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Senang sekali bisa berjumpa dengan 
Anda dalam Gema Petra edisi bulan 
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kelas ataupun kegiatan lomba yang 
diikuti oleh para siswa PPPK Petra, 
yang kami hadirkan bagi Anda dalam 
Buletin Gema Petra edisi ini. Beberapa 
kegiatan tersebut adalah kegiatan 
outbound, field trip, menanam, 
ceramah seks dan napza, membatik, 
olimpiade sains, take and give, lomba 
bola basket, lomba desain poster,  
lomba ekonomi tingkat nasional, 
lomba menulis esai tingkat nasional, 
dan lain-lain. Kiranya semua liputan 
berita yang dirangkum dalam Gema 
Petra edisi bulan April 2017 ini bisa 
bermanfaat bagi Anda.

Selamat membaca....

Silakan mengunduh QR code reader pada 
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QR code berikut!
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Go Green!
Halo... teman-teman, kami mau bercerita tentang 

pengalaman kami, siswa-siswi KB Kristen Petra 5, 
berkunjung ke kantor polisi, lho...! Hehehe...!  Hari 

Rabu, tanggal 15 Maret 2017, adalah jadwal untuk siswa 
KB B, sedangkan hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017, adalah 
jadwal untuk siswa KB A. 

Ketika sampai di kantor polisi, ternyata... ada beberapa 
teman kami yang takut dan menangis, padahal kami 
langsung disambut dengan baik oleh bapak dan ibu polisi. 
Kami semua diajak masuk ke aula untuk berkenalan dengan 
bapak dan ibu polisi. Selain itu, kami juga diajak bernyanyi 
bersama, dikenalkan dengan beberapa rambu-rambu lalu 
lintas, dan diajak berkeliling dengan mengendarai mobil 
polisi. Wah, menyenangkan sekali ya, teman-teman...! 
Asyiiik...!!! Teman-teman, bapak dan ibu polisi juga berpesan 
kepada kami untuk selalu bersikap taat dan disiplin pada 
aturan-aturan yang ada, baik di rumah, sekolah, maupun 
di jalan raya. Kami juga dilarang untuk membeli makanan 
yang tidak sehat, terutama permen, jangan pernah mau 
menerima permen dari orang yang tidak dikenal, dan yang 
terakhir... jangan mau diajak pergi oleh orang yang tidak 
dikenal, yaaa...! Jika belum dijemput di sekolah, harap 
menunggu bersama dengan ibu guru. 

Sekarang kami baru tahu, polisi itu baik dan akan menjadi 
sahabat anak-anak. So, teman-teman... jangan pernah takut 
sama polisi, yaaa...! Nah, itulah kegiatan kami dari KB Kristen 
Petra 5 yang sangat menyenangkan. See you...!

Playgroup Field Trip

Sekarang ini kita bisa melihat banyak taman indah 
di Kota Surabaya. Taman-taman indah ini sangat 
membantu dalam memperindah wajah kota dan 

membuat udara terasa lebih segar, karena rindangnya 
pepohonan yang ada. Kami pun, siswa KB-TK Kristen 
Petra 7, juga tidak mau kalah lho, untuk menghijaukan 
lingkungan sekitar, khususnya di sekolah kami. Kami 
ingin ikut terlibat membuat sekolah kami yang sudah 
indah menjadi lebih indah dengan bercocok tanam.

Tepatnya pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 
2017, para siswa TK B menanam tanaman obat. Tiap 
kelas menanam tanaman obat yang berbeda, seperti 
jahe, kencur, ataupun kunyit. Kami ingin agar taman 
sekolah kami tidak hanya indah dan hijau saja, tetapi 
juga dipenuhi dengan tanaman yang berguna untuk 
kesehatan tubuh. Ibu guru telah menyiapkan bahan-
bahan yang kami butuhkan, mulai dari tanah, pupuk, 
dan bibit tanaman obat. Satu per satu, kami diberi 
plastik, untuk diisi dengan tanah dan bibit tanaman. 
Kemudian, setiap hari tanaman ini kami siram agar 
cepat tumbuh besar. Wah, tenyata tidak hanya kami 
saja yang bercocok tanam, adik-adik KB B juga ikut 
bercocok tanam. Mereka tidak menanam tanaman 
obat, tetapi menanam tanaman perdu. Hmmm... 
mereka juga hebat seperti kami, terampil menanam. 
Kami harus tekun dan bersemangat merawat tanaman 
yang sudah kami tanam. 

Ayo teman-teman, kita penuhi bumi ini dengan 
bermacam tanaman, biar buminya hijau ... sejuk ... 
segar ... dan lingkungan kita jadi indah! Sampai jumpa 
lagi...! Bye..bye...!



Tanaman Obat Keluarga
Mengenal

Siapa Suka
Salad Buah? 

Hai, teman-teman... kalian suka makan buah, tidak??? 
Kalau aku... sebelumnya sih tidak terlalu suka makan 
buah. Akan tetapi, setelah mengikuti kegiatan 

practical life membuat salad buah bersama teman-teman 
kelompok B  TK Kristen Petra 10 pada hari Jumat, tanggal 
9 Maret 2017, sekarang aku sangaaaat suka makan buah, 
apalagi bila diolah menjadi salad. Hehehe...! Nah, kalian 
mau tahu cara mengolah buah-buahan menjadi salad buah 
yang begitu lezat? Yuk, baca ceritaku…!

Pertama-tama, siapkan beberapa jenis buah yang 
teksturnya padat. Waktu itu, ibu guru menyiapkan buah 
apel dan melon. Kalau kalian ingin menambahkan buah 
lain, boleh kok! Selain buah-buahan, siapkan juga nata 
de coco atau jelly berwarna-warni, susu cair, mayones, 
dan tidak ketinggalan... keju! Untuk mengolahnya, cukup 
potong-potong semua buah menjadi seperti dadu, 
masukkan semua potongan buah ke dalam mangkuk besar, 
lalu tambahkan susu cair, mayones, dan parutan keju 
sesuai dengan selera. Kemudian, aduk hingga rata. Setelah 
itu, pindahkan ke mangkuk-mangkuk kecil, dan taburkan 
lagi parutan keju di atasnya. Nah, salad buah sudah siap 
dinikmati! Hmmm... lezaaaaatnya...!

Jadi buat kalian yang selama ini tidak terlalu suka 
makan buah, ayo coba buat salad buah bersama mama 
dan papa di rumah! Pasti bikin ketagihan! Karena selain 
lezat rasanya, salad buah juga sangat bergizi. Kalian coba di 
rumah, yaaa...!

