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Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda 
dalam Gema Petra edisi bulan Maret 2017 
ini. Berbagai kegiatan siswa di lingkungan 
sekolah-sekolah PPPK Petra yang berlangsung 
pada bulan Februari 2017 lalu, telah kami 
rangkum dalam liputan-liputan yang menarik 
bagi Anda. Dimulai dari siswa jenjang KB-
TK yang mengikuti kegiatan pengalaman 
pertama naik kereta, mengenal dan 
mengolah buah-buahan dalam cooking class, 
serta Mandarin Singing Contest; para siswa 
jenjang SD dalam kegiatan fun walk, field trip 
ke Monumen Jalesveva Jayamahe, field trip 
ke stasiun radio dan stasiun TV, serta Estafet 
Competition; hingga keikutsertaan para 
siswa jenjang SMP dan SMA dalam beberapa 
ajang lomba bidang akademik ataupun 
nonakademik. Semua berita kegiatan 
tersebut bisa Anda temukan dalam Gema 
Petra edisi Maret 2017 ini. 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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Tim SMA Kristen Petra 1 atas nama Thomas Sadli (XIA-
6), Winfield Hansen Y. (XIIA-6), dan Tiffany Goenawan 
(XIS-5), mengikuti IBM Business Competition 2017 di 

Universitas Kristen Petra pada tanggal 9–12 Februari 2017. 
Kompetisi yang diikuti oleh delapan puluh tim ini, mengajak 
pelajar SMA se-Indonesia untuk beradu naluri bisnis. Pada 
sesi pertama, kami dihadapkan pada sebuah game berbasis 
komputer. Kami harus menentukan strategi jual beli sehingga 
terjadi peningkatan profit dalam perusahaan kami. Kami 
harus mengumpulkan resources melalui kegiatan tukar dan 
beli, untuk membuat suatu barang jadi yang dapat dijual di 
pasar agar mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, dua puluh 
tim dengan perolehan profit terbesar berhak lolos ke babak 
selanjutnya.

Pada sesi kedua, setiap tim kembali harus menghadapi 
game bisnis yang kali ini bernuansa rally game dengan 
mengitari kota Surabaya. Setiap tim dituntut untuk 
mengumpulkan bahan mentah yang dapat digunakan untuk 
membangun estate, apartment, atau tower. Pembangunan 
properti ini ditujukan untuk memperoleh passive income, 
dan tim dengan keuntungan terbesar akan lolos ke babak 
selanjutnya. Puji Tuhan, kelompok kami merupakan tim 
dengan perolehan keuntungan yang termasuk dalam top three, 
dan kami dengan otomatis bisa lolos ke sesi ketiga.

Pada sesi ketiga, kami sebagai tim dipisah untuk 
menghadapi game individu. Tujuan dari tahap ketiga ini adalah 
agar kita dapat pintar dalam memilih partner bisnis agar tidak 
mudah dikhianati. Hingga tahap ketiga, masih bertahan tujuh 
tim sebelum akhirnya dua tim tersingkir.

Pada babak final, kelima tim yang lolos akan mengikuti 
sesi presentasi dan tanya jawab. Sehari sebelum babak final, 
kelima tim diberi sebuah permasalahan yang nantinya mereka 
bisa memikirkan solusi ataupun merancang pemecahan 
masalah tersebut. Para finalis dituntut mampu memecahkan 
permasalahan pada bagian strategi marketing brand yang 
bergerak di bidang tas berbahan terpal. Setelah melewati 
tahap presentasi yang mendebarkan, puji Tuhan... kami 
diumumkan sebagai peraih Juara I dalam IBM Business 
Competition 2017. Soli Deo gloria!

oleh: Tiffany, Thomas, Winfield

William Kho dan Gian Cordana S. dari SMA Kristen 
Petra 1 meraih prestasi terbaik dalam Olimpiade 
Matematika Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

(OMITS) yang berlangsung pada beberapa waktu yang lalu. 
Olimpiade Matematika ini diikuti oleh hampir dua ribu 
peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Olimpiade ini 
dimulai dengan babak penyisihan secara online dan offline  
pada tanggal 5 Februari 2017. Pada babak ini, setiap tim 
mengerjakan soal yang terdiri atas 45 pilihan ganda dan lima 
isian singkat dalam waktu dua jam. Soal-soal yang diujikan 
berupa aljabar dan kalkulus. Puji Tuhan, kami lolos ke babak 
semifinal!

Babak semifinal diadakan pada tanggal 18 Februari 
2017, diikuti oleh lima puluh tim. Babak pertama berupa tes 
tulis —sepuluh soal isian singkat dan dua soal uraian— yang 
dikerjakan secara individu dengan durasi waktu satu setengah 
jam. Babak kedua berupa games. Tim yang paling cepat dalam 
mengerjakan soal mendapat bonus soal yang mudah. Babak 
semifinal kami lewati dengan baik. Pada saat pengumuman, 
kami lolos ke babak final!

Babak final diadakan pada tanggal 19 Februari 2017, diikuti 
oleh sepuluh tim, dan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama 
berupa tes tulis. Setiap tim mengerjakan dua dari tiga soal 
uraian selama tiga puluh menit. Soal uraiannya rumit dan sulit, 
tetapi dengan kerja sama tim, kami dapat menyelesaikannya 
walaupun masih ada kekurangan. Sesi kedua berupa 
presentasi. Setiap tim mempresentasikan soal-soal yang 
dikerjakan pada sesi tes tulis. Sesi presentasi ini seru dan 
menegangkan karena tiap-tiap tim  memberikan statement 
dan argumentasi yang semuanya dianggap sebagai suatu fakta 
dan kebenaran.

Penutupan OMITS 2017 ini dilaksanakan di Graha 
Sawunggaling Pemkot Surabaya. Pada saat pengumuman, puji 
Tuhan... kami diumumkan sebagai peraih Juara I.  Semoga 
masa yang akan datang, lebih banyak lagi prestasi yang dapat 
diraih oleh siswa-siswi SMA Kristen Petra 1.

oleh: Gian C.S. & William Kho

Matematika
OlimpiadeOlimpiade

BussinessBussiness
Competition
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Bulan Februari 2017 merupakan 
bulan yang mendebarkan buat 
kami, khususnya siswa kelas XII 

SMA Kristen Petra 5. Bagaimana tidak 
mendebarkan, mulai tanggal 6 Februari 
2017, diadakan Ujian Praktik selama 
delapan hari. Memang tidak semua 
mata pelajaran ada Ujian Praktik, tetapi 
kami harus benar-benar mempersiapan 
fisik dan mental agar praktik ini berjalan 
lancar dengan hasil yang maksimal. Mata 
pelajaran yang diujikan adalah Bahasa 
Inggris/ECV (English Conversation), 
Teknologi Pengolahan (TP), Pendidikan 
Jasmani (Penjas), Kimia, Fisika, Biologi, 
Pendidikan Agama Kristen (PAK), Seni 
Budaya, dan Bahasa Indonesia. Tiap 
mata pelajaran memiliki keunikan 
sendiri. 

Dalam ujian praktik ini, ada mapel 
yang berkolaborasi, yaitu: Bahasa 
Indonesia, Seni Budaya, dan Bahasa 
Inggris/ECV. Berkolaborasi dalam 
pembuatan mading. “Membuat 
mading itu menyenangkan meskipun 
juga agak gemetaran,” ungkap Irene 
Yenawan dari kelas XII-IPA-1. Mading 
ini mengangkat tema Unity in Diversity. 
Dengan keberagaman ini kami bisa 
mengolaborasikan gagasan, ide, dan 

kreativitas, hingga 

menghasilkan karya yang 
menarik. Mading tersebut 
tidak sekadar dipajang, 
tetapi harus dipresentasikan 
di depan kelas dengan 

menggunakan bahasa Inggris. Seru 
pokoknya..! 

