulitan 

dapat diatasi. Semoga prestasi ini 
dapat terus kami tingkatkan. Viva 

SMA Kristen 
Petra 1!

oleh: Evan, 
Nathania, 

Natasha

of God
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Heroes Alliance (HeAl) adalah 
lomba akuntansi yang diadakan 
oleh Universitas Surabaya pada 

setiap tahunnya. Pada tahun 2017 ini, 
HeAl sudah mengadakan acaranya untuk 
yang ke-7 kalinya. Lomba ini termasuk 
salah satu lomba akuntansi yang paling 
bergengsi di Indonesia, karena itulah 
kami —Jonathan Valentine (XI MIPA-4), 
Merelyn (XI MIPA-2), dan Alvin Christy 
(XI MIPA-4)— dari SMA Kristen Petra 
2, ingin mencoba mengikuti lomba ini. 
Selain itu, kami juga ingin mengasah 
kemampuan kami bertiga dalam mata 
pelajaran akuntansi. 

Lomba ini terdiri atas beberapa 
babak dan berlangsung selama tiga 
hari, yakni tanggal 20–22 Januari 2017. 
Namun sebelumnya, para peserta yang 
mendaftar harus dihadapkan dahulu 
pada seleksi awal tanggal 13 Januari 
2017, yang berupa tes online. Tes ini 
terdiri atas lima puluh soal pilihan 
ganda dan tiga soal uraian, yang harus 
dikerjakan selama kurang lebih dua 
jam. Materi tes antara lain bidang 
Akuntansi, Ekonomi, dan Matematika. 
Hasil tes online ini diumumkan dua hari 
setelahnya. Puji Tuhan, tim kami berhasil 
menduduki peringkat I dan lolos ke 
babak selanjutnya.

Pada hari pertama, dilaksanakan 
dua babak yang harus diikuti oleh 
lima puluh tim yang lolos tes online. 
Pada babak I, tim kami diminta untuk 
mengerjakan soal dua kali, yang pertama 
secara individu, sedangkan yang 
kedua secara berkelompok. Soal yang 
diberikan sebanyak empat puluh butir 
dengan materi Akuntansi, Ekonomi, dan 
Matematika. Pada babak II, diberikan 

lima butir soal uraian Akuntansi. Setelah 
selesai dan dilanjutkan istirahat, seluruh 
peserta dibagi menjadi delapan tim 
besar untuk bermain rally games dan 
mendapatkan modal untuk membeli soal 
nantinya. Dari modal yang kami dapat, 
kami memutuskan untuk membeli soal 
sulit, sedang, dan mudah. Pada soal 
yang sulit, kami mendapatkan sedikit 
kesusahan, tetapi kami beusaha untuk 
mengerjakan sebisanya. Akhirnya pada 
penghujung hari, diumumkan hasil 
kalkulasi babak I dan II, kami berada 
di peringkat II dan lolos ke babak 
berikutnya.

Hari kedua adalah hari paling seru 
dan melelahkan. Babak ini adalah babak 
rally game yang bertempat di Food 
Junction Surabaya. Di bawah panas 
terik matahari, kami harus melalui 
berbagai macam game yang dipadukan 
dengan soal-soal Akuntansi. Terdapat 
banyak pos rally games, di antaranya 
adalah Fast and Furious, Bikini Bottom, 
mengerjakan TTS, dan berbagai pos asyik 
lainnya. Babak itu ditutup dengan bonus 
game besar penyelesaian kasus siklus 
akuntansi dengan menyelesaikan sebuah 
kertas kerja. Kami kalah cepat dalam 
mengerjakan soal bonus pada babak ini. 
Akan tetapi, kami tetap berhasil lolos ke 
babak pada hari yang ketiga. Diambil dua 
belas tim yang lolos ke hari berikutnya.

Pada hari ketiga, dua belas tim 
memperebutkan lima tempat untuk 
babak grand final. Pada babak ini, 
para peserta diwajibkan untuk 
mempertaruhkan modal yang diberikan 
untuk mengerjakan dua puluh soal. Kami 
sempat putus asa ketika sempat salah 
salah kali secara berturut-turut dan 

kehilangan seratus poin. Namun, hanya 
karena berkat dan anugerah Tuhan 
sajalah, kami berhasil masuk ke tim lima 
besar, yang masuk ke babak grand final.

Babak grand final sungguh 
menegangkan. Kelima tim disimulasikan 
sebagai sebuah perusahaan yang 
melakukan berbagai transaksi, dan 
tiap perusahaan tersebut akan 
menjalankan sebuah siklus akuntansi 
sampai pada tahap pembuatan laporan 
keuangan. Dan setelah itu, tiap tim akan 
mempresentasikan hasil tersebut kepada 
dewan juri. Setelah presentasi, kami 
diberikan beberapa pertanyaan yang 
berkaitan dengan hasil jawaban kami. 
Kami sangat bangga karena kami berhasil 
mengeksekusi presentasi dan seluruh 
pertanyaan dengan baik.

Setelah semua tim selesai presentasi, 
kelima tim dibawa menuju ke gedung 
perpustakaan untuk gala dinner. 
Suasana yang harusnya menyenangkan, 
menjadi menegangkan karena kami 
harus menunggu hasil pemenang lomba. 
Apalagi kami harus menunggu sekitar 
satu setengah jam, dan makan pun 
menjadi kurang berselera. Akhirnya... 
saat pembacaan pemenang pun tiba. 
Tim kami diumumkan sebagai juara 
pertama! Kami bersorak dan langsung 
memuji nama Tuhan. Perjuangan kami 
mulai hari pertama telah terbayar lunas 
dengan trofi Juara I. Akhir kata, kami 
mengucapkan terima kasih kepada 
PPPK Petra, khususnya kepada sekolah, 
guru-guru, dan orang tua yang telah 
mendukung kami melalui doa, materi, 
ataupun berbagai cara lain. We fight, we 
win, we are the winner!

oleh: Alvin & Jonathan

Heroes
Alliance7
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Mentoring merupakan program kegiatan 
yang digalakkan di lingkungan sekolah PPPK 
Petra, dengan tujuan agar terjalin kedekatan 

hubungan antara siswa dan wali kelas, siswa dan mentor, 
serta siswa dan siswa. SMA Kristen Petra 3 melaksanakan 
kegiatan mentoring pada setiap hari Jumat, bergantian 
dengan pelaksanaan persekutuan doa, sehingga 
hubungan yang harmonis dapat terjalin di antara warga 
sekolah. Melalui mentoring yang dilakukan, baik di dalam 
kelas maupun di luar kelas, hubungan keterdekatan 
pribadi akan terbentuk, dan potensi yang dimiliki 
oleh siswa akan diketahui serta dapat dikembangkan. 
Pembelajaran tentang materi ”Kesetimbangan Kimia” 
dapat dilakukan di luar kelas dalam bentuk games untuk 
menciptakan suasana pembelajaran   yang aktif, inovatif, 
kreatif, dan menyenangkan. Lapangan olahraga yang 
ada di sekolah, dapat juga digunakan sebagai media 
pembelajaran untuk menerangkan teori.