“Anak-anak, siapa yang tahu, mama kalau masak 
menggunakan bumbu apa saja?” tanya ibu guru. 
“Serai...!” jawab Revi dan Jaclien serentak. “Ya, betul. 

Selain tanaman hias, ada tanaman yang bisa digunakan 
sebagai bahan untuk memasak, dan juga bermanfaat 
sebagai obat, yang disebut tanaman toga,” jelas ibu guru. 
Hari Senin, tanggal 14 Maret 2016, ibu guru mengajak kami, 
siswa kelompok B TK Kristen Petra 11, untuk mengenal dan 
menanam tanaman toga.

Teman-teman jangan salah, ya! Toga ini bukan topi toga 
yang dipakai oleh siswa atau kakak-kakak mahasiswa saat 
wisuda kelulusan, lho! Toga singkatan dari tanaman obat 
keluarga, karena tanaman ini bisa dipakai untuk obat-obatan 
dan ditanam di kebun atau pekarangan rumah. Mengapa 
disebut tanaman obat? Karena tanaman itu dapat dipakai 
untuk mencegah ataupun mengobati berbagai penyakit, 
selain digunakan untuk bahan masakan. Tanaman toga banyak 
jenisnya, beberapa di antaranya adalah serai, jahe, kunyit, 
kunci, dan laos atau lengkuas. 

Toga sebagai obat disebut juga obat herbal atau tradisional 
yang aman dipakai karena tidak mengandung bahan-bahan 
kimia. Obat herbal artinya obat yang dibuat dari seluruh 
atau bagian dari tumbuh-tumbuhan. Cara mengolah atau 
menggunakan toga pun sederhana, ada yang ditumbuk lalu 
dioleskan ke bagian tubuh yang luka, misalnya kunyit; ada 
yang direbus lalu diminum, misalnya jahe, yang bermanfaat 
untuk menghangatkan tubuh atau meredakan sakit perut. Ada 
keuntungan yang kita peroleh dengan menanam toga.

Cara menanam toga sangat mudah. Kita siapkan tempat 
yang akan digunakan untuk menanam, bisa menggunakan 
tanah langsung di halaman rumah ataupun di pot. Kemudian, 
masukkan akar tanaman toga yang disebut rimpang ke dalam 
tanah. Jangan lupa disiram ya, agar tanaman tumbuh dengan 
subur...!
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Plant and Flower Wedang Jeruk Nipis

Rasa buah jeruk ada dua macam, yaitu manis 
dan asam. Pasti teman-teman sudah pernah 
merasakan jeruk yang rasanya manis, kan? 

Nah, bagaimana dengan jeruk yang rasanya asam, 
seperti jeruk nipis? Buah ini berbentuk bulat,  kecil, 
dan kulitnya berwarna hijau. Biasanya jeruk nipis ini 
digunakan sebagai pelengkap rasa makanan seperti 
soto, sate, dan gulai, sehingga rasanya menjadi 
segar dan semakin lezat. Jeruk nipis ini juga bisa 
digunakan untuk menghilangkan bau amis pada ikan 
dan daging. Selain untuk makanan, jeruk nipis juga 
bermanfaat sebagai obat sakit batuk lho, teman-
teman! Caranya, jeruk nipis dicampur dengan sedikit 
kecap, lalu diminum. Buah ini juga mempunyai 
kandungan vitamin C yang tinggi, sehingga baik 
untuk ketahanan tubuh. Wow... tidak disangka 
ya, buah yang rasanya asam ini memiliki banyak 
manfaat.

Pada tanggal 17 Maret 2017, kami, siswa-siswi 
KB B dari KB Kristen Petra 12, belajar mengenal 
berbagai jenis tanaman obat-obatan, salah satunya 
adalah jeruk nipis. Jeruk nipisnya tidak hanya dilihat 
saja lho, tetapi dibuat minuman wedang jeruk 
nipis. Wedang merupakan istilah atau sebutan yang 
disajikan dalam keadaan hangat. Pertama, peras 
dahulu jeruk nipisnya, lalu tuang air perasannya 
ke dalam gelas. Selanjutnya, tambahkan gula dan 
air hangat. Nah... jadi deh, wedang jeruk nipis 
buatanku! Slurppp... rasanya asam manis, hehehe...!

Hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017, adalah hari yang 
sangat menyenangkan bagi kami, siswa kelompok 
A dan B TK Kristen Petra 13, sebab ibu guru akan 

mengajak kami melakukan sesuatu yang menyenangkan. 
Sehubungan dengan tema “Plant and Flower”, ibu 
guru mengajari kami tentang macam-macam tanaman. 
Mulai dari sayuran, tanaman hias, sampai tanaman 
toga. Selama seminggu ini, ibu guru selalu membawa 
berbagai macam sayuran, tanaman hias, dan tanaman 
toga. Sangat menyenangkan dapat mengenal berbagai 
tanaman ciptaan Tuhan yang memiliki banyak manfaat 
bagi manusia. 

Setelah mendengar penjelasan ibu guru, ternyata 
manfaat tanaman-tanaman ini sangat banyak, khususnya 
tanaman toga seperti kunyit, jahe, dan kencur, yang 
membantu menjaga kesehatan tubuh, serta lidah buaya 
yang bisa membantu menyembuhkan luka ataupun 
menyuburkan rambut kita. Setelah mengenal berbagai 
macam tanaman dan manfaatnya, kami pun menanam 
tanaman-tanaman tersebut di taman sekolah. Tentu saja 
kami tidak lupa untuk merawat dengan menyirami setiap 
hari, agar tanaman tersebut tumbuh subur dan kelak 
hasilnya dapat dipergunakan dengan baik. Ayo teman-
teman, kita menanam tanaman bersama!