Tidak kalah serunya dengan mading, 
TP juga membuat kami lebih kreatif 
dalam menyajikan hidangan, meskipun 
dikejar waktu karena harus dijual pada 
jam istirahat. Hal yang menarik dan 
menantang kami adalah memberikan 
keuntungan penjualan untuk menolong 
teman yang membutuhkan biaya 
pendidikan (program charity). Yosua 
Putra Iskandar, kelas XII-IPA-4, merasa 
senang dan bangga turut berperan 
dalam kegiatan charity ini meskipun 
kelompoknya hanya menyerahkan 
Rp202.000,00, hasil dari penjualan 
Chubbi, kue yang terbuat dari ubi 
unggu. Pemilihan bahan ini karena 
ubi unggu mudah didapat, harganya 
murah, kandungan karbohidrat rendah, 
dan manis rasanya. Minimal bisa 
menggurangi bahan dasar beras. Dengan 
kemasan yang ‘sadar lingkungan’, yaitu 
dari kertas minyak, ditambah dengan 
balutan gula berwarna pink, kue ini 
menarik untuk dibeli.

Berbeda dengan pendapat Eunike, 
kelas XII-IPS-2, Ujian Praktik ini 
menantang dia untuk menerapkan 
teori yang diperoleh selama ini, bukan 
hanya dalam bentuk tulisan. Dalam 

Ujian Praktik PAK misalnya, dia belajar 
berinteraksi dan peduli dengan sesama, 
merasakan sebagai makhluk Tuhan. 
Kelompoknya memilih Panti Elpidos, 
Mojoarum, Surabaya, untuk dikunjungi. 
Situasi yang jarang dirasakan oleh 
teman-teman, mengajak bermain, 
bernyanyi, berbagi firman Tuhan, dan 
memberi sebagian berkat berupa 
sembako ke saudara-saudara di panti. 
“Semoga kami bisa menjadi berkat,” 
ungkapnya. Ujian Praktik Biologi tentang 
uji makanan (protein, karbohidrat, 
amilum, boraks), enzim katalase, 
plasmolisis, serta respirasi hewan dan 
tumbuhan. Sementara Ujian Praktik 
Kimia tentang bermacam-macam 
reaksi kimia, laju reaksi, titrasi, daya 
hantar listrik, elektrolisis, dan larutan 
penyangga. Ujian Praktik Fisika tentang 
pembiasan, vektor, konstanta pegas, 
gelombang (Hukum Melde), dan titik 
berat. Sementara dalam Ujian Praktik 
Penjas, kami harus memiliki stamina 
yang tinggi untuk mengikuti praktik lari, 
bola basket, dan senam lantai.

Dari semua ujian yang kami ikuti, 
kami bisa belajar untuk semakin 
bertanggung jawab, menggali 
kemampuan, dan mengaktualisasi teori 
yang ada. Yach… satu tahapan akan kami 
selesaikan, semoga kami bisa menjalani 
dengan hasil yang sempurna.

oleh: Yosua Putra Iskandar

 JENJANG SMA
Ujian PraktikUjian Praktik
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Mens sana in corpore sano, sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang 
artinya adalah “di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang 
sehat.” Maksudnya, jika tubuh seseorang sehat, maka jiwanya akan 

sehat juga, dan begitu pula sebaliknya. Hal tersebut tampaknya dihayati oleh 
para siswa SMA Kristen Petra 4. Terbukti, dari cabang olahraga (cabor) yang 
menjadi ajang penyaluran hobi berolahraga, mereka bisa meraih prestasi 
dari beberapa cabor yang diperlombakan tersebut. 

Ian Fernando dari kelas XI-IPS-1 adalah salah satu di antaranya. Dia 
menyukai olahraga bulu tangkis sejak kecil dan masih aktif latihan di 
klubnya. Dalam sebuah kejuaraan olahraga multievent, School Games, yang 
diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 
(Disporabudpar) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, pada akhir tahun 2016 
lalu, Ian berhasil meraih prestasi sebagai runner up tunggal putra dalam 
cabang olahraga bulu tangkis. Tidak kalah dengan cabang bulu tangkis, 
demikian pula dengan tim bola basket putra (Abednego, Guidani, Kevin 
F., dan Adrian P. dari kelas XI) yang mengikuti pertandingan 3 on 3 dalam 
Charity Cup yang diselenggarakan oleh Universitas Ciputra Surabaya pada 
tanggal 3–5 Februari 2017, mereka berhasil meraih Juara III. 

Semoga slogan mens sana in corpore sano akan terus menjadi ritme pola 
hidup bagi semua siswa di SMA Kristen Petra 4. Selain mendapatkan tubuh 
dan jiwa yang sehat, juga berprestasi. Selamat dan terus berprestasi...!

Keberhasilan para peserta didik bisa 
dikatakan tidak terlepas dari peran 
serta sekolah dan orang-tua/wali 

murid. Sinergi antara keduanya sangat 
memengaruhi tingkat kemajuan peserta 
didik dalam proses pembelajaran 
mereka. Orang tua adalah partner 
guru dalam hal ini. Bahkan ada yang 
mengatakan bahwa orang tualah yang 
pada hakikatnya memiliki peran utama 
sesungguhnya dalam pendidikan peserta 
didik, sedangkan guru sebagai fasilitator, 
orang tua kedua di sekolah. Karena itu, 
komunikasi atau interaksi keduanya 
perlu terus dijalin dengan baik.

Pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 
2017, Kepala SMA Kristen Petra 3 
mengundang para orang tua murid 
kelas XII untuk menyosialisasikan 
program-program kegiatan siswa kelas 
XII, yaitu pelaksanaan Try Out, Ulangan 
Akhir Semester Genap, Ujian Sekolah 
(US), Ujian Sekolah Berbasis Nasional 
(USBN), serta Ujian Nasional Berbasis 
Komputer (UNBK). Kepala sekolah juga 
menjelaskan tentang syarat dan kriteria 
kelulusan bagi siswa kelas XII sesuai 
dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 
2017, serta mohon dukungan doa orang 
tua bagi putra-putrinya.

Dengan adanya pertemuan orang tua 
ini, kiranya program-program kegiatan 
siswa bisa berjalan dengan baik. Dengan 
begitu, para murid bisa memperoleh 
manfaat yang maksimal dari adanya 
program-program ini, tak terkecuali para 
orang tua dan sekolah yang juga turut 
merasakan dampak positifnya. Tuhan 
memberkati.

Menjalin
Komunikasi

PARENTING:

Sekolah dan Orang Tua

Sehat danSehat dan
Berprestasi
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Saat yang ditunggu pun tiba, hari 
Sabtu, tanggal 4 Februari 2017. 
Pagi itu, sembilan tim perwakilan 

SMP Kristen Petra 1 yang sudah 
berlatih selama seminggu terakhir, siap 
mengikuti Festival Bahasa Smada (FBS) 
yang diselenggarakan oleh SMAN 2 
Surabaya. Tim kami —Marion Florentia 
(IX-1) dan Maximilian Fernaldy (VII-
1)— termasuk dalam kesembilan tim 
tersebut. Setelah melakukan registrasi 
dan mengikuti acara pembukaan, 
peserta pun bersiap memulai lomba. 
Total ada 71 tim yang memperebutkan 
piala FBS 2017. 