Mentoring

Hari Jumat pada minggu terakhir, 
tepatnya tanggal 26 Januari 2017, 
diselenggarakan Persekutuan 

Doa (PD)Bersama di aula SMP Kristen 
Petra 4, layaknya ibadah di gereja. PD 
ini mengambil tema “Bersukacitalah 
dan Pujilah Tuhan Hai Jiwaku“. Pukul 
07.00, seluruh warga sekolah dari SMP 
Kristen Petra 4 mulai berkumpul untuk 
memuliakan nama Tuhan. Sebelum 
mendengarkan firman Tuhan, para murid 
diajak untuk berdoa dan memuji Tuhan. 

Dalam PD tersebut, Pdt. Anggraini 
Mahardini Tinupikso, S,Si. mengawali 
dengan memutarkan video “Letter 
of God”. Dalam video itu, Tuhan 
menyampaikan bahwa Ia sangat 
mengasihi manusia, Ia juga selalu 
memelihara umat-Nya dan menuntun 
mereka sejak berada dalam kandungan 
ibunya. Pada akhir video, Tuhan 
menanyakan: “Apakah kau mau menjadi 
anak-Ku?” Kasih Allah sangat besar 
bagi anak-Nya, Ia mau mengorbankan 
nyawa-Nya bagi manusia, dan kasih-
Nya tak terbatas. Oleh karena itu, kita 
harus berterima kasih dan mengucap 

Terima Kasih, Tuhan!
syukur atas kasih-Nya. Bagaimana 
caranya? Ada banyak cara, tetapi tak 
sedikit dari kita yang enggan atau sulit 
untuk melakukannya, di antaranya 
adalah dengan selalu memuliakan 
Tuhan, mengucap syukur, rajin membaca 
Alkitab, berdoa, dan sebagainya. 
Beberapa cara tersebut memang 
sudah kita lakukan, tetapi apakah kita 
melakukannya dengan sepenuh hati? 
Nah, kita harus merenungkan jawaban 
dari pertanyaan ini, karena kita kadang 
tak sadar bahwa kita hanya sekadar 
melakukannya sebagai formalitas, 
dan kita sering melakukan hal yang 
menyimpang. Hal yang menyimpang, 
misalnya adalah saat ibadah kita masih 
sering berbicara dengan teman atau 
bermain ponsel, dan mengabaikan 
firman Tuhan.

Oleh karena itu, kita harus mengubah 
kebiasaan buruk kita, serta berterima 
kasih kepada Tuhan atas anugerah dan 
bimbingan-Nya selama ini. Tentunya 
dengan sepenuh hati...! 

oleh: Maurent Lavena S.
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Gathering
Family

Perjamuan Kasih

Kebahagiaan dapat kami rasakan saat bersama dengan 
orang tua hadir ke sekolah untuk mengambil hasil belajar 
kami selama semester ganjil tahun ajaran 2016/2017, 

tepatnya pada tanggal 21 Desember  2017. Hal itu karena saat 
pengambilan rapor, tidak hanya sekadar kami menerima hasil 
belajar saja, tetapi ada acara yang khusus bagi kami dan orang 
tua sebagai keluarga besar SMP Kristen Petra 2, yaitu makan 
pagi bersama orang tua/ wali, siswa, kepala sekolah, guru, dan 
karyawan. Acara ini merupakan keistimewaan bagi kami karena 
saat itu kami memiliki kesempatan untuk bersama orang tua, 
kepala sekolah, guru, dan wali kelas, serta dapat berbincang 
mengenai prestasi belajar kami selama semester ganjil ini. 

Pada acara family gathering ini, semua warga sekolah 
termasuk orang tua, terlibat aktif dalam menyukseskan acara 
ini. Tiap kelas menyiapkan menu yang akan disajikan dengan 
dana subsidi dari sekolah. Kelas VII menyiapkan es buah, kelas 
VIII menyiapkan berbagai sup, sedangkan kelas IX menyiapkan 
lauk yang sesuai dengan menu saat itu, misalnya: perkedel 
daging, perkedel udang, dan sebagainya.

Pembagian rapor dimulai pukul 07.00 oleh wali kelas 
di kelas masing-masing. Hal yang istimewa lagi, sebelum 
rapor diterimakan, kami mendapat pengarahan dari Direktur 
Eksekutif PPPK Petra, Ir. Winfrid Prayogi, M.Div., M.Th.. Beliau 
menyampaikan visi, misi, dan program PPPK Petra ke depan. 
Dengan begitu, kami sebagai siswa dan juga orang tua kami, 
bisa semakin memahami dengan jelas akan program PPPK 
Petra yang membekali kami sebagai siswa dengan seoptimal 
mungkin guna meraih masa depan. Thanks, God!
                                                                                                                             

oleh: tim jurnalistik P2 

Setiap hari Jumat dilaksanakan 
kegiatan mentoring dan 
persekutuan doa (PD) di tiap-tiap 

kelas. Pada awal semester II tahun ajaran 
2016/2017, kegiatan PD dengan tema 
“Hatiku Bersukacitalah” dilaksanakan 
tidak hanya sekadar memuji Tuhan 
dan mendengarkan firman-Nya, tetapi 
ada kegiatan perjamuan kasih yang 
diikuti oleh wali kelas selaku mentor, 
pendamping mentoring, dan para siswa 

SMP Kristen Petra 2.
Hari Jumat, tanggal 6 Januari 

2017, kegiatan PD dilakukan dengan 
mengoptimalkan video distribution. 
Petugas pujian (Angelina, Melenia, dan 
Regina Claudia) memimpin lagu pujian 
dengan didampingi oleh Ibu Ineke 
Lahallo, S.Si. (Teol.) dan Bapak Ridolof 
S. Mamarodi, S.Si. (Teol.) selaku guru 
agama. Mereka berdua mengajak kami 
untuk memuji nama Tuhan dengan 

penuh kesungguhan dan ucapan syukur. 
Ada juga kesaksian dari teman-teman 
kami yang mendapat pertolongan Tuhan 
selama tahun 2016 lalu, sehingga mereka 
meraih keberhasilan ataupun prestasi 
yang membanggakan. Setelah itu, kami 
mendengarkan pemberitaan firman 
Tuhan yang disampaikan oleh Bapak 
Ridolof. Dalam khotbahnya yang diambil 
dari Mazmur 16:9, dia menekankan 
kunci sukacita adalah menjaga hati tetap 
bersandar kepada Tuhan dan kehendak-
Nya, sebab Tuhanlah yang menjaga 
dan memberi ketenangan dalam kita 
menempuh perjalanan kehidupan.