Ekspresi
PAUD

UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas 
Pendidikan Kecamatan Wonocolo 
menyelenggarakan kegiatan “Ekspresi 

PAUD Wonocolo” di Maspion Square (Giant 
Margorejo) Surabaya pada hari Sabtu, 
tanggal 18 Maret 2017. KB-TK Kristen Petra 
9 tak ketinggalan untuk mengirimkan para 
siswanya untuk mengikuti kegiatan ini. Acara 
ini bertujuan untuk mengembangkan bakat 
dan kreativitas anak-anak PAUD, khususnya 
di lingkungan Kecamatan Wonocolo. Acara 
dikemas dalam ajang unjuk bakat serta 
lomba mewarnai oleh ibu dan anak. Dalam 
kesempatan ini, tiap sekolah peserta juga 
mendapat stan untuk open house tentang 
lembaga sekolah masing-masing. Acara dibuka 
dengan sambutan oleh Kepala UPT Dinas 
Pendidikan Kecamatan Wonocolo. Setelah 
itu, dilanjutkan dengan penampilan Tari 
Remo. Untuk kegiatan unjuk bakat, TK Kristen 
Petra 9 menampilkan Tari Lampion melalui 
grup tari yang terdiri atas lima siswa, yaitu: 
Victoria, Angel, Andayu, Aurell, dan Richella. 
Sedangkan untuk Lomba Mewarnai Ibu dan 
Anak, KB Kristen Petra 9 mengikutsertakan 
lima belas siswa. Puji Tuhan... dalam lomba 
tersebut, KB Kristen Petra 9 meraih dua nomor 
penghargaan dari sembilan penyaji terbaik. 
Keduanya adalah Clevia dari KB B1 dan Niesha 
dari KB B2. Selamat buat para pemenang!

Outbound... We Love It!

Halo teman-teman, apa kabar? Kami dari KB-TK Kristen Petra 1 
punya cerita seru tentang kegiatan outbound di sekolah kami. Hari 
Jumat, tanggal 31 Maret 2017. Ketika kami sampai di sekolah…. 

ternyata ibu guru telah menata tempat untuk kegiatan outbound bagi 
kami. Wow, keren banget pokoknya...! Dalam kegiatan outbound kali ini, 
ibu guru menyiapkan sepuluh pos yang harus kami lalui.

Pos pertama adalah tali rintang. Walaupun agak susah, tetapi asyik 
sekali, lhooo...! Adik-adik KB juga berani! Pos kedua adalah merayap 
dan merangkak dengan matras, serta meniti di atas titian kayu. Pos 
ketiga adalah memanjat, lalu meluncur di papan luncur. Wuusss... 
asyyiiik...!!! Pos keempat adalah merangkak dalam terowongan simpai, 
lalu meniti di atas titian besi. Pos kelima adalah mengisi botol dengan 
biji kedelai, lalu melompat simpai sambil menyebutkan angka atau 
kata sesuai dengan perintah bu guru. Nah, di pos keenam ada kegiatan 
baru yang disediakan oleh bu guru, yaitu berjalan menyamping dengan 
berpegangan pada dua tali besar yang telah diikat di atas dan bawah. 
Karena masih baru mencoba, kami semua dipegangi oleh bu guru, 
tetapi kami berani lho, hehehe...! Kemudian, kami melompat-lompat 
sepuasnya di dalam trampolin di pos ketujuh. Setelah itu, kami tiba di 
pos kedelapan, yaitu memanjat, bergelantung, dan berayun. Di pos 
ini, tangan kami harus kuat karena berayun mengangkat tubuh kami. 
Adik-adik KB yang tangannya belum kuat bergelantung, pasti dibantu 
oleh bu guru. Kami yang sudah terampil, hanya sedikit dipegang oleh 
bu guru. Kemudian, kami tiba di pos kesembilan, yaitu menaiki mainan 
binatang karet dengan lintasan zig-zag. Sedangkan untuk adik-adik KB, 
lintasannya lurus. Nah... di pos terakhir, kami harus mencari koin yang 
diminta oleh bu guru. Koin-koinnya ada di dalam kolam air yang sudah 
dipenuhi dengan bola warna-warni. Jadi kami harus menceburkan diri 
untuk mencari koin-koin itu. Walaupun basah semua, tetapi seruuuu 
banget! Kadang kami suka berlama-lama di pos ini, lupa kalau masih 
banyak yang antre, hehehe...!!!

Setelah kegiatan outbound berakhir, kami bergantian untuk mandi, 
memakai baju bersih, dan makan siang bersama. Wah, senang sekali 
hari itu! Sungguh pengalaman yang menyenangkan. Bagaimana dengan 
teman-teman??? Kami tunggu cerita kalian, yaaaa...! Sampai jumpa...!
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Terus Berjuang
Demi Prestasi 

Penyiar Radio
atau Televisi?
Dalam rangka memantapkan materi 

Excellent Life Skill untuk siswa kelas V, 
pada tanggal 14 Februari 2017, siswa 

SD Kristen Petra 7 mengadakan kunjungan ke 
sebuah stasiun radio dan televisi yang berlokasi 
di Jalan Citandui, Surabaya. “Ayo kawula muda, 
mari bergabung bersama kami di nine four point 
eight, stay tune…!” begitulah suara anak-anak 
yang mencoba menjadi penyiar radio ketika 
masuk dalam ruang siaran. Teman-teman, ketika 
seorang penyiar radio salah ucap, dia tidak perlu 
panik, lho! Justru dia harus bisa mengubahnya 
menjadi guyonan yang menggelitik. Misalnya, 
salah menyebutkan nama hari, dia bisa saja 
mengucapkan, “Wah, maaf pemirsa, penyiarnya 
belum sarapan, nih! Sampai salah sebut hari.” 
Lain halnya dengan reporter televisi, apabila 
salah ucap, dia harus mengoreksi ucapannya 
dengan kata-kata yang benar dengan tidak 
disertai gurauan. Bila seorang penyiar radio 
dituntut kreatif dalam mengolah kata, seorang 
penyiar berita di televisi harus membaca teks dari 
sebuah alat yang disebut teleprompter. Alat itu 
memuat berita yang harus dibaca oleh pembawa 
berita, dan akan bergerak naik secara otomatis 
sesuai dengan irama pembacanya. Nah, kita tahu 
sekarang perbedaan antara penyiar radio dan 
televisi. Siapa di antara kalian yang ingin menjadi 
penyiar radio atau televisi?

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang 
telah menuntun dan menolong kami selama mengikuti 
Olimpiade Matematika Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

(OMITS) 2017. Tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih 
kepada kedua orang tua serta guru pembimbing Matematika 
SD Kristen Petra 9 yang telah memberikan support kepada 
kami. Pada akhir Februari 2017, kami berdua —Feilin Liangga 
Putri dan Jeremy Antonio Salim— mengikuti OMITS 2017 yang 
memperebutkan Piala Presiden untuk Juara I, Piala Mendikbud 
untuk Juara II, dan Piala Gubernur Jawa Timur untuk Juara III. 
Perlombaan ini diikuti oleh para peserta dari tingkat SD, SMP, 
SMA, dan perguruan tinggi dalam tingkat nasional. Seleksi 
dilakukan melalui tiga tahap, yaitu babak penyisihan, semifinal, 
dan babak final. 