Kami mengerjakan soal babak 
penyisihan yang berupa reading dan 
grammar dengan sebaik mungkin. Pada 
babak ini, lima tim Petra 1 berhasil lolos 
ke babak selanjutnya. Kami berada pada 
urutan ke-25 dari 30 tim yang lolos. 
Kami merasa lega bisa lolos dari babak 
pertama ini. Kemudian kami mengikuti 
babak selanjutya, yaitu spelling bee, 
yang sangat memerlukan kerja sama 
tim. Anggota pertama mengeja kata 
yang diberikan, dan anggota kedua 
menuliskan ejaan kata tersebut pada 
selembar kertas. Kami lega bisa 
menyelesaikan babak tersebut, dan 
kembali menunggu pengumuman hasil 
penilaian.

Ada tiga tim Petra 1 yang berhasil 
lolos ke babak ketiga, yaitu battle of 
brain. Pada babak ini, kekompakan 
dan ketangkasan tiap anggota tim 
sangat diperlukan. Bagian A adalah 
cerdas cermat, bagian B adalah 
listening, bagian C adalah essay, dan 
bagian D adalah pertanyaan bonus. 
Persaingan makin terasa pada babak 
ini. Selama menunggu pengumuman, 
kami diliputi oleh perasaan harap-
harap cemas dan tegang. Tak lama 
kemudian, pengumuman keluar, hanya 

satu tim Petra 1 yang berhasil lolos ke 
babak keempat, yaitu tim kami. Hal ini 
membuat kami makin terpacu untuk 
memenangkan lomba ini.

Kami bergegas ke aula dengan 
perasaan tegang sekaligus semangat 
tinggi. Pada babak final ini, kami diberi 
waktu sepuluh menit untuk memahami 
cerita yang telah diberikan, dan tujuh 
menit untuk mempresentasikan cerita 
ini. Dengan mengingat pesan dari guru 
kami, kami pun mempertimbangkan 
untuk membawa naskah cerita atau 
tidak, karena akan memengaruhi nilai. 
Di sisi lain, kami cemas akan lupa cerita 
itu bila tidak membawa teks. Waktu 
pun berlalu, saatnya bagi kami untuk 
mempresentasikan cerita itu. Kami 
akhirnya memutuskan untuk membawa 
naskah. Kami berusaha semaksimal 
mungkin dan menerapkan apa yang 
telah diajarkan oleh guru kami semasa 
pelatihan. Babak final akhirnya berlalu, 
kami pun kembali ke teman-teman 
dengan perasaan campur aduk.

Ketika nama kami disebutkan sebagai 
pemenang kedua, kami merasakan 
kebahagiaan yang luar biasa. Kami 
berterima kasih kepada Tuhan karena 
telah membimbing dan menyertai kami, 
mulai dari persiapan hingga babak 
final di ajang FBS 2017 ini. Terima kasih 
kepada Mr. Patrick, Ms. Melinda, Mr. 
Yohanes, dan Mr. Shandy, yang telah 
membimbing kami selama satu minggu 
ini. Terima kasih pula kepada para guru 
dan orang tua yang sudah mendukung 
kami. Dan untuk teman-teman yang 
mungkin belum berkesempatan untuk 
menang, tetap semangat dan terus 
berusaha untuk lomba-lomba yang akan 
datang! “You can never quit. Winners 
never quit, and quitters never win.” — 
Ted Turner.

Bahasa 2017
FestivalFestival
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Competition nine

Sebuah niat yang sungguh-sungguh harus kami 
bangun saat mengikuti lomba bahasa Inggris yang 
diselenggarakan oleh SMA Negeri 9 Surabaya, yang 

bertajuk Compitition 9. Pada Lomba ini, kami, Naomi N.N. dan 
Michelle Swendy, merupakan kelompok yang baru terbentuk 
pada dua hari menjelang pelaksanaan lomba. Meski begitu, 
kami berdua memiliki semangat tinggi untuk meraih yang 
terbaik.

Pada tanggal 11 Februari 2017, kami mewakili SMP 
Kristen Petra 2 untuk mengikuti lomba tersebut. Pada babak 
penyisihan, setiap peserta wajib mengerjakan soal sebanyak 
120 butir dalam bentuk pilihan ganda. Dengan pertolongan 
Tuhan, kami berhasil melaju ke babak semifinal. Babak 
semifinal berbentuk rally games. Game yang pertama, 
mengurutkan lirik lagu. Peserta mendengarkan sebuah lagu, 
lalu mengurutkan potongan karton bertuliskan lirik yang 
telah disediakan oleh panitia. Selesai dengan tugas tersebut, 
peserta diminta keluar untuk menemukan amplop berisikan 
potongan-potongan paragraf berdasarkan clue yang diberikan. 
Dan puji Tuhan, kami mampu lolos ke game selanjutnya, yaitu 
permainan scrabble. Kami bertanding melawan tiga tim lain. 
Pada permainan ini kami memperoleh nilai yang cukup untuk 
mengantarkan kami masuk ke babak final. 

Pada babak final, tiap tim diminta untuk menyampaikan 
speech dengan tema yang tidak diberitahukan sebelumnya 
secara bergiliran. Tim kami mendapat tema “Bagaimana 
membangun Surabaya menjadi lebih baik, dalam pendidikan, 
sosial, dan budaya.” Kami pun berusaha untuk menampilkan 
yang terbaik. Dengan pertolongan Tuhan, tim kami yang 
mewakili SMP Kristen Petra 2 akhirnya meraih Juara Harapan 
II. Thanks God...!

oleh: Naomi N.N. dan Michele Swandy

Pada tanggal 11-12 Febuari 2017, kami —Kevin Limantoro 
dan Joshua Justin P. dari SMP Kristen Petra 3— mengikuti 
Olimpiade Matematika di SMAN 9 Surabaya. Pada hari 

pertama, kami mengikuti babak penyisihan yang diikuti 
oleh sekitar seratus tim. Terdapat empat puluh soal pilihan 
ganda dengan alokasi waktu 120 menit. Sepuluh tim dengan 
perolehan nilai teratas, maju ke babak semifinal. Kami lolos 
karena menempati posisi ke-5.

Babak semifinal diadakan pada hari ke-2. Babak ini terdiri 
atas dua sesi. Sesi I adalah mengerjakan sepuluh soal selama 
tiga puluh menit pada tes CBT (Computer Based Test). Sesi 
II adalah rally game yang terdiri atas sembilan pos; tiap pos 
terdapat satu soal isian. Saat tes CBT, kami selesai terlebih 
dahulu, sehingga diperbolehkan langsung melakukan rally 
game. Pos rally game tersebar di area sekolahan, jadi kami 
harus mencarinya sebelum mengerjakan soal. Dari sembilan 
soal, kami hanya bisa mengerjakan delapan soal.