Usai kami menerima berita kebenaran 
firman Tuhan, kami berbagi roti/kue yang 
sudah kami bawa dari rumah. Berbagi 
roti ini sebagai salah satu kegiatan 
perjamuan kasih. Kami tidak hanya 
menukar roti/kue ke teman satu kelas, 
tetapi juga ke kelas lain. Perjamuan kasih 
ini menunjukkan hatiku bersukacita, 
karena kami dapat memberikan roti yang 
terbaik kepada teman kami di kelas lain, 
demikian juga hal yang sama dirasakan 
oleh semua siswa SMP Kristen Petra 2. 
God bless you all...!

      oleh: tim jurnalistik P2
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Kompetisi terus bergulir, dan kami 
tak akan pernah berhenti untuk 
berjuang. Kami, Aditya David 

Wirawan (IX-7) dan Steven William 
(VIII-2), mendapat kesempatan untuk 
mewakili SMP Kristen Petra 1 di ajang 
The 9th Brilliant Science Competition yang 
diadakan oleh SMAK Penabur Gading 
Serpong, Tangerang, pada tanggal 12–14 
Januari 2017. Kompetisi yang diikuti oleh 
peserta siswa SMP dari berbagai provinsi 
di Indonesia ini, terdiri atas empat 
babak, dan pelaksanaannya diawali 
dengan babak penyisihan I secara online. 
Mengingat ketatnya persaingan, kami 
berangkat ke Tangerang dengan target 
realistis, yakni do our best and let our 
dearest God do the rest.

Pada tanggal 13 Januari 2017, 
kompetisi penyisihan tahap II 
berlangsung. Tiap tim mengerjakan lima 
belas soal Biologi (multiple true false) 
dan lima belas esai Fisika dalam waktu 
satu jam. Babak ini menguji ketangguhan 
mental peserta, karena ternyata sulit 
menyelesaikan seluruh materi soal 
dengan waktu yang sangat singkat. 

Pada penghujung hari, semua peserta 
berkumpul di aula untuk mendengar 
pengumuman tim yang lolos ke babak 
semifinal. Dan ternyata, tim kami 
menduduki peringkat I sebagai tim yang 
melaju ke semifinal. Kami juga terkejut 
sekaligus senang saat panitia lomba 
mengumumkan kalau tim kami menjadi 
Best Solver dalam esai rumit Ottomatic 
Pizza. Untuk itu, kami mendapat hadiah 
kaus T-shirt dan seloyang pizza. Unik 
benar kompetisi ini, ya…!

Pagi hari, tanggal 14 Januari 2017, 
enam belas tim semifinalis kembali 
dihadapkan dengan serangkaian materi 
soal yang sulit. Panitia menyediakan 
enam soal esai Fisika dan enam soal esai 
Biologi untuk kami pilih, lima soal untuk 
tiap bidang. Mengingat bobot soal yang 
sudah demikian menantang pada babak 
sebelumnya, kami telah mempersiapkan 
diri sebaik mungkin dalam tahap ini. Puji 
Tuhan, lagi-lagi tim kami menduduki 
peringkat I sebagai tim yang lolos ke 
babak final.

Babak final yang berlangsung pada 
hari yang sama, benar-benar menuntut 

konsentrasi. Tiap tim dihadapkan pada 
lima soal eksperimen Fisika dan lima soal 
eksperimen Biologi. Waktu pengerjaan 
selama tiga jam terasa sangat singkat 
bagi semua finalis. Pada akhir babak final 
yang melelahkan tersebut, kami hanya 
dapat menyerahkan hasil kerja dalam 
doa. Let the best team win this tough 
competition.

Dan akhirnya... kami menutup 
kompetisi awal tahun 2017 ini dengan 
buah yang manis, karena tim SMP 
Kristen Petra 1 dinyatakan sebagai 
Juara I dalam The 9th Brilliant Science 
Competition. Kami sangat berterima 
kasih atas dukungan orang tua dan para 
guru yang telah memberi kesempatan 
serta menyiapkan kami sebaik mungkin 
melalui berbagai latihan untuk persiapan 
kompetisi. Kelancaran sepanjang proses 
kompetisi ini semakin membuat kami 
sadar akan indahnya kasih Tuhan dalam 
ayat yang kami yakini: “Every good and 
perfect gift is from above, coming from 
the Father of the heavenly lights, who 
does not change like shifting shadows – 
James 1:17.”

Science
The 9th Brilliant

Competition
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Pada akhir semester ganjil yang lalu, 
PPPK Petra mengadakan Lomba 
Desain Seragam yang ditujukan bagi 

para siswa Petra jenjang SMP dan SMA/
SMK. Para peserta adalah siswa-siswi 
yang mendapat rekomendasi dari kepala 
sekolah masing-masing. Pengumpulan 
karya dijadwalkan pada tanggal 5–10 
Desember 2016. Dalam lomba ini, tiap 
peserta membuat karya desain seragam 
sekolah satu set lengkap untuk jenjang 
KB/TK, SD, SMP, dan SMA/SMK. Desain 
harus menerapkan warna corporate 
PPPK Petra, yaitu memuat warna hijau 
dan kuning. Penilaian didasarkan atas 
aspek bentuk desain (keindahan), warna, 
kemudahan pembuatan/produksi, 
kenyamanan pemakaian, dan orisinalitas 
karya.

Hingga batas akhir pengumpulan, ada 
sebanyak 76 karya desain yang masuk 
ke panitia lomba. Dari seluruh karya 
yang masuk tersebut, terpilih sepuluh 
karya yang masuk ke (presentasi) babak 
semifinal pada tanggal 16 Desember 
2016. Kesepuluh semifinalis melakukan 
presentasi karyanya di hadapan dewan 
juri. Dari babak ini, mereka mendapat 
masukan-masukan dari dewan juri 
untuk menyempurnakan karya mereka, 
sebelum presentasi kembali (presentasi 
babak final) pada tanggal 20 Januari 
2017. Semua peserta menampilkan 
presentasi dengan baik dan detail akan 
karya desain mereka.