Pada saat babak penyisihan, Feilin sakit panas. Saya sangat 
khawatir, karena baru saja masuk dalam tahap pertama, kami 
sudah mendapatkan rintangan. Tetapi, hal itu tidak mematahkan 
semangat kami. Kami terus berdoa dan mengandalkan Tuhan 
agar menolong dan menyertai kami sampai tahap akhir. Dan Puji 
Tuhan... kami lolos ke semifinal, dan bahkan berlanjut ke babak 
final. Ada sepuluh tim terbaik yang masuk ke dalam babak final. 
Puji nama Tuhan!

Keesokan harinya, berlangsung babak final. Sayangnya, kondisi 
fisik kami mulai terasa lelah. Saya, Jeremy, mulai batuk dan pilek, 
namun hal tersebut tidak mematahkan semangat kami untuk 
terus menyelesaikan perjuangan. Malam puncak adalah saat yang 
sangat mendebarkan untuk setiap peserta, termasuk kami. Saat 
pengumuman dibacakan, sekali lagi kami tidak berhenti bersyukur 
atas penyertaan Tuhan kepada kami. Nama SD Kristen Petra 9 
disebutkan meraih Juara III dalam perlombaan tersebut! Kami 
sangat bahagia! Segala perjuangan terbayar sudah.

Sebuah pengalaman yang menyenangkan, menegangkan, 
sekaligus membanggakan, kami persembahkan untuk Tuhan Yesus 
Kristus, yang senantiasa menolong kami. Tidak lupa, kami juga 
persembahkan segala perjuangan kami ini untuk sekolah kami 
tercinta, SD Kristen Petra 9. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan...!
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Teknik Batik Jumputan
Indonesia adalah bangsa yang kaya dengan seni dan 

budayanya. Batik adalah salah satu warisan budaya 
Indonesia yang sangat terkenal hingga ke luar 

negeri. Teman-teman mungkin pernah melihat cara 
membuat batik saat berkunjung ke Yogyakarta, Solo, 
Pekalongan, atau daerah lainnya. Pada hari Jumat, 
tanggal 17 Maret 2017, siswa kelas IV SD Kristen Petra 
10 mencoba mempraktikkan proses pembuatan batik. 
Teknik batik yang mereka coba praktikkan adalah 
teknik batik jumputan, yaitu dikerjakan dengan cara 
ikat celup. Kegiatan batik jumputan ini dilakukan secara 
berkelompok, yang terdiri atas sembilan hingga sepuluh 
orang siswa. Jika teman-teman melihat secara sepintas, 
proses pembuatannya sangat mudah karena hanya 
menggunakan kain putih, cuka, pewarna kain, kelereng, 
karet, serta wadah tempat mencelupkan kain. Namun, 
dalam pembuatannya ternyata membutuhkan ketelitian 
dan konsentrasi tinggi agar motif tidak berubah. Kalau 
tidak hati-hati, warna bisa bocor dan keluar dari pola. 
Caranya adalah kain diberi kelereng, kemudian diikat 
menggunakan karet gelang. Polanya dapat ditentukan 
oleh teman-teman sendiri. Setelah kain diikat, kain 
dicelupkan ke dalam pewarna yang telah direbus dengan 
campuran cuka, kemudian dikeringkan selama beberapa 
waktu. Setelah kering dan dibuka, akan terlihat pola dari 
batik tersebut, contohnya seperti hasil karya dari teman-
teman SD Kristen Petra 10. Bagus kan, hasilnya...!

Siswa kelas VI SD Kristen Petra 11 berkesempatan untuk 
belajar membuat kain jumputan guna persiapan ujian 
praktik. Kegiatan ini berlangsung pada hari Jumat, tanggal 

10 Maret 2017. Siapa yang tahu, apa itu kain jumputan? Tak 
kenal, maka tak sayang. Yuk, kita mengenal kain jumputan! 
Kain jumputan adalah produk kerajinan tenun yang dibuat 
dengan teknik ikat dan celup, karena proses membuatnya 
dengan cara diikat di beberapa bagian sebelum dicelupkan di 
pewarna. Nah, inilah asalnya kenapa kain tersebut dinamakan 
kain jumputan. Kain jumputan merupakan jenis kain batik, 
kain tradisional Indonesia. Kain jumputan disebut juga sebagai 
kain batik ikat atau batik celup. Di Indonesia, kain jumputan 
dikenal dengan berbagai nama, misalnya di Palembang disebut 
kain pelangi atau cinde karena berwarna-warni seperti warna 
pelangi, masyarakat Jawa menyebutnya dengan kain tritik, dan 
di Banjarmasin disebut kain sasirangan. 

Ternyata cara membuatnya sangat mudah ya, teman-
teman... karena hanya diikat dan dicelup di pewarna. Bahan-
bahan yang digunakan juga sederhana, mudah didapat, dan 
murah harganya. Namun dalam perkembangannya, harga 
kain jumputan bisa menjadi mahal karena tergantung dari 
jenis kain yang digunakan, seperti kain katun atau sutra. Besar 
kecilnya ikatan, banyak sedikitnya ikatan, serta bahan kain yang 
digunakan, menentukan hasil corak kain jumputan. 

Teman-teman mau tahu cara membuat kain batik 
jumputan? Yuk, kita siapkan bahan-bahan dan peralatan yang 
dibutuhkan, yaitu kain mori/blaco, pewarna batik, air, kelereng 
atau batu kerikil, karet gelang untuk mengikat, sendok, serta 
ember (besar dan kecil). Cara membuatnya, kita ikat kelereng/
batu kerikil dengan karet sampai kencang agar satu warna 
tidak tercampur dengan warna yang lain (jumlah ikatan sesuai 
dengan kreasi yang diinginkan). Setelah itu, celupkan kain 
tersebut pada pewarna yang sudah dicampur dengan air. 
Celupkan berkali-kali sesuai dengan jumlah pewarna yang 
diinginkan. Setelah itu, kain diangkat dan dikeringkan. Jika 
sudah kering, semua ikatan dilepas, siram dengan air bersih, 
dan jemur lagi sampai kering. Wow... cantik! Horeee... berhasil! 
Kain jumputan siswa kelas VI SD Kristen Petra 11 telah jadi.