Lima tim teratas yang akan maju ke babak final. Puji 
Tuhan... kami berada pada peringkat ke-5. Perlombaan 
pada babak final bentuknya seperti Indonesia Cerdas, yaitu 
terdapat 5x5 kotak, dan setiap kotak terdapat soal. Setiap tim 
mendapat giliran untuk menjawab (Tim A - Tim B - Tim C - Tim 
D - Tim E). Dan urutan A-B-C-D-E ditentukan dari mengambil 
kertas undian. Setiap kotak yang dipilih akan dibuka dan 
terdapat soal, yang bila salah atau tidak dijawab, nilai tim itu 
akan dikurangi dua puluh poin, dan bila dijawab betul akan 
diberi seratus poin. Soal yang salah atau tidak dijawab, jika 
mau dijawab lagi hanya bernilai lima puluh poin. Dan untuk 
kesempatan ketiga, hanya bernilai 25 poin. Soal yang dijawab 
benar akan ditandai dengan huruf tim. Ada juga bonus, yaitu 
jika mendapat bingo tiga kotak, akan ditambahkan lima puluh 
poin ke tim bersangkutan. Semaksimal mungkin kami berusaha 
bermain dengan strategi yang pas.

Setelah babak final, perolehan poin tiap-tiap tim finalis 
dijumlahkan. Dan puji Tuhan, kami berhasil meraih Juara II...! 
Terima kasih atas dukungan setiap guru dan teman-teman 
semua.

oleh: Kevin Limantoro & Joshua Justin P.



Berbagi Warna,
Berbagi Berkat Tuhan

Yeaayyy...!!!
Saatnya Lomba Senam!

Riuh sorak-sorai terdengar dari lapangan olahraga SD 
Kristen Petra 11. Semua siswa berkumpul di sana 
mengenakan baju olahraga. Tanggal 24 Februari 

2017, SD Kristen Petra 11 mengadakan acara lomba 
senam. Wah... seru sekali! Lomba senam kali ini, terbagi 
menjadi dua kategori, yaitu untuk kelas kecil yang diikuti 
oleh siswa kelas I–III, dan untuk kelas besar yang diikuti 
oleh siswa kelas IV–VI. 

Sesuai dengan kategori, peserta berlomba 
dengan jenis senam yang berbeda. Siswa kelas kecil 
membawakan senam penguin, sedangkan siswa kelas 
besar membawakan senam SKJ. Lomba ini diikuti oleh 
siswa secara kelompok yang terdiri atas sepuluh orang 
siswa. Semua peserta terlihat sangat bersemangat dalam 
mengikuti lomba. Wah... ada yang menghias kostumnya 
dengan pita, ada juga yang memakai topeng penguin. 
Lucu dan seru sekali...! Kriteria penilaiannya dilihat dari 
kekompakan, kreativitas kostum, dan sebagainya. Semua 
peserta menunjukkan kehebatannya dalam berlomba. 
Para juri sampai bingung menentukan juaranya.

Setelah semua kelompok tampil, tiba saat yang 
dinanti-nantikan. Apa, ya??? Yup...!!! Pengumuman 
pemenang lomba senam. Dan... yeayyy!!! Selamat untuk 
kelompok siswa kelas III-A sebagai Juara I lomba senam 
penguin, diikuti oleh kelompok siswa kelas I sebagai Juara 
II, dan kelompok siswa kelas II sebagai Juara III, serta 
kelompok siswa kelas III-B sebagai Juara Harapan I. Pada 
kategori kelas besar, Juara I diraih oleh kelompok siswa 
kelas VI, Juara II diraih oleh kelompok siswa kelas V-B, 
Juara III diraih oleh kelompok siswa kelas V-A, dan Juara 
Harapan I diraih oleh kelompok siswa kelas IV. Selamat 
ya, teman-teman...! Kalian memang hebat!

Kegiatan Pendidikan Karakter Kristiani 
(PKK) di sekolah kami, SD Kristen Petra 
13, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 

2017, mengambil tema “Berbagi”. Kegiatan 
untuk kelas I–III dimulai dengan menyanyikan 
lagu “Berilah yang Baik”. Setelah itu kami 
membuat karya, yaitu membuat pelangi. 
Sedangkan kelas IV–VI membuat karya bentuk 
rumah, pohon, awan, matahari dengan warna 
yang telah ditentukan.

Setiap siswa mendapatkan kertas warna 
dengan jumlah dan warna yang berbeda-
beda. Beberapa ada yang mendapatkan kertas 
warna banyak dan beragam, dan beberapa 
yang lain mendapatkan sedikit, bahkan satu 
lembar kertas warna saja. Nah, tugas kami 
adalah membuat pelangi ataupun bentuk-
bentuk lain yang telah ditentukan, dengan 
menempelkan potongan-potongan kertas 
warna pada Lembar Kerja Siswa (LKS). Kertas 
warna menandakan sesuatu yang kita miliki. 
Ada yang kekurangan, ada yang kelebihan, 
dan ada juga yang pas-pasan. Kita tidak 
bisa membuat pelangi atau bentuk yang 
ditentukan jika hanya memiliki satu warna 
saja, sehingga kita perlu berbagi agar kita dan 
orang lain pun dapat menyelesaikan tugas 
dengan baik. 

Dengan berbagi, kita dapat memberikan 
berkat kebahagiaan untuk orang lain. 
Itulah maknanya berbagi. Kita mendapat 
kebahagiaan dan juga membuat orang lain 
bahagia.



Estafet
CompetitionThe ultimate youngsters radio, begitulah kami menyambutnya 

ketika penyiar radio menyapa pendengar dengan 
menyebutkan DJ FM 94.8. Kami sangat bahagia karena pada 

kesempatan kali ini, tanggal 22 Februari 2017, kami, peserta ELS 
presenter SD Kristen Petra 10, dapat berkunjung langsung ke stasiun 
radio. Biasanya kami hanya mempraktikkan bagaimana menjadi 
seorang pembawa acara atau berita dengan baik. Hari ini, secara 
langsung kami dapat menyaksikan bagaimana studionya, alat yang 
digunakan, bagaimana pembawa acara menyampaikan informasi, 
dan lain-lain. 

Ternyata tidak mudah menjadi penyiar radio. Hal yang utama 
adalah harus memiliki wawasan yang luas tentang berita terbaru 
yang sedang hangat dibicarakan, baik dalam negeri maupun luar 
negeri. Penyiar juga harus memiliki topik yang akan dibicarakan, 
sehingga dalam waktu siaran yang cukup lama, penyiar tidak 
kehabisan bahan untuk dibicarakan kepada pendengar. Biasanya 
dalam satu studio diisi oleh satu atau dua orang penyiar. Stasiun 
radio yang kami kunjungi kali ini memang khusus bagi anak muda, 
sehingga acaranya pun lebih banyak diisi dengan lagu dan berita 
tentang fashion, artis, dan hal yang populer di kalangan anak muda. 
Menariknya, kami diizinkan untuk mempraktikkan menjadi penyiar 
radio di studio tersebut, sekalipun itu tidak sedang on air. Kami juga 
melakukan sesi tanya jawab dengan penyiar yang ada di tempat itu, 
sehingga pengetahuan kami bertambah.

Perjalanan kami masih berlanjut. Dari DJ FM, kami menyeberang 
menuju Metro TV Jawa Timur. Pengajar presenter kami membawa 
kami menuju ke ruang kerja tim Metro TV. Kami melihat semua 
orang begitu sibuk di depan laptop-nya masing-masing. Ternyata 
siaran berita, talk show, atau acara yang dibawakan oleh pembawa 
berita, sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Prosesnya dimulai 
dari reporter menulis laporan yang telah diliputnya, kemudian 
diberikan kepada produser. Setelah berita tersebut diolah, diberikan 
kepada pembawa acara untuk dipelajari dan ditampilkan. Setelah 
melihat ruang kerja, kami diajak melihat studio tempat pembawa 
berita membawakan acaranya. Terdapat banyak alat di dalamnya, 
termasuk tiga kamera untuk proses shooting. Pembawa acara harus 
memperhatikan arahan dari cameraman ketika acara akan dimulai, 
mulai dari posisi duduk, tinggi rendahnya kursi, kamera mana yang 
sedang dipakai, suara, dan lain-lain. Ternyata, tidak mudah seperti 
yang kami bayangkan. Tetapi jika memiliki niat untuk menjadi 
seorang presenter, semuanya memang butuh usaha. Salah satu 
teman kami diizinkan mencoba menjadi pembawa berita dalam 
program acara Headline News Metro TV. Sempat juga dilakukan 
beberapa kali take, oleh karena salah pengucapan. Dari hal ini, 
kami belajar bahwa kami harus lebih giat berlatih jika ingin menjadi 
seorang presenter yang baik.