Meski begitu, pemilihan pemenang 
tetap berdasarkan aspek-aspek penilaian 
dari panitia, yang dinilai secara objektif 
oleh dewan juri, yang terdiri atas Ibu 

LOMBA DESAIN SERAGAM
PPPK PETRA

Aryani Widagdo, seorang independent 
fashion educationist, dan Ibu Yuliana 
Huang, alumnus PPPK Petra yang 
sekarang menjadi seorang fashion 
desainer. Akhirnya setelah presentasi 
babak final, dewan juri memutuskan 
Juara I diraih oleh Brigitte Theanita Halim 
dari SMA Kristen Petra 1. Juara II diraih 
oleh Josephine Stephani Widya dari 

SMP Kristen Petra 3. Juara III diraih oleh 
Debora Jovita dari SMA Kristen Petra 
1. Hasil karya pemenang dapat dipakai 
sebagai acuan model seragam siswa 
PPPK Petra. Selain itu, juara pertama 
berhak atas hadiah satu buah PC tablet, 
dan juara kedua serta ketiga berhak atas 
hadiah satu buah smartphone. Selamat 
buat para pemenang!
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Perkembangan dunia pendidikan 
saat ini terus mengalami 
perubahan, sehingga para 

orang tua sangat menginginkan anak-
anaknya mendapat pendidikan yang 
sesuai dengan perubahan zaman. 
Melihat hal ini, PPPK Petra sebagai 
lembaga pendidikan kristiani terus 
mempersiapkan diri dengan melakukan 
evaluasi dan perubahan program-
program baru yang akan dilaksanakan di 
seluruh unit sekolah di bawah naungan 
PPPK Petra. Selain mempersiapkan 
program-program tersebut, PPPK Petra 
juga menyosialisasikan kepada orang tua 
dan masyarakat umum agar program-
program tersebut dapat dimengerti dan 
dipahami dengan sebaik mungkin.

 Untuk itu, PPPK Petra mengadakan 
seminar pendidikan dengan tema: 
“A New Paradigm in Education” di 

Auditorium PPPK Petra, 
Jalan Lingkar Dalam Barat, 

Perumahan Graha Famili, 
Surabaya, pada hari Sabtu, 
tanggal 21 Januari 2017. 

Seminar ini dihadiri 
oleh sekitar 
enam ratus 

orang, termasuk Dewan Pengurus PPPK 
Petra, kepala sekolah, para siswa, orang 
tua siswa, serta masyarakat umum. 
Acara dibagi dalam dua sesi materi. 
Sesi pertama bertajuk “Pendidikan 
Holistis: A New Paradigm in Education” 
dengan pembicara Ir. Winfrid Prayogi, 
M.Div., M.Th.. Perubahan yang 
terjadi di sekitar kita adalah dampak 
globalisasi dalam berbagai bidang: 
informasi, teknologi, transportasi, 
budaya, bahkan pendidikan. Generasi 
pun berubah secara karakter. Petra 
harus peka terhadap perubahan dunia 
dan perubahan karakteristik siswa. 
Visi dan misi PPPK Petra mencakup 
pendidikan yang holistis (physical 
growth, emotional intelligence, talent 
development, religious education, 
academic excellence), inspiratif, serta 
berprestasi dengan sepenuh hati 
bagi Tuhan dan sesama. Sesi kedua 
bertajuk “Youthpreneurship” dengan 
pembicara Bapak Timotius Wong. Kunci 
utama dalam bisnis (entrepreneurship) 
adalah mengambil keputusan dan 
cepat merespons. Selain itu, juga ada 
dua hal yang utama, yaitu take action 
dan memperbanyak pengalaman. 

Pengalaman 
bisa 
diperoleh 
dari mana 
saja, yang 
terpenting 
background 
bisnis harus ada 
dalam diri, dan 
hal tersebut 
ditambah 
dengan mengikuti 
pelatihan-
pelatihan 
(memperluas 
networking). Istilah 
youthpreneurship movement didapat 
dari kegigihan dan kemauan anak-anak 
muda terjun dalam dunia bisnis. Hal 
tersebut bisa didapatkan dengan tiga 
hal, yaitu: right motivation (tidak hanya 
mendapatkan income semata, namun 
dengan menanamkan motivasi yang 
benar); know-how (banyak hal yang bisa 
didapatkan untuk meyakinkan diri terjun 
dalam dunia bisnis); capital (network 
and founders). Youthpreneurship 
movement juga menanamkan hal-hal 
yang perlu ditanamkan untuk anak-
anak muda, yaitu: motivate, facilitate, 
affiliate.

Perubahan adalah suatu yang 
tidak bisa dielakkan dalam beberapa 
sisi kehidupan ini. Visi dan misi PPPK 
Petra terus berkembang dan turut 
sejalan dengan perkembangan dunia 
pendidikan. Namun yang tak kalah 
penting, dibutuhkan kerja sama yang 
baik dari para Dewan Pengurus PPPK 
Petra, Ikatan Alumni PPPK Petra, dan 
orang tua siswa, supaya program-
program dalam visi dan misi tersebut 
berjalan dengan baik dan mencapai hasil 
yang maksimal.

Seminar Pendidikan PPPK Petra
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Program Veteran Mengajar

Sekolah kami, SD Kristen Petra 11, kedatangan 
delapan orang tamu istimewa pada tanggal 
12 Januari 2017 lalu. Para tamu istimewa ini 

mengenakan seragam cokelat, lengkap dengan topi 
oranyenya, dan di bagian dada sebelah kanan terdapat 
banyak lambang. Kira-kira, teman-teman tahu tidak, 
siapa tamu istimewa kami itu? 

Mereka adalah para veteran yang tergabung 
dalam Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Dinas 
Pendidikan Kota Surabaya bekerja sama dengan LVRI 
mengadakan sebuah kegiatan yang disebut dengan 
“Veteran Mengajar” yang dilaksanakan hampir di 
seluruh sekolah di Surabaya. Tujuan dari kegiatan ini 
adalah untuk meningkatkan rasa nasionalisme para 
generasi muda, sekaligus meningkatkan pengetahuan 
tentang sejarah bangsa Indonesia. 