Nah, teman-teman, sekarang kalian sudah tahu, apa itu 
kain batik jumputan, kan! Mari, kita hargai dan cintai produk 
Indonesia dengan cara memakainya, memperkenalkan, serta 
melestarikannya, agar produk Indonesia dikenal di seluruh 
dunia. I love Indonesia....!
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Membangun Generasi 
Emas yang Holistis

Semangat Belajar 
Berbuah Keberhasilan

Kecanggihan teknologi pada era digital 
memberikan kemudahan sekaligus 
dampak negatif bagi perkembangan anak. 

Perkembangan teknologi yang demikian pesat 
berdampak pada proses pendidikan anak, 
sehingga hal ini menjadi tema utama kegiatan 
parenting, yaitu “Membangun Generasi Emas 
yang Holistis”. Kegiatan parenting diadakan pada 
tanggal 4 Maret 2017, di GKI Pondok Tjandra 
Indah. Kegiatan dibuka dengan penampilan 
kolintang siswa dan menghadirkan pembicara 
utama, yaitu Ibu Shirley Indrawati Kiantoro, M.L.. 
Materi parenting menekankan pada pentingnya 
keterlibatan orang tua dalam pembentukan 
kepribadian anak-anak, khususnya pada era 
digital saat ini. Tujuan dari kegiatan ini adalah 
untuk memberikan pemahaman tentang 
perkembangan sosioemosional anak sehingga 
dapat bertumbuh secara optimal, agar anak 
cerdas dan bijak dalam menghadapi era dunia 
digital. Setelah materi disampaikan, dilanjutkan 
dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Semoga 
kegiatan parenting kali ini menjadi bekal 
tambahan orang tua dalam proses pendidikan 
anak-anak.

Nah… ini dia teman kami yang memiliki 
semangat belajar yang tinggi dan kemauan 
untuk selalu maju. Dia adalah David Brian, 

siswa kelas VA SD Kristen Petra 12. David pada 
kesempatan yang lalu berhasil menjadi pemenang 
dalam olimpiade sains bidang studi Matematika 
tingkat kecamatan. Berkat raihan tersebut, David 
melanjutkan perjuangannya pada tingkat yang lebih 
tinggi, yaitu tingkat kabupaten. Sebelum David maju 
ke tingkat kabupaten, ia mendapatkan pelatihan 
dan pembinaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten 
Sidoarjo pada setiap hari Sabtu dan Minggu. 
Olimpiade sains ini diselenggarakan setiap tahun 
sekali oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. 
Untuk tahun ini, olimpiade sains tingkat Kabupaten 
Sidoarjo dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 
19 Maret 2017, bertempat di Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sidoarjo. Setelah bersaing dengan sekian 
banyak peserta yang berasal dari sekolah-sekolah 
se-Kabupaten Sidoarjo, David Brian berhasil meraih 
Juara Harapan II. Sungguh suatu prestasi yang 
membanggakan. Selamat, ya… David! Perjuangan dan 
kerja kerasmu selama ini ternyata bisa membuahkan 
hasil yang luar biasa. Tuhan memberkati.
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Say No to Drugs
SD Kristen Petra 1 mengadakan kegiatan ceramah bagi siswa-siswi 

kelas VI tentang seks dan napza. Kegiatan yang dilangsungkan pada 
tanggal 14 Maret 2017 ini bertujuan supaya anak-anak mempunyai 

pemahaman yang benar tentang seks dan napza dari sumber yang 
benar dan bertanggung jawab. Pembicara untuk materi tentang seks 
adalah dr. Agustinus untuk siswa laki-laki (di ruang perpustakaan), 
sedangkan dr. Titik Sunaryati untuk siswa perempuan (di ruang media). 
Ceramah ini dilaksanakan di tempat yang berbeda, supaya siswa laki-
laki dan perempuan tidak malu dalam bertanya, sehingga mereka bisa 
memahami materi dengan lebih baik.

Dalam sesi ceramah seks, dr. Agustinus menjelaskan bahwa 
seks adalah jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) bukan sesuatu 
yang berbau porno atau sesuatu yang menjijikkan. Pembicara juga 
menjelaskan tentang perkembangan seksualitas secara benar sehingga 
siswa tidak terjerumus ke dalam pelecehan seksual ataupun pergaulan 
bebas, karena saat ini dengan kemajuan IT, siswa bisa dengan mudah 
sekali mengakses situs-situs dengan konten pornografi yang akhirnya 
menjerumuskan mereka pada hal-hal yang negatif.

Pada sesi kedua, seluruh siswa mengikuti ceramah napza yang 
disampaikan oleh dr. Agustinus di ruang perpustakaan. Apa itu napza? 
Napza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif 
lainnya. Napza merupakan obat, bahan, dan zat yang bukan tergolong 
makanan, yang jika diminum, dihisap, ditelan, atau disuntikkan, dapat 
menyebabkan ketergantungan (kecanduan) dan berpengaruh terhadap 
kerja otak serta fungsi vital organ tubuh lain. Jenisnya antara lain 
opium, morfin, heroin (putau), kokaina, ekstasi, sabu-sabu, dan lain-
lain. Bahan pembuat narkoba ini sebenarnya adalah senyawa-senyawa 
psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak 
dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu, misalnya untuk 
meringankan rasa sakit bagi penderita kanker. Bagaimana dengan 
rokok dan minuman beralkohol? Rokok dan minuman beralkohol juga 
termasuk jenis napza. Pernahkah kalian membaca tulisan di iklan 
rokok yang berbunyi: ”Peringatan! Rokok dapat menyebabkan kanker, 
serangan jantung, impotensi, dan ganguan kehamilan dan janin.” Selain 
merugikan diri sendiri (perokok), asap rokok juga dapat merugikan 
orang lain yang disebut perokok pasif, yaitu orang yang terpapar asap 
rokok dari asap yang dikeluarkan oleh perokok aktif. Bahkan, akibat 
yang dialami oleh perokok pasif lebih berbahaya tiga sampai lima kali 
lipat dibandingkan dengan perokok aktif.

Mulai sekarang, marilah kita semua bisa menjaga dan memelihara 
tubuh kita. Jauhi segala pengaruh lingkungan yang buruk, yang ada di 
sekitar kita. Sekali lagi, marilah kita katakan, ”Say no to drugs and free 
sex!”