Presenter Field Trip

SD Kristen Petra 12 mengirimkan delapan 
anak yang berprestasi dari kelas V 
dan kelas VI untuk mengikuti Estafet 

Competition 2017: Math, Science, English, 
and Sport, di SD Widya Wiyata, Sidoarjo, 
pada tanggal 25 Februari 2017. Dalam 
mempersiapkan lomba ini, kedelapan murid 
tersebut dibagi menjadi dua tim, dan mereka 
berlatih dengan sungguh-sungguh bersama 
dengan guru kelas. Pada hari perlombaan, 
terlihat para peserta sangat antusias 
mengikutinya. 

Pada saat lomba dimulai, tim pertama 
maju pada urutan ketiga, berhadapan 
dengan salah satu tim sekolah lain. Mereka 
mengerjakan lima puluh soal Matematika 
dalam jangka waktu sepuluh menit. Setelah 
itu, mereka pindah ke pos-pos perlombaan 
selanjutnya, yakni Bahasa Inggris, IPA, 
dan Olahraga. Tim kedua mengikuti jejak 
tim pertama untuk memasuki pos-pos 
perlombaan. 

Pada tahap akhir, tim pertama 
mengumpulkan total skor sebanyak 130 poin, 
sedangkan tim kedua mengumpulkan 149 
poin. Poin yang terkumpul tersebut membawa 
tim kedua meraih Juara I dan tim pertama 
meraih Juara II. Dengan keberhasilan prestasi 
ini, mereka juga tidak lupa untuk bersyukur 
dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. 
Sekali lagi, selamat atas kemenangannya, 
teman-teman...!!
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Healty Inside,
Fresh Outside!

Hari Kamis, tanggal 9 Februari 2017, menjadi hari yang 
menggembirakan bagi siswa kelas VI SD Kristen Petra 
5, karena mereka melakukan kunjungan ke kapal 

perang TNI Angkatan Laut dan Monumen Jalesveva Jayamahe. 
Kunjungan yang pertama adalah ke KRI Teluk Sangkulirang 
542, sebuah kapal dari armada TNI AL yang bertugas sebagai 
kapal pendarat pasukan marinir dan kapal pengangkut 
logistik. Kapal tersebut masuk dalam jajaran armada TNI AL 
pada tahun 1994, dan sudah berlayar puluhan kali di laut 
ataupun samudra di Indonesia. Kapal itu memiliki banyak 
ruangan di dalamnya, seperti kamar untuk para kru, ruang 
operasional, ruang kesehatan, bahkan dapur. Semua siswa 
senang sekali bisa menjelajahi ruang-ruang yang ada di kapal 
tersebut.

Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju ke Monumen 
Jalesveva Jayamahe. Monumen ini terdiri atas empat lantai 
yang berfungsi sebagai museum, dan satu ruangan terbuka 
di bagian puncak monumen. Begitu sampai di monumen 
ini, para siswa diajak menuju ke lantai satu untuk melihat 
film dokumenter mengenai sejarah dan peran TNI AL dalam 
upaya memajukan Indonesia. Setelah itu, para siswa menuju 
ke puncak monumen sambil melihat koleksi-koleksi di 
dalam museum. Dari puncak monumen, terlihat megahnya 
Jembatan Suramadu, hamparan laut luas, serta kapal-kapal 
yang tengah bersandar di pelabuhan. Di puncak monumen 
tersebut juga terdapat patung raksasa perwira TNI AL yang 
sangat gagah.

Dengan kegiatan seperti ini, tentunya para siswa bisa 
memperoleh banyak ilmu dan pengetahuan baru. Selain 
itu, mereka bisa mengenal lebih dekat dengan para penjaga 
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga 
meningkatkan rasa cinta akan tanah air Indonesia. Ketika 
kegiatan kunjungan ini selesai pada pukul 12.00, mereka 
pun kembali ke sekolah dengan rasa gembira dan membawa 
pulang sebuah pengalaman baru.

Jalesveva
Jayamahe

Olahraga merupakan salah satu kegiatan 
yang penting untuk kesehatan. Ada 
pepatah mengatakan bahwa di dalam 

tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. 
Selain berdampak pada kesehatan, olahraga 
juga merupakan salah satu kegiatan yang 
menyenangkan untuk dilakukan, seperti fun 
walk dan fun gym.

Pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2017, 
kami begitu bersemangat untuk datang ke 
sekolah karena pada hari itu sekolah kami, SD 
Kristen Petra 7, mengadakan kegiatan fun walk. 
Kami berjalan mengikuti rute dengan hati yang 
riang dan gembira. Tanpa terasa, kami sudah 
sampai kembali di gerbang sekolah. Hmmm... 
rasanya masih pengen berolahraga lagi, namun 
waktu fun walk sudah habis dan kami harus 
kembali belajar.

Untungnya... kekecewaan kami terobati 
karena pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2017, 
sekolah kami kembali mengadakan kegiatan 
fun gym. Yeeyyy... senangnya!!! Karena fun 
gym kali ini kami lakukan bersama instruktur. 
“One..! Two..! Three..!” Dengan semangat, 
instruktur mengajak kami bergerak. Walaupun 
badan kami penuh keringat, namun hari ini kami 
sangat senang, karena dengan berolahraga kami 
mendapatkan badan yang sehat dan muka yang 
berseri-seri. Salam olahraga...!10



Koin untuk
Sesama

Untuk mewujudkan pendidikan karakter 
tentang berbagi, kami, siswa SD Kristen Petra 
9, diberi kesempatan untuk menyalurkan 

berkat yang telah kami terima dari Tuhan. Pada 
awal bulan Februari 2017, setiap hari selama satu 
minggu, kami menyisihkan sebagian dari uang jajan, 
misalnya sebesar Rp500,00 atau Rp1000,00 atas 
persetujuan orang tua. 

Uang yang kami sisihkan berupa uang koin. 
Uang-uang koin ini kami masukkan ke dalam sebuah 
celengan yang sudah disiapkan di kelas. Uang-uang 
koin yang terkumpul akan digunakan untuk membeli 
sesuatu yang sederhana namun bermanfaat, dan 
akan diberikan kepada satpam/pesuruh/petugas 
kebersihan yang ada di sekolah. Pada minggu kedua, 
semua uang koin yang sudah terkumpul tersebut, 
kami belikan sembako, handuk, sabun, sikat gigi, 
pasta gigi, detergen, dan ember. 

Melalui kegiatan tersebut, kami merasa senang 
karena dapat menjadi saluran berkat bagi orang 
lain melalui langkah kecil untuk mau berbagi. Kami 
melihat senyum bahagia pada wajah-wajah bapak 
dan ibu pesuruh/satpam/petugas kebersihan pada 
waktu menerima pemberian kami. Yuk, kita terus 
berbagi, sehingga kita dapat semakin menjadi 
berkat bagi sesama...! Tuhan Yesus memberkati. 