Kegiatan ini diikuti oleh para siswa kelas IV–VI, 
bertempat di aula TK Kristen Petra 11. Para veteran 
menyampaikan harapan mereka kepada kami, para 
generasi muda. Harapan mereka supaya kita mampu 
mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) yang memiliki banyak sekali pulau. Selain itu, 
sebagai pelajar, kita juga harus ikut berjuang pada masa 
kemerdekaan ini dengan cara rajin belajar sehingga 
bisa menjadi generasi penerus bangsa yang pandai dan 
cerdas. Selain itu, kita juga diharapkan untuk selalu 
berbakti dan mengabdi kepada nusa dan bangsa.

Wah, kakek-kakek ini memang hebat! Terima kasih 
atas perjuangan kakek.... Semoga kami sebagai generasi 
muda mampu mewujudkan harapan bangsa, menjadi 
generasi yang memiliki rasa cinta pada tanah air dan 
dapat memajukan bangsa Indonesia melalui prestasi 
kami. Yuk, saatnya kita yang berjuang, teman-teman!

Dinas Pendidikan Kota Surabaya bekerja sama 
dengan Legiun Veteran Republik Indonesia 
(LVRI) dalam mengadakan program kegiatan 

“Veteran Mengajar”. Tujuan program ini adalah untuk 
menanamkan sikap nasionalisme kepada anak-anak agar 
selalu mengenang jasa para pahlawan, serta mempunyai 
jiwa pemberani, pantang menyerah, dan cinta tanah air. 
Dinas Pendidikan Kota Surabaya menjadwalkan program 
ini di SD Kristen Petra 1 pada tanggal 16 Januari 2017. 

Para siswa tampak terkejut bercampur gembira 
dengan kedatangan para veteran yang memakai seragam 
beserta atribut-atribut kebanggaannya. Suasana tegang 
pun muncul tatkala para veteran menceritakan kisah 
perjuangannya melawan penjajah, dengan pantang 
menyerah dan berani karena besarnya rasa cinta 
akan tanah air Indonesia. Para siswa mendengarkan, 
memperhatikan kisah tersebut, bahkan pada sela-sela 
penjelasan, semua siswa diajak menyanyikan satu lagu 
nasional, yaitu “Padamu Negeri”. Salah satu bapak 
veteran yang kini telah berusia 83 tahun, menjelaskan arti 
dari warna Bendera Pusaka Merah Putih, merah artinya 
satria andalan, sedangkan putih berarti eka dan setia. 
Para veteran tersebut juga menerangkan dan menjelaskan 
nilai-nilai luhur perjuangan tahun 1945 yang tidak boleh 
dilupakan. Sesekali para mantan pejuang kemerdekaan ini 
dengan lantang memekikkan, “Merdekaaa!!!” di hadapan 
siswa-siswi SD Kristen Petra 1. “Umur boleh tua, tetapi 
semangat harus tetap muda...!” lanjut mereka.

Jasa-jasa para veteran ini sungguh luar biasa untuk 
negara Indonesia. Mari, kita sebagai generasi penerus 
wajib menjaga kemerdekaan ini...! Merdekaaa!!! Jangan 
sia-siakan perjuangan para pahlawan kita, tuntutlah ilmu 
setinggi-tingginya...!

10



We Love
Science

Teman-teman, apakah kalian pernah melihat atau 
menggunakan magnet? Magnet biasanya kita 
temukan di hiasan kulkas, penutup tas, dan lain-lain. 

Pada tanggal 13 Januari 2017 lalu, kami, siswa-siswi SD 
Kristen Petra 10, bereksperimen tentang magnet. Materi 
magnet adalah salah satu pembelajaran pada kelas V 
dalam pelajaran IPA. Magnet terbagi atas dua macam, 
yaitu magnet alami dan buatan. Hari ini kita akan membuat 
magnet, lho...! Tetapi teman-teman jangan salah pengertian, 
magnet yang kami buat tidak sama seperti di pabrik. Kami 
akan membuat suatu benda yang memiliki sifat magnet, 
sehingga dapat menarik benda lain. Membuat magnet ada 
tiga cara.

Cara yang pertama yaitu gosokan. Bahan yang kita 
butuhkan adalah sebatang magnet, paku, dan jarum. Cara 
membuatnya, gosokkan paku pada magnet secara searah. 
Setelah beberapa lama kemudian, besi tersebut akan 
bersifat magnet (magnetis). Kita dapat mencoba dengan 
mendekatkan paku yang sudah digosokkan pada jarum. 
Hasilnya... jarumnya menempel pada paku!

Cara yang kedua yaitu induksi. Bahan yang kita gunakan 
masih sama seperti cara pertama. Cara membuat magnet 
dengan induksi adalah menempelkan ujung paku pada 
magnet, maka paku akan bersifat magnet dan jarum dapat 
menempel pada ujung paku.

Cara yang ketiga yaitu elektromagnetik. Cara membuat 
magnet yang ketiga ini sedikit berbeda dengan cara 
sebelumnya. Seperti namanya elektromagnetik, sifat magnet 
dihasilkan oleh arus listrik. Bahan yang kita butuhkan adalah 
baterai, kawat tembaga sepanjang 30 cm, paku, dan jarum. 
Cara membuatnya mudah. Pertama, tempelkan tiap ujung 
kawat pada kedua sisi kutub baterai. Kemudian, bagian 
tengah kawat dililitkan pada sebatang paku. Hasilnya, paku 
memiliki sifat magnet sehingga dapat menarik sejumlah 
jarum. Kami telah mencobanya. Nah... bagaimana dengan 
kalian? Selamat mencoba, ya...!

“Wow! Bisa menjadi magnet betulan!” teriak 
salah seorang siswa di dalam kelas yang 
sedang sibuk dengan baterai, kawat, dan 

paku. Mau tahu sedang apa mereka? Yuk, langsung saja 
kita intip keseruan mereka bereksperimen di dalam kelas! 
Ooohh... ternyata mereka sedang melakukan eksperimen 
membuat magnet buatan. Bagaimana ya, caranya? 
Ssssstttt... kita dengarkan baik-baik yuk, penjelasan guru! 

Cara membuat magnetnya adalah dengan mengalirkan 
listrik ke kawat tembaga yang dililitkan pada paku. 
Melalui proses tersebut, akan membuat paku memiliki 
sifat kemagnetan (magnetis), sehingga paku tersebut 
bisa menarik benda-benda logam seperti besi ataupun 
seng. Nah, itulah alasan mengapa setiap siswa membawa 
baterai pada hari itu. Betapa senangnya belajar sains...! 
Tidak hanya diajarkan secara teori saja, tetapi mereka 
juga bisa langsung mempraktikkannya bersama teman-
teman di sekolah.