Tubuh adalah pemberian Tuhan yang harus 
dijaga dan dirawat dengan baik sebagai tanda 
terima kasih kita kepada Tuhan. Ada berbagai 

cara menjaga dan merawat tubuh, salah satunya 
adalah dengan tidak mengonsumsi obat-obat 
terlarang serta mengenali perubahan yang dialami 
pada masa pertumbuhan dari anak-anak menuju 
remaja. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Maret 
2017, para siswa kelas IV SD Kristen Petra 5 dibekali 
dengan pengetahuan yang benar tentang seks dan 
napza. 

Pada sesi pertama, dr. Agustinus menjelaskan 
bahaya narkoba, narkotika, dan zat aditif, bagi 
tubuh manusia. Pada sesi kedua, para siswa dibagi 
menjadi dua kelompok yang terdiri atas kelompok 
siswa laki-laki dan kelompok siswa perempuan. 
Para siswa diajarkan untuk mengenali perubahan-
perubahan yang dialami saat beranjak remaja. 
Menurut dr. Agustinus dan dr. Emilia, hal ini akan 
memengaruhi cara bersikap kepada sesama, dalam 
hal ini adalah lawan jenis. Oleh karena itu, penting 
bagi para siswa untuk mengetahui hal ini supaya 
tidak hanya merawat tubuh, tetapi juga menjaga 
sikap kepada sesama. Mereka terlihat bersemangat 
dan antusias mengikuti setiap sesi. Hal itu terbukti 
dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis, yang 
diajukan oleh para siswa. Bahkan, ada yang 
bersedia membagi pengetahuannya tentang seks 
dan napza yang didapatkan dari orang tua mereka. 

Pada akhir sesi, dr. Agustinus dan dr. Emilia 
mengingatkan para siswa untuk menjaga dan 
memelihara tubuh dengan baik. Selain itu, juga 
menjaga pergaulan dan tetap semangat belajar 
untuk meraih cita-cita. Say no to drugs!!!
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Semua orang yang terlahir di 
dunia, tidak dapat memilih mau 
dilahirkan di keluarga seperti apa 

atau dengan bentuk tubuh seperti apa, 
karena kita semua tahu bahwa ada 
Tuhan yang menciptakan kita seperti 
bentuk dan rupa Allah. Walaupun pada 
kenyataannya masih banyak di luar 
sana orang-orang yang hidup serba 
kekurangan, pada dasarnya Tuhan 
menciptakan manusia dengan kelebihan 
dan kelemahan masing-masing.

Di SMP Kristen Petra 2, kami belajar 
untuk saling berbagi kepada sesama 
dalam kegiatan PKK pada tanggal 9 
Februari 2017, melalui kegiatan “Take 

and Give”. Kami dibagi 
dalam beberapa 

Take and Give

DOA
Persekutuan

kelompok yang terdiri atas 5–6 siswa. 
Tiap kelompok mendapatkan sebuah 
amplop berisi potongan-potongan 
puzzle. Tugas kami adalah saling 
bertukar potongan puzzle dengan 
kelompok lain. Prinsip permainannya 
sama dengan permainan 41 pada 
permainan kartu remi, dan tidak boleh 
ada komunikasi antarkelompok.

Saat berunding dalam kelompok, 
kami sempat berdiskusi yang bahkan 
sampai terjadi konflik di dalam kelompok 
sendiri mengenai potongan puzzle 
yang akan ditukar. Ada juga kelompok 
yang sengaja menahan puzzle supaya 
kelompok lain tidak menang lebih 
dahulu. Kami belajar bahwa perasaan 
atau konflik semacam itu sering terjadi 

saat kita mau berbagi dengan orang 
lain, karena tidak rela orang lain 
menjadi lebih diuntungkan.

Tanggal 16 Februari 2017, 
kami kembali menerapkan materi 
PKK “Berbagi” melalui proyek 
“From Me to My Friend”. Setiap 

kelompok menentukan satu target yang 
nantinya akan menerima pemberian 
dari kelompok. Tak hanya karyawan 
di sekolah, tetapi juga bisa salah satu 
pembantu/tukang becak yang dikenal 
oleh anggota kelompok. Lalu, kelompok 
membuat daftar kebutuhan orang 
tersebut, misalnya pakaian, alat tulis, 
sembako, dan sebagainya. Pada jadwal 
yang disepakati bersama, kelompok 
memberikan bingkisan tersebut.

Pelajaran yang kami ambil dari 
kegiatan tersebut adalah... kita 
diciptakan tidak sempurna sehingga 
kita tidak dapat melakukan semuanya 
sendirian. Untuk itu, kita perlu saling 
memperlengkapi satu sama lain. Berbagi 
itu tidak perlu mendatangi semua 
tempat orang yang kesusahan, tetapi 
berbagi dapat kita lakukan kepada 
orang-orang terdekat di sekeliling kita. 
Marilah berbagi dengan ketulusan untuk 
tujuan yang baik. 

oleh: Felicia Cheryle Limena

Persekutuan doa yang dilaksanakan 
pada hari Jumat, tanggal 24 
Februari 2016, berlangsung dengan 

sangat baik. Persekutuan doa yang 
dipimpin oleh siswa-siswi SMP Kristen 
Petra 2 itu bertemakan “Ucapan Syukur 
adalah Kehendak-Mu”. Dibuka dengan 
lagu yang semangat dan diiringi oleh 
tim pemusik SMP Kristen Petra 2, sesi 
berlanjut dengan pelayanan firman yang 
disampaikan oleh Pdt. Yosafat Kristono, 
M.K., yang mengambil ayat nats 1 
Tesalonika 5:18. 

Pendeta Yosafat Kristiono, M.K.  
mengajarkan kepada kami bahwa 
bersyukur merupakan suatu tindakan 
yang harus kami lakukan, baik dalam 
keadaan susah maupun senang. 

Mengucap 
syukur tak boleh 
sekadar berdoa 
saja, tetapi juga 

harus dilaksanakan 
dalam kehidupan 

nyata. Janganlah mengucap syukur 
hanya pada keadaan tertentu saja, 
namun kiranya dapat mengucap syukur 
dalam segala hal. Tidak cukup hanya 
lewat doa dan pujian saja, tetapi harus 
dapat diaplikasikan dalam kehidupan 
sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus 
melakukan kehendak Tuhan dengan 
cara menaikkan ungkapan syukur. 
Itulah pesan yang kami terima dari 
persekutuan doa ini.