Excellent Life Skill: 
Robotika

Dalam rangka mengembangkan bakat dan minat 
siswa, sekolah-sekolah di lingkungan PPPK Petra 
menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang didasarkan 

pada minat dan bakat siswa, yang dikenal dengan nama 
kegiatan Excellent Life Skill (ELS). PPPK Petra bekerja sama 
dengan provider yang memiliki kompetensi di bidangnya 
dalam pengadaan pengajar. Kegiatan ELS dilaksanakan pada 
jam sekolah (kegiatan intra), yaitu setiap hari Kamis, mulai 
bulan Agustus 2016 sampai dengan Mei 2017. Pada akhir 
tahun ajaran, pihak provider akan memberikan sertifikat bagi 
peserta. Kegiatan ELS yang dilaksanakan oleh SD Kristen Petra 
1 adalah cooking class, robotika, dan presenter.

Robotika merupakan salah satu kegiatan ELS yang paling 
banyak diminati oleh siswa putra. Robotika merupakan 
ilmu tentang robot yang berkembang pesat, termasuk di 
Indonesia.  Menurut Anatta Sannai, robot adalah sebuah 
mesin yang dikendalikan dan/atau diprogram melalui 
rangkaian mekanis, elektronika, ataupun komputer, sehingga 
dapat beroperasi secara otomatis. Robotika berkembang 
sejalan dengan kemajuan teknologi/komputer yang semakin 
canggih dan disesuaikan dengan kebutuhan manusia.

Kegiatan ELS robotika yang diadakan pada jenjang SD 
bertujuan agar siswa dapat merakit robot secara sederhana 
yang secara tidak langsung dapat meningkatkan: motivasi 
siswa, kemampuan kerja sama dalam tim, kemampuan 
memecahkan masalah, pemikiran logis, dan pencapaian 
kemampuan individual siswa. ELS robotika di SD Kristen Petra 
1 diikuti oleh siswa kelas IV dan V. Siswa tidak hanya diberi 
teori, tetapi juga praktik merakit robot, dan juga ujian. ELS 
robotika berlangsung dengan suasana menyenangkan. Siswa 
sangat antusias mengikuti kegiatan, terutama saat mereka 
mendapat tugas merakit robot lalu mengoperasikannya, 
ataupun berlomba dengan robot-robot mereka.
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My Strawberry Ice Mengenal Buah
Alpukat

Asyiikkk...!!! Aku dan teman-teman TK Kristen Petra 
10 kelompok B belajar tentang buah alpukat. Pada 
hari Jumat, tanggal 17 Februari 2017, pertama-tama 

kami diajak oleh ibu guru untuk mengamati warna kulit buah 
alpukat. Kulit buah alpukat itu berwarna hijau. Saat diraba, 
kulit buah alpukat terasa halus. Lalu saat dibuka, bagian 
dalamnya berwarna hijau kekuningan. Cara melihat bagian 
dalamnya yaitu dengan membelahnya menggunakan pisau. 
Nah, bagian dalam inilah yang dapat kita makan. Ibu guru 
mengajak kami untuk mencoba mengambil bagian dalam 
buah tersebut dengan cara mengeruk menggunakan sendok. 
Tidak terlalu susah kok, karena bagian dalam buah alpukat ini 
sangat lembut.

Lalu ada teman kami yang bertanya, bagaimana cara 
makannya? Ternyata, bagian dalam buah yang kami ambil 
dengan cara dikeruk tadi, diaduk-aduk dengan sendok hingga 
lembut sebelum memakannya. Kalau ingin rasanya lebih 
manis, kita bisa menambahkan gula atau susu. Hmmm... pasti 
rasanya enak! Eh, kita juga bisa membuat minuman jus dari 
buah alpukat, lho…! Itu salah satu minuman kesukaanku. 
Rasanya segaaaaar... sekali! Selain rasanya enak, buah 
alpukat juga mengandung banyak manfaat, karena buah 
alpukat ini kaya akan protein dan vitamin yang baik buat 
tubuh kita. Beberapa di antaranya adalah membantu menjaga 
kesehatan mata, menjaga kesehatan kulit, dan masih banyak 
lagi yang lain.

Setelah belajar dan menikmati buah alpukat, aku dan 
teman-teman jadi semakin suka makan buah ini. Rasanya 
enak, badan juga jadi sehat. Bagaimana dengan teman-
teman, mau coba makan buah alpukat juga? Hehehe...!

“Coba tebak, buah apa yang kecil, imut-imut, bentuknya 
segitiga, warnanya merah, berbintik-bintik, dan rasanya 
manis-manis masam?” tanya Bu Rini kepada kami, 

siswa-siswa KB Kristen Petra 11 kelompok B. “Apel!” jawab 
Selfa. “Bukan. Hayooo, siapa yang tahu?” kata Bu Rini. 
Wah, wah, wah... kami tidak ada yang tahu. Buah apa ya, 
teman-teman? Hehe... ternyata buah yang kecil,imut-imut, 
bentuknya segitiga, warnanya merah, berbintik-bintik, dan 
rasanya manis-manis masam itu adalah buah stroberi. 

Siapa yang sudah pernah melihat atau makan buah 
stroberi? Lihat... cantik ya, warna buah stroberinya? 
Meskipun kecil, buah stroberi mempunyai manfaat yang 
besar bagi kesehatan tubuh kita, karena buah stroberi 
mengandung vitamin C. Teman-teman tahu atau tidak, 
bagaimana cara kita makan buah stroberi? Buah stroberi 
dapat dimakan secara langsung, ataupun diolah menjadi 
campuran bahan makanan/minuman yang lain, seperti 
kue dan es. Tetapi jangan lupa ya, teman-teman, sebelum 
dimakan atau diolah, buah stroberi harus dicuci dahulu. 

Horeee...!!! Kata bu guru, hari Senin, tanggal 13 
Februari 2017, kami akan membuat dan minum es 
buah stroberi. Teman-teman mau tahu, bagaimana cara 
membuat es buah stroberi? Ternyata, mudah lho cara 
membuatnya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah buah 
stroberi dan apel manalagi, susu kental manis, serta air es. 
Pertama, buah stroberi dan apel dicuci, kemudian dipotong 
kecil-kecil. Wah, kami tidak hanya minum, tetapi juga 
belajar memotong buah stroberi. Setelah itu, dicampur air 
es, dan ditambahkan susu kental manis. Jadi, deh..! Yuk, 
sekarang kita minum es stroberi. Dingin dan segaaarrr 
rasanya!!!

Terima kasih, Bu Rini... hari ini kami jadi tahu tentang 
buah stroberi yang kecil, imut, tetapi mempunyai manfaat 
yang besar untuk kesehatan kita. Selain bisa dimakan 
langsung, buah stroberi juga bisa diolah menjadi makanan 
atau minuman. Selamat mencoba, teman-teman!  



Forgiveness
is Love

Drawing Grape
Banyak sekali kegiatan menyenangkan yang 

dapat dilakukan di kelas, salah satunya bermain 
cat. Teman-teman tidak perlu takut terkena 

cat karena bisa dibersihkan dengan mencuci tangan 
memakai sabun. Kali ini, ada yang menarik lho di 
kelas kelompok B KB Kristen Petra 12, yaitu membuat 
stempel bentuk lingkaran menjadi gambar buah 
anggur. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 17 Februari 
2017. Stempelnya terbuat dari wortel yang dipotong 
pada bagian bawahnya. Unik, kan? Hehe...! Wortel 
dicelupkan ke dalam cat, kemudian diangkat dan 
distempelkan pada buku gambar. Begitu seterusnya 
sampai beberapa kali dan membentuk buah anggur. 
Setelah itu, teman-teman diminta mengambil krayon 
berwarna cokelat untuk menggambar batangnya, dan 
krayon hijau untuk daunnya. Horeee... gambar anggur 
buatanku sudah jadi! Ayo, siapa yang ingin mencoba?