Wah, bertambah lagi ya, keterampilan di bidang sains! 
Semangat terus ya, teman-teman! Nah, itulah salah satu 
kegiatan eksperimen yang dilakukan oleh para siswa di 
SD Kristen Petra 9 pada tanggal 26 Januari 2017. Sampai 
jumpa dalam eksperimen-eksperimen berikutnya... Tuhan 
Yesus memberkati!
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Apa sih flipped classroom itu? Pasti banyak 
di antara kita yang bertanya-tanya, kan? 
Nah... flipped classroom adalah model 

pembelajaran terbaru di sekolah-sekolah PPPK 
Petra, yang mana siswa diberi materi dalam 
bentuk video untuk dipelajari terlebih dahulu 
sebelum materi tersebut diajarkan di sekolah. 

Pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017, 
untuk pertama kalinya SD Kristen Petra 5 
menjalankan program flipped classroom pada 
pembelajaran olahraga yang diajar oleh Bapak 
Yanuar Reza Amos Rahanyaan, S.Pd.. Topik yang 
dipilih adalah senam lantai dan gerakan rol depan. 
Kami, siswa kelas V, sangat antusias lho, teman-
teman...! Materinya sudah kami peroleh untuk 
dipelajari di rumah, dan banyak di antara kami 
sudah menyiapkan pertanyaan untuk materi yang 
belum kami mengerti. Setelah materi dijelaskan 
dan masuk sesi tanya jawab, kami langsung 
mempraktikkannya. Inilah bagian yang paling 
menyenangkan dan ditunggu-tunggu, hehe..!! 
Flipped classroom sangat membantu kami untuk 
belajar secara mandiri saat di rumah. 

Nah, itulah salah satu kegiatan belajar yang 
menggunakan model pembelajaran flipped 
classroom di SD Kristen Petra 5. Dengan adanya 
program ini, semoga kita semua bisa menjadi lebih 
mandiri dalam belajar dan dapat meraih prestasi 

yang gemilang.

Flipped Classroom
@ Petra 5

My Life Timeline
Mengungkapkan terima kasih kepada Tuhan dan 

sesama, itulah yang menjadi tema kegiatan 
Pendidikan Karakter Kristiani (PKK) di SD Kristen 

Petra 13 pada tanggal 24 Januari 2017. Banyak hal yang 
kami pelajari dari tema ini, yaitu: segala sesuatu yang 
kita miliki adalah pemberian dari Tuhan melalui sesama; 
mengenali dan mengakui kebaikan-kebaikan sesama; serta 
memberikan penghargaan atas pemberian dari sesama.

Setelah menyanyikan lagu “Tuhan Yesus Baik”, ibu guru 
memberikan penjelasan materi. Kami membuat karya yang 
berjudul “My Life Timeline”. Kami menempelkan foto-foto 
pada kertas manila dan menuliskan kejadian atau usia 
kami pada saat foto tersebut diambil. Melalui karya ini, 
kami bisa tahu dan menyadari akan gambaran kasih Tuhan 
kepada kami dalam kehidupan ini.

Hari ini, kami mengerti bahwa Tuhan selalu menyertai 
kami dari lahir hingga usia sekarang. Sehingga, kami bisa 
bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan-Nya, serta 
mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan sesama 
yang sudah memberi kebaikannya untuk kami.
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Saling Mengasihi,
Saling Berbagi

Pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 
2016, siswa-siswi SD Kristen Petra 7 
mengadakan acara bakti sosial yang 

dilaksanakan di GKI Residen Sudirman, melalui 
Komisi Anak. Kami membawa bingkisan parsel 
berisi kue-kue, alat tulis, buku cerita, dan 
juga mainan. Semua sumbangan itu kami 
kumpulkan sejak seminggu sebelumnya. Dalam 
rangka bakti sosial ini, kami juga memberikan 
bingkisan kepada lima panti asuhan lain, yang 
sebagian kami undang untuk hadir di sekolah 
kami pada hari Jumat tanggal 9 Desember 

2016. Ada pun kegiatan 
ini bertujuan untuk 
menumbuhkan rasa 
kepedulian dan belajar 
mengasihi sesama. 

Dengan demikian, 
kami dapat 

mengaplikasikan 
religious 

development  yang 
dicanangkan oleh 

PPPK Petra.

Teman-teman, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 
2017, ada kegiatan yang istimewa di SD Kristen Petra 
12, lho...! Pada hari itu, sekolah kami mengadakan 

kegiatan peduli kasih. Kegiatan ini sebagai implementasi dari 
Pendidikan Karakter Kristiani (PKK) yang mengambil tema 
“Berbagi”.

Pada kegiatan ini, kami menunjukkan bentuk kepedulian 
kami terhadap orang lain yang berkekurangan. “Kami merasa 
senang sekali dengan kegiatan berbagi ini. Melalui kegiatan 
berbagi kasih ini, kami belajar untuk melihat dan mengerti 
betapa masih banyak orang-orang yang membutuhkan 
bantuan kami,” kata Kezia, siswi kelas VI-B. Sebenarnya, 
apa yang kami berikan kepada mereka yang berkekurangan 
itu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan berkat 
Tuhan yang telah kami terima. Kami memiliki keluarga yang 
berkecukupan, orang tua kami sangat menyayangi kami, dan 
memenuhi semua kebutuhan hidup kami.

Teman-teman, ternyata berbagi itu tidak sulit, lho...! 
Semua orang pasti bisa melakukannya, asal ada kemauan. 
Kegiatan berbagi kasih ini sangat mudah dilakukan. Kami 
hanya menyisihkan sebagian uang saku kami, dan kami 
simpan dalam sebuah botol air mineral bekas. Setelah 
kurang lebih satu minggu, kami menghitung uang kami 
tersebut dan menggabungkan dengan perolehan teman-
teman kami. Wah, ternyata hasilnya besar juga! Kami sangat 
bersukacita dengan hal itu. Barulah kami sadari, ternyata 
dari perhatian atau hal yang kecil, ketika dilakukan oleh 
banyak orang, akan menjadi sesuatu yang luar biasa.