Pengajaran Pdt. Yosafat ini menjadi 
perenungan, dan kami berusaha untuk 
selalu bersyukur atas anugerah yang 
telah Tuhan berikan. Persekutuan doa 
pada hari itu berjalan lancar dan ditutup 
dengan lagu “Tiba Saatnya”. Firman 
Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pdt. 
Yosafat Kristiono, M.K. kiranya menjadi 
dasar dari sikap dan perbuatan kami 
dalam kehidupan sehari-hari. Sampai 
jumpa dalam kegiatan selanjutnya. 
Syalom dari kami...!

oleh: Aurelia Gunawan



Sempat meraih gelar champion di 
Junio JRBL Surabaya Series 2016, 
tak menyurutkan semangat tim 

bola basket putri SMP Kristen Petra 
4 untuk terus berprestasi. Pada hari 
Minggu, tanggal 26 Februari 2017, tim 
putri Trapat bertemu dengan lawan 
main mereka pada tahun lalu, Sixers 
(sebutan SMP Negeri 6 Sidoarjo), di 
final enigma, Smanisda Cup 2017, yang 
diselenggarakan oleh SMP Negeri 1 
Sidoarjo. Walaupun tidak mengeluarkan 
tim jebolan JRBL, tak membuat Trapat 
kehilangan kesempatan emas. Dengan 
tekad yang kuat dari setiap pemain, tim 
putri Petra 4 berhasil menundukan Sixers 
dalam laga ini.

GOR Sidoarjo, dipenuhi dengan 
para suporter yang terus berdatangan 
untuk memberikan support ke tim 
masing-masing. Selama pertandingan 
berlangsung, tampak jelas bahwa 
Sixers bukanlah lawan yang mudah 
untuk Trapat. Bahkan, skor yang diraih 
keduanya saling mendekati satu sama 

lain. “Kami sempat melawan Sixers di 
JRBL dan mereka juga bisa dikatakan 
sebagai lawan yang berat karena 
pemainnya juga oke,” ujar sang MVP 
Trapat, Christina Michelle. Namun, 
keberuntungan masih berpihak kepada 
tim putri Trapat. Sixers yang sempat 
unggul pada kuarter pertama itu 
berhasil dikejar oleh tim putri Petra 
4. Permainan apik dari setiap pemain 
terus ditonjolkan. Walaupun salah satu 
pemain Trapat mengalami musibah pada 
saat pertandingan berlangsung, mereka 
tetap menjunjung tinggi sportivitas. Hal 
tersebut tentu tidak sia-sia, kerja keras 
para pemain serta bimbingan dari coach 
Andre Kurniawan, nyatanya berhasil 
membawa kemenangan pertama bagi 
tim putri Trapat pada tahun 2017 ini.

Berita gembira lainnya, tak hanya 
datang dari tim bola basket putri, tetapi 
juga dari tim bola basket putra Petra 
4. Siapa sangka, walaupun sempat 
dikalahkan oleh Santa Maria Surabaya 
di JRBL Surabaya series 2016, tim putra 

Trapat mendapatkan kemenangan 
pertama di event yang diselenggarakan 
oleh SMP Negeri 1 Sidoarjo tersebut. 
Bertemu dengan SMP Negeri 3 Sidoarjo 
di final party, membuat tim putra 
Petra 4 semakin giat berlatih. Lawan 
mereka bisa dibilang tidak mudah, 
tim putra Trapat sendiri juga harus 
bisa bermain dengan berbagai strategi 
yang telah disusun secara matang. 
Pertandingan dimulai, strategi pun 
dijalankan. Kemenangan sangat dekat 
dengan mereka, dengan keunggulan skor 
yang cukup jauh. Namun karena cuaca 
yang tak mendukung, pertandingan 
harus dihentikan dan dialihkan ke 
hari berikutnya. Seperti pepatah 
yang mengatakan: “Setiap tantangan, 
kegagalan, dan kesedihan menciptakan 
awal kesuksesan yang luar biasa.” Dalam 
pertandingan lanjutan, tim putra Trapat 
mampu mempertahankan keunggulan 
skor hingga akhir pertandingan. 
Pelatihan yang diberikan kepada 
tim putra dan tim putri Trapat kali 
ini membuahkan hasil yang sangat 
memuaskan. Sekian lama menanti, tim 
putra dan tim putri SMP Kristen Petra 4 
berhasil mengawinkan gelar kejuaraan di 
Smanisda Cup 2017.

oleh: Jocelyn Valencia

Double Winner
from Petra 4 Junior High School
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B
abak demi babak... kami 

yang semuanya dilakukan dalam format 

yang akan datang.

Psycotacular

.

kami juga melakukan kegiatan makan pagi bersama dengan 

.

ataupun guru kami.

Program  ini dilaksanakan secara bergilir untuk 

Olimpiade
Psikologi

Camp
Class
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Kami, tim perwakilan SMA Kristen Petra 1 atas nama 
Giovanna R., Michelle C., dan Olivia Marchia, turut 
meramaikan Mechantronic Games and Contest  tingkat 

nasional pada tanggal 18-19 Maret 2017, di Universitas 
Surabaya. Lomba yang bertema “Automation” ini diikuti oleh 
65 tim dari berbagai daerah di Indonesia, dan dibagi menjadi 
tiga sesi. 

Sesi pertama adalah rally games yang diadakan di area 
sekitar Fakultas Teknik Ubaya. Tujuan dari rally games ini 
adalah mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dalam wujud 
amunisi. Dalam rally games ini, para peserta diuji ketangkasan, 
keterampilan, dan wawasannya. Sesi ini berlangsung selama 
kurang lebih dua jam. Kegiatan rally games dilanjutkan dengan 
card game yang semua peserta harus menyusun strategi 
dalam mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Poin yang 
telah dikumpulkan selama rally games ditukarkan dengan card 
deck. Pada sesi pertama ini, tim kami menempati peringkat ke-
12 dari tiga puluh tim yang masuk dalam semifinal.

Pada sesi kedua, yaitu babak semifinal, setiap tim 
melakukan simulasi produksi robot. Dalam simulasi ini, 
terdapat tujuh periode yang berisi keadaan ekonomi yang 
berbeda-beda. Setiap periode berdurasi lima belas menit. 
Memproduksi robot dengan cara membeli komponen robot 
dengan money. Setelah selesai membuat robot, setiap tim 
menjualnya. Produksi robot kami mendapat gold dan dapat 
ditukarkan dengan money. Puji Tuhan, kami berhasil lolos ke 
babak final! 