Para siswa TK Kristen Petra 13 mengikuti kegiatan 
Pendidikan Karakter Kristiani (PKK) dengan tema 
“Forgiveness” pada tanggal 10 Februari 2017. Tema 

ini menarik karena sangat dekat dengan perilaku anak-
anak setiap hari. Kadang-kadang anak akan mengalami 
konflik dengan teman, dan tentu saja hal itu harus 
dicarikan solusi agar anak segera keluar dari konflik 
tersebut. Solusi yang paling tepat dan sesuai dengan 
ajaran Yesus Kristus adalah memaafkan, serta tidak 
mengingat lagi kesalahan itu. 

Pada kegiatan awal, para siswa diminta mengamati 
klip video yang bercerita tentang seorang anak yang 
merobek-robek gambar teman yang telah mencorat-
coret gambarnya. Hal itu ia lakukan sebagai balasan atas 
kesalahan teman yang telah mencorat-coret gambarnya 
tadi. Setelah mengamati klip video, guru pun mengajukan 
pertanyaan kepada siswa. Ternyata, seorang siswa 
memberikan jawaban tak terduga, yang mengatakan 
bahwa anak yang merobek-robek gambar temannya itu 
lebih jahat daripada anak yang mencorat-coret gambar. 
Benar sekali! Membalas dendam itu lebih jahat. Jadi, 
membalas kesalahan orang lain tidak diperkenankan oleh 
Tuhan Yesus. Malah sebaliknya, kita harus memaafkan 
kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita sehingga 
kita memutus ikatan dosa. 

Setelah mendengarkan penjelasan guru, para siswa 
pun membuat sebuah hasil karya berupa boneka yang 
bertuliskan forgiveness. Hasil karya ini dibawa pulang ke 
rumah agar mereka dapat bercerita kepada orang tua 
dan saudara, bahwa kita harus saling memaafkan seperti 
Yesus yang selalu mengampuni kesalahan kita. Kegiatan 
ini sangat menyenangkan dan memberikan pelajaran 
yang berharga. Forgiveness is love. God bless you all...!
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Naik Kereta Api... 
Tut! Tut! Tut...!!!

Making Porridge
is Very Fun!

Pagi ini, udara sangat cerah... dan aku mau berangkat 
sekolah dengan penuh sukacita. Hari ini, tanggal 3 
Februari 2017, akan ada kegiatan menarik yang beda 

dengan hari biasanya. Ada apa ya, kira-kira??? Hmmm... 
kemarin ibu guru hanya bilang akan ada kegiatan yang 
berbeda. Eh, ternyata setelah kami berbaris dan berdoa, 
ibu guru menunjukkan video tentang cara membuat bubur. 
Wah, ternyata hari ini kami akan diajak oleh ibu guru untuk 
membuat bubur bersama! Horeee... menyenangkan sekali 
lho, teman-teman! 

Selesai menonton video, kami diajak keluar kelas untuk 
membuat bubur bersama-sama. Ibu guru menjelaskan 
bahan dan alat yang akan digunakan, kemudian baru 
menjelaskan cara membuat bubur. Mau tahu caranya??? 
Yang pertama, cuci terlebih dahulu beras hingga bersih. 
Yang kedua, siapkan panci dan nyalakan api kompor, 
kemudian tuangkan air matang dan beras secara 
bersamaan. Tunggu sampai mendidih, lalu tambahkan 
garam dan daun salam. Kata ibu guru, fungsi daun salam 
adalah agar buburnya harum dan menggoda selera kita. 
Yang ketiga, aduk terus sampai mengental dan tidak cair 
lagi, hehehe...! Setelah mengental, tunggu beberapa 
menit sambil tetap diaduk. Nah... sekarang jadi deh, bubur 
buatanku! Bagaimana ya, rasanya...? So pasti yummy, 
deh! Bu guru juga berpesan supaya hati-hati pada saat 
menuang air agar tidak terlalu encer. Jika kurang air, tinggal 
tambahkan saja air secukupnya, namun bubur harus tetap 
diaduk selama memasak agar tidak menimbulkan kerak di 
bagian dasar panci. 

Gampang kan, teman-teman? Hehehe...! Wah, setelah 
selesai membuat bubur ini, aku dan teman-teman dapat 
menikmatinya bersama. Kegiatan pagi ini sungguh 
menyenangkan, itulah pengalaman menarik kami di TK 
Kristen Petra 5. Nah, sekarang bagaimana dengan cerita 
kalian? Hehehe...!

“Teman-teman, lihat...! Kereta apinya 
sudah datang,” seru Juro kepada 
teman-temannya. Hari Senin itu, 

tanggal 20 Februari 2017, TK A dan TK B dari KB-TK 
Kristen Petra 1 naik kereta api, lho! Kereta apinya 
panjaaang... karena banyak sekali gerbongnya. Kami 
naik kereta api dari Stasiun Semut sampai ke Stasiun 
Sidoarjo. Apa saja ya, yang harus kami lakukan 
untuk naik kereta api? Pertama, kami harus beli tiket 
di loket. Setelah itu, kami masuk ke ruang tunggu 
stasiun. Sambil menunggu kedatangan kereta, kami 
melihat-lihat rel kereta api yang panjang sekali. Dan 
akhirnya...kereta api yang kami tunggu datang juga. 
“Horeeeee… teman-teman, ayo kita masuk ke dalam 
kereta,“ teriak Gabriella. Kami dapat gerbong nomor 
5. Ada yang duduk berdua, dan ada juga yang duduk 
bertiga, pokoknya seneng banget, deh!  Sepanjang 
perjalanan, bersama-sama kami menyanyikan lagu 
“Naik Kereta Api”, melihat pemandangan di kanan 
dan kiri jalan, ataupun melihat kendaraan yang 
berhenti menanti kereta melintasi jalan mereka. 
Kereta itu jalannya cepat sekali ya, teman-teman...! 
Sampai tidak terasa, kami pun sudah sampai di 
Stasiun Sidoarjo. Waaah... kami semua senang 
sekali dengan pengalaman naik kereta ini, hehehe...! 
Sekian dahulu ya, teman-teman, ceritaku kali ini. See 
you...!



Halo, teman-teman... tak terasa sekarang kita 
sudah pada semester II. Banyak sekali yang sudah 
diajarkan oleh ibu guru sehingga kita menjadi 

semakin pandai dan terampil. Oh ya, teman-teman... pada 
kesempatan ini, kami, siswa KB A dan KB B dari KB Kristen 
Petra 7, berbagi cerita tentang bagaimana kami semakin 
hari semakin besar, pintar, dan terampil. Pada bulan 
Februari 2017, ibu guru mengajarkan kepada kami untuk 
hidup sehat dengan makan makanan sehat, yakni sayur 
dan buah-buahan. 