Sukacita kami tidak hanya berhenti sampai di situ saja, 
teman-teman! Uang yang terkumpul, kami belanjakan 
sembako, seperti: beras, gula, minyak goreng, kecap, mi 
instan, susu, dan lain-lain. Kemudian, kami menyusunnya 
menjadi sebuah parsel yang indah, yang akan kami berikan 
kepada bapak dan ibu karyawan sekolah, satpam sekolah, 
serta warga sekitar sekolah yang berkekurangan.

Terima kasih, Tuhan... melalui kegiatan PKK ini, kami 
benar-benar bisa memahami arti berbagi terhadap sesama 
yang membutuhkan. Memiliki rasa kepedulian dan empati 
yang baik ternyata bisa memberi kita sukacita. Yuk, mulai 
sekarang kita belajar berbagi...! Salam sukacita dari kami, 
siswa-siswi SD Kristen Petra 12.

Indahnya Berbagi
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Berbicara tentang cokelat... itu kesukaan kami! 
Wow... sungguh mengasyikkan, lho! Pada 
tanggal 20 Januari 2017, kami —siswa kelompok 

B TK Kristen Petra 7— diajak oleh ibu guru untuk 
membuat bola-bola cokelat. Dalam benak kami... kami 
membayangkan betapa lezat dan manisnya cokelat-
cokelat itu. Hmmm... enak...muanis... tak sabar kami 
ingin membuatnya. Tak lama kemudian, ibu guru 
mengajak kami ke ruang cooking, lalu menunjukkan 
bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bola-
bola cokelat. Mulai dari biskuit, meses cokelat, dan susu 
kental manis cokelat. “Hmmm... yummy...! Mau, Bu...!” 
seru kami dengan antusias. 

Setelah menunjukkan bahan-bahan yang 
diperlukan, ibu guru menunjukkan kepada kami 
bagaimana cara membuatnya. “Pertama-tama biskuit 
dihaluskan, lalu diberi susu cokelat, dan dicampur 
menjadi satu. Lalu, dibentuk seperti bola. Terakhir... 
bola-bola itu ditaburi meses. Selesai, deh!” Secara 
bergantian, kami mencoba membuat bola-bola cokelat 
itu. Oh, iya... kami boleh mencicipi bola-bola cokelat 
itu, lho...! Terus... kami juga membawa pulang bola-
bola cokelat itu buat papa dan mama di rumah. Kami 
tidak sabar untuk menunjukkan bola-bola cokelat ini 
kepada mereka. Kami akan bercerita kepada mereka 
tentang bola-bola cokelat ini. Siapa tahu mama mau 
membuatkan bola-bola cokelat ini buat kami. Hehehe... 
kami bisa membantu membuatnya juga, lho!

Ayo, teman-teman... apa kalian sudah tahu cara 
membuat bola-bola cokelat? Teman-teman boleh 
mencobanya juga, lho! Selamat mencoba, ya...!

My Sweet
Chocoball Bermain Musik

Horeee...! Liburan telah selesai, waktunya 
untuk kembali ke sekolah bertemu dengan 
ibu guru dan teman-teman. Aku diantar oleh 

mama ke sekolah. Sampai di sekolah, kami berbaris 
sambil memuji Tuhan, kemudian baru masuk ke 
kelas masing-masing. Kira-kira... hari ini mau ngapain 
ya di sekolah??? “Hari ini kita akan belajar sambil 
bermain alat musik,” kata bu guru. “Alat musik apa, Bu 
Guru?” tanya temanku. Bu guru langsung menjawab, 
“Keyboard.” Asyik... kami semua sangat senang. 

Bermain keyboard merupakan hal yang 
menyenangkan, lho... karena juga bisa melatih motorik 
halus jari-jari tangan kita, sehingga kita lebih fokus 
pada saat menekan tuts keyboard dan tidak salah 
memainkan nada-nada. Namun, kali ini bu guru hanya 
memperkenalkan nada dasar do saja. Setelah ibu guru 
menjelaskan, kami boleh mencobanya bergantian. 
Wah, senang sekali...! Aku belum pernah memainkan 
alat musik keyboard ini. Setelah bermain keyboard, 
kami belajar menyanyi. Kalian tahu tidak... dengan 
bermain musik, suasana hati kita bisa menjadi tenang, 
kadang yang semula merasa sedih pun akhirnya 
menjadi senang. Untuk itu, ibu guru mengajak kami 
untuk lebih mengenal tentang seni musik, serta cara 
menggunakan alat musik. Wah, pokoknya kegiatan 
hari ini sungguh menyenangkan! Bagaimana dengan 
kalian, teman-teman? Itu tadi cerita kegiatanku di TK 
Kristen Petra 5 pada bulan Januari 2017 lalu. Nantikan 
cerita kami yang lain lagi, ya...! Sampai jumpa...!
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Peduli Kepada
Diri Sendiri

Mandi, makan, mencuci tangan, dan olahraga, adalah 
contoh kegiatan peduli kepada diri sendiri. Mengapa 
kita perlu peduli kepada diri sendiri? Sebagai ciptaan 

Tuhan... kita harus menjaga diri kita, karena itu adalah salah 
satu cara menghargai karya Tuhan di dalam hidup ini. Jika 
kita tidak menghargai diri sendiri dan tidak mau mandi atau 
makan, itu berarti kita membiarkan penyakit bersarang di 
dalam tubuh. Kita tidak mau kan, merasakan sakit? Oleh 
karena itu, kita harus menjaga kesehatan kita sebagai wujud 
rasa peduli kepada diri sendiri. Pada tanggal 13 Januari 
2017, siswa kelompok A dan B TK Kristen Petra 12 mengikuti 
kegiatan Pendidikan Karakter Kristiani (PKK). Kegiatan 
ini mengajarkan untuk peduli kepada diri sendiri dengan 
cara makan makanan yang sehat, olahraga, dan menjaga 
kebersihan. Setelah itu, para siswa membuat sebuah (buah 
karya) gantungan berbentuk lampion dengan gambar dan 
tulisan tentang cara peduli terhadap diri sendiri. Seru sekali 
ya, teman-teman...!

It’s Time for
Adventure
Yipiiiee...!!! Aku dan teman-teman 

kelompok B TK Kristen Petra 13 mengikuti 
kegiatan outbound di sekolah. Kegiatan 

ini berlangsung pada hari Jumat, tanggal 20 
Januari 2017. Awalnya kami dibagi dalam 
beberapa tim yang terdiri atas siswa kelompok 
B1, B2, dan B3. Dengan begitu, kami bisa saling 
mengenal dengan teman-teman dari kelas lain. 
Permainan yang kami ikuti beragam, mulai dari 
yang mengasah otak sampai mengandalkan 
ketangkasan.Setiap anggota tim mendapat 
giliran bermain untuk mendapatkan poin. Tim 
yang dapat mengumpulkan poin terbanyak dan 
yang paling bagus kerja samanya, akan menjadi 
pemenang.

Kami telah siap dengan seragam dan 
sepatu olahraga kami masing-masing. Aku dan 
anggota timku berjalan dengan penuh percaya 
diri menuju ke pos-pos yang ada. Kami harus 
bermain dengan trik, hati-hati, dan tentunya 
kerja sama. Akhirnya, semua pos terlewati 
juga. Kami lalu tiba di spot terakhir, yaitu spot 
untuk menikmati makanan khas Surabaya, 
lontong balap. Kebetulan, minggu-minggu ini 
kami sedang belajar tentang traditional food. 
Ibu guru telah menyediakannya agar kami lebih 
mengenal dan menikmati makanan ini. Nyam...
nyam…!!! Wah, ternyata rasanya memang 
benar-benar enak!

Kegiatan ini sangat menyenangkan dan 
tidak akan terlupakan. Terima kasih ya, teman-
teman... atas kerja samanya, sehingga tim kita 
bisa menjadi pemenangnya. Bravooo..!!!
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Surabaya Shopping
and Culinary Track
Horeee...!!! Anak-anak kelompok B KB Kristen Petra 11 mau ikut 

Surabaya Shopping and Culinary Track. Wow… keliling Kota 
Surabaya naik bus, pasti menyenangkan! Aku dan teman-teman 

tidak sabar menantikan saat itu, yaitu pada hari Jumat, tanggal 20 
Januari 2017. Agar tidak ketinggalan, kami harus bangun dan berangkat 
ke sekolah lebih pagi. Surabaya Shopping and Culinary Track memiliki 
banyak rute, tetapi berbeda pada setiap minggunya. Kami mendapat 
rute Balai Pemuda – Balai Kota Surabaya – Museum Surabaya – 
Museum 10 Nopember / Museum Tugu Pahlawan – Museum Kesehatan 
– Museum Bank Indonesia – Jembatan Merah Plaza (JMP) – Balai 
Pemuda. Tidak semua tempat kami kunjungi, kami boleh menentukan 
tempat-tempat yang mau dikunjungi, asalkan sesuai dengan rute yang 
telah ditentukan.

Balai Pemuda Kota Surabaya merupakan bangunan bersejarah 
(cagar budaya) yang dilindungi oleh pemerintah. Saat ini digunakan 
untuk kegiatan-kegiatan sosial pemuda, serta kegiatan apresiasi 
seni dan budaya. Di Balai Pemuda, sembari menunggu jam 
pemberangkatan, kami bisa membaca buku-buku yang tersedia di ruang 
perpustakaan anak. Tempatnya tenang dan nyaman untuk membaca. 
Horeee...! Bus sudah siap, kami pun siap keliling kota. Sepanjang 
perjalanan, kami didampingi oleh seorang pemandu, seorang kakak, 
yang biasa dipanggil Cak Husni. Ternyata, Cak Husni adalah pemenang 
Cak dan Ning Surabaya 2016.

Keluar dari Balai Pemuda, tempat pertama yang kami kunjungi 
adalah Balai Kota Surabaya yang terletak di Jalan Taman Surya, tempat 
kerja Wali Kota Surabaya. Kami diizinkan masuk ke dalam gedung. 
Kami beruntung bisa bertemu sekaligus foto bersama dengan Wali 
Kota Surabaya, yaitu Ibu Tri Rismaharini. Wah, bangga rasanya! Tujuan 
selanjutnya adalah Museum Surabaya yang berada di kompleks 
pertokoan Siola, Jalan Tunjungan, yang diresmikan pada tanggal 3 
Mei 2015. Museum ini berisi benda-benda bersejarah di Surabaya, 
antara lain foto-foto Wali Kota Surabaya yang pertama sampai yang 
sekarang, pakaian adat, alat transportasi yang pernah ada di Surabaya, 
dan lain-lain. Berikutnya, kami menuju ke Museum 10 Nopember yang 
terletak di Jalan Pahlawan. Museum ini didirikan sebagai kebanggaan 
atas kemenangan arek-arek Suroboyo dalam pertempuran heroik 
pada tanggal 10 Nopember 1945; berisi benda-benda bersejarah yang 
digunakan dalam pertempuran tersebut. Tujuan yang terakhir adalah 
Museum Bank Indonesia yang terletak di Jalan Garuda (Jalan Rajawali), 
dekat pusat perbelanjaan Jembatan Merah Plaza. Museum yang 

awalnya bernama De Javasche Bank ini berisi barang-barang sejarah 
keuangan di Indonesia, termasuk macam-macam uang yang 

pernah berlaku di Indonesia, mesin pencetak uang, tempat 
penyimpanan uang, dan lain sebagainya.

Wah, usai sudah perjalanan kami! Kami menikmati 
wisata keliling Surabaya. Memang belum semua tempat di 

Surabaya bisa kami kunjungi, tetapi kami 
senang bisa berwisata sekaligus belajar 
tentang Kota Surabaya. Kalau kalian 
mengaku arek Suroboyo? Belajarlah 
tentang Kota Surabaya. Dan... 
cintailah Surabaya, Kota Pahlawan!

Perlu Air
Tanaman Juga

Waaahhh... lihat, teman-teman KB 
Kristen Petra 9 sedang mengikuti 
kegiatan di luar kelas! Hehehe... 

mereka ternyata sedang mengikuti 
kegiatan menyiram tanaman bersama ibu 
guru. Kegiatan yang berlangsung pada 
tanggal 16 Januari 2017 ini, bertujuan 
untuk menanamkan sikap peduli kepada 
mereka, yaitu kepedulian untuk menjaga 
dan merawat lingkungan sekitar, khususnya 
tanaman yang sudah diciptakan oleh Tuhan 
untuk manusia. Sebelum mempraktikkan 
menyiram tanaman, ibu guru menjelaskan 
kepada para siswa, bahwa tanaman 
perlu disiram secara rutin, agar dapat 
tumbuh dengan baik. Selanjutnya, teman-
teman bersama ibu guru menuju ke 
taman sekolah. Tak lupa, peralatan untuk 
menyiram bunga juga sudah disiapkan. Satu 
per satu... para siswa menyirami bunga-
bunga dan tanaman yang ada di halaman 
sekolah. Hehehe... tanamannya jadi 
kelihatan lebih segar!