Ibu guru mengenalkan bermacam sayuran dan buah, 
sehingga kami —siswa KB A— yang awalnya tidak tahu 
nama buahnya, sekarang jadi tahu. Tidak hanya melihat 
gambarnya saja, lho... tetapi ibu guru juga membawakan 
sayur dan buah-buahan asli, jadi kami bisa memegang, 
melihat, dan mencicipi. Tidak hanya itu saja, supaya kami 
bisa membantu mama di rumah, ibu guru mengajari 
kami untuk dapat mencuci buah, memotong buah, dan 
memetik sayur. Dengan sabar, ibu guru membimbing 
kami belajar mencuci buah, memotong buah pepaya, 
dan mencicipi buah pepaya yang banyak vitaminnya. 
Kami juga belajar memetik sayur bayam. “Hmmm...
asyik, ternyata ini namanya sayur bayam, buat badan kita 
sehat. Daunnya hijau, batangnya juga hijau dan panjang, 
ya...!” kata salah satu teman. Satu lagi, kami juga belajar 
membuat jasuke (jagung-susu-keju) sendiri. Mulai dari 
mengambil jagung manis, memberi keju dan susu, lalu 
diaduk hingga campur merata. ”Hmmm... yummy... enak 
jasukenya!” kata teman kami.

Eh, ternyata kakak KB B juga tidak mau kalah, 
lho! Mereka juga dikenalkan akan berbagai buah dan 
sayuran oleh bu guru. Beberapa di antaranya adalah 
buah stroberi dan sayur brokoli. Akhirnya, kami tahu 
bermacam buah dan sayuran. Kami pun bisa membantu 
mama di rumah untuk mencuci dan memotong buah, 
serta memetik sayuran. Horeee...! Sekarang aku bisa, aku 
mau membantu mama memasak di rumah.Dan sekarang 
bagaimana dengan kalian, teman-teman?

Aku Tahu, Aku Bisa,
Aku Lakukan!

Gong xi fa cai...! Yeay...! Hampir bersamaan 
dengan perayaan Tahun Baru Imlek 2568 yang 
jatuh pada tanggal 28 Januari 2017, KB-TK 

Kristen Petra 9 mengadakan Mandarin Singing Contest 
pada tanggal 30 Januari 2017. Lomba ini dilaksanakan 
di aula KB-TK Kristen Petra 9. 

Nah, sebelum mengikuti lomba ini, aku dan teman-
teman mengikuti seleksi per kelas terlebih dahulu. 
Setelah itu, peserta yang lolos seleksi bisa mengikuti 
lomba. Aku senang sekali bisa lolos seleksi, dan aku 
pun terus berlatih menjelang hari perlombaan. Dan 
akhirnya... tibalah saatnya kami berlomba dalam 
Mandarin Singing Contest. Semua peserta sangat 
antusias, lho! Kami sama-sama memakai pakaian 
bernuansa merah. Lagu yang kami nyanyikan berjudul 
“Xiao Lao Shu” untuk TK B, dan “Liang Zhi Lao Hu” 
untuk TK A. Semua peserta menampilkan penampilan 
yang luar biasa, sampai-sampai juri pun bingung 
untuk menentukan pemenangnya.

Akhirnya... tibalah saatnya pengumuman 
pemenang lomba. Untuk TK A, Juara I diraih oleh 
Justin, Juara II diraih oleh Agatha, dan Juara III diraih 
oleh Stella. Untuk TK B, Juara I diraih oleh Laura, Juara 
II diraih oleh Lois, dan Juara III diraih oleh Patricia. 
Wah... hebat sekali ya, teman-teman di KB-TK Kristen 
Petra 9! Congratulations! Nah... sampai di sini dahulu 
ya, cerita kegiatan di KB-TK Kristen Petra 9. Ayo 
teman-teman, bergabung di KB-TK Petra Kristen Petra 
9 untuk mengembangkan talenta yang kalian miliki! 
Tuhan memberkati. See you...!

Mandarin Singing 
Contest 
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“Dimulai dari Diri Sendiri”“Dimulai dari Diri Sendiri”
Short Live In Program

“Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi; sama seperti 
Aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua 

orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.”
(Yohanes 13:34-35)

Kasih merupakan karakter dasar 
orang Kristen. Berangkat dari 
hal ini, SMA Kristen Petra 2 

mengadakan program short live in untuk 
mengembangkan kemampuan siswa 
dalam berbagi kasih kepada sesama. 
Pelayanan sosial ke panti asuhan 
dengan memberikan sumbangan berupa 
sembako, mungkin sudah menjadi hal 
yang biasa dilakukan oleh banyak orang. 
Namun, mengajak siswa untuk dapat 
mengasihi dan pada saat yang sama 
juga turut “berada” dan “berdampak” 
bagi sesama, merupakan hal yang 
penting dan baik untuk dilakukan serta 
ditanamkan. Melalui program ini, siswa-
siswi SMA Kristen Petra 2 diajak untuk 
menggunakan potensi dan kemampuan 
dirinya untuk berdampak bagi sesama. 
Adapun kegiatan tersebut dilakukan 
oleh siswa-siswi secara bergantian pada 
setiap hari Sabtu, pukul 08.00–16.00 
WIB. Hal-hal yang dilakukan pada 
kegiatan tersebut, adalah:

a. Communication skill (kemampuan 
berkomunikasi). Mengasihi 
berarti melakukan tindakan nyata. 
Komunikasi adalah salah satu media 
yang penting untuk mewujudkan 

kasih itu agar dimengerti oleh orang 
lain. Dalam short live in ini, siswa-
siswi diajak untuk berhubungan 
langsung dengan pengurus panti 
asuhan, melakukan koordinasi, dan 
berinteraksi dengan anak-anak. Hal 
ini akhirnya akan mendorong siswa 
untuk memperhatikan caranya 
dalam berinteraksi dengan orang 
lain melalui bahasa-bahasa yang 
digunakan serta kemampuan anak 
dalam memperhatikan konteksnya 
berbicara.

b. Caring skill (kemampuan untuk 
peduli). Melalui komunikasi yang 
telah dilakukan di atas, siswa 
diajak untuk melihat keadaan panti 
dengan menjadi bagian dari anak-
anak panti asuhan dalam kegiatan 
sehari-hari, seperti mencuci piring, 
mengatur kamar, membersihkan 
lingkungan panti, menidurkan 
anak-anak kecil, membantu belajar, 
mengurus anak-anak balita, dan lain 
sebagainya. Hal ini mengajarkan 
siswa untuk membangun empati dan 
solidaritas dalam dirinya terhadap 
lingkungannya.

c. Sharing skill (kemampuan untuk 
berbagi). Melalui komunikasi dan 
kepedulian yang sudah tumbuh, siswa 
telah melihat dan mengerti keadaan 
dan kebutuhan yang diperlukan oleh 
anak-anak di panti. Memberi bukan 
hanya membagikan sesuatu karena 
kita punya ataupun berlebih, namun 
memberi juga adalah memberi 
dengan melihat dengan betul 
konteks kebutuhan tempat yang kita 
berikan. Melalui short live in ini, siswa 
diajarkan untuk memberi dengan 
cerdas kepada sekitarnya melalui 
kasih, pemahaman, dan empati yang 
benar-benar telah tumbuh di dalam 
dirinya.

Pada akhirnya, kegiatan ini bertujuan 
menolong siswa untuk melihat ke dalam 
dirinya bahwa ia memiliki kasih dan 
berkemampuan serta berkesempatan 
untuk membagi kasih yang ada di 
dalamnya. Hal itu dapat dimulai dengan 
melihat dan peka terhadap dunia yang 
berputar sekitarnya. Diberi untuk 
memberi, dicintai untuk mencintai, 
diberkati untuk menjadi berkat.
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