Pada babak final, kami ditantang untuk menyusun 
sistem Human Machine Interface (HMI) industri dengan 
menggunakan program bernama “In Touch” dan 
mempresentasikannya di hadapan juri. Banyak sekali 
kendala yang kami hadapi saat proses mengerjakan 
program ini. Akan tetapi, kami tetap berusaha keras 
untuk menyelesaikannya. Saat pengumuman pemenang, 
tim SMA Kristen Petra 1 akhirnya dinyatakan sebagi Juara 
I.  Thanks, God! 

oleh: Giovanna, Michelle, Olivia

Well Being World adalah lomba desain poster tingkat 
nasional yang diadakan oleh Jurusan Marketing 
Universitas Kristen Petra, dan ditujukan untuk 

murid SMA dan universitas. Tujuan dari lomba ini adalah 
mengenalkan paham consumer well-being kepada peserta 
yang mengikuti lomba ini. Lomba ini terdiri atas tiga kategori, 
yaitu lomba poster, lomba speech, serta lomba video dengan 
enam tema (Diversity, Friendship, Patriotism, Love, dan 
Family). 

Babak pertama dari lomba berupa proses pengumpulan 
karya yang berlangsung pada tanggal 17 – 26 Maret 2017. 
Karya yang dikumpulkan harus mengandung satu produk dan 
atau jasa yang bertemakan salah satu dari enam tema yang 
disiapkan. Kemudian pada tanggal 28 Maret 2017, hasil finalis 
untuk setiap kategori diumumkan melalui akun instagram 
mereka @petramarklearn. Saya, Tiffany Shannon Prayitno 
(X IPA5), siswi SMA Kristen Petra 2, menjadi salah satu dari 
ketujuh finalis lomba poster; dan teman  sekelas saya, Melisa 
Nathania Sudanawidjaja, menjadi salah satu dari ketiga finalis 
lomba speech. Hati kami begitu bahagia namun juga terkejut 
sebab dari semua finalis, hanya kami berdua yang merupakan 
murid SMA, apalagi kami masih duduk di kelas X.

Pada tanggal 30 Maret 2017, final lomba diadakan di Ruang 
Audio Visual, Gedung T, Universitas Kristen Petra. Untuk final 
lomba poster, para finalis diminta mempresentasikan isi poster 
beserta kaitan poster tersebut dengan tema lomba dan tema 
pilihan mereka, yaitu Patriotism. Saat saya maju, hati saya 
berdegub. Bagaimana tidak? Saya harus bisa meyakinkan 
kepada para juri bahwa produk yang ada pada poster saya 
sesuai dengan konsep consumer well-being. Walaupun sulit, 
namun saya berhasil mempresentasikannya dengan baik. 
Sedangkan Melisa diminta mengambil undian topik, dan harus 
segera berpikir di tempat sambil berbicara selama lima menit 
mengenai mosi yang ia dapatkan, dan mosi tersebut dikaitkan 
dengan tema pilihannya, Patriotism.

Ini adalah lomba speech pertama Melisa. Dia mengalami 
kesulitan dalam berpikir sambil berbicara, sehingga ia merasa 
agak bingung. Meski dalam keadaan sulit, ia tetap berusaha... 
dan pada akhirnya mampu meraih Juara III. Saya sendiri 
berhasil meraih Juara I. Puji Tuhan...! Walaupun persiapan 
final tergolong singkat sekali, berkat bimbingan guru serta 
dukungan orang tua dan teman-teman, kami bisa meraih 
prestasi dan membanggakan nama sekolah.

Mechantronic
Games and Contest
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Ketiga puluh orang siswa beserta empat orang guru 
pembina SMA Kristen Petra 3, pada tanggal 17–19 Maret 
2017, berangkat ke Desa Balong Tunjung, Gresik, untuk 

mengadakan kegiatan short live in dengan tujuan agar para 
siswa dapat merasakan bagaimana hidup bergaul dengan 
masyarakat desa secara langsung. Sepanjang perjalanan 
selama kurang lebih dua jam, para siswa membayangkan 
bagaimana kehidupan di desa yang jauh dari hiburan, 
keramaian, dan kenyamanan fasilitas yang mereka dapatkan 
dengan mudah di rumah. Namun ketika sampai di sana, 
sambutan hangat dari warga GKJW Balong Tunjung membuat 
kecemasan yang ada di benak mereka pun terhapus. 
Kegiatan yang dilakukan selama kegiatan short live in adalah 
membantu pemilik rumah bekerja di sawah, 
membersihkan gereja dan rumah, membantu 
memasak, saling bercerita, serta melakukan 
ibadah dan pelayanan pada hari Sabtu-
Minggu. Selama tiga hari dua malam, 
hubungan sosial dengan warga setempat 
terjalin dengan penuh keakraban sebagai 
saudara di dalam Tuhan. Tak lupa... para 
siswa memberikan tali asih kepada gereja dan 
pemilik rumah. Sebenarnya para siswa ingin 
lebih lama untuk tinggal di sana, namun waktu 
jualah yang memisahkan. Dari kegiatan ini, para 
siswa mendapatkan pelajaran yang berharga 
tentang hidup ini, bagaimana mensyukuri berkat 
yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan 
mereka selama ini.

Salah satu kalimat bijak favorit saya 
adalah: “Jangan menerka-nerka 
akan apa pun yang terjadi nantinya, 

cukup berserah kepada Tuhan Yesus 
dan lakukan yang terbaik.” Kata-kata itu 
membuat saya untuk memaksimalkan 
kemampuan dan berdoa agar diberi 
hasil yang terbaik menurut-Nya, pada 
saat mengirimkan esai berjudul “Pers 
dan Generasi Z” untuk Lomba Menulis 
Esai Nasional tentang Komersialisasi 
Pers dan Dampaknya Terhadap Generasi 
Z, yang diselenggarakan oleh Pers 
Mahasiswa (Persma) Universitas Kristen 
Petra dalam merayakan HUT Genta pada 

Short

Lomba Menulis

Being

akhir Februari 2017 lalu. Cukup terkejut 
ketika mengetahui nama saya lolos ke 
babak final, yang mana lima besar finalis 
diwajibkan menulis esai lanjutan, yaitu 
solusi atas permasalahan yang dituliskan 
dalam esai masing-masing sebelumnya.

Finalis harus mampu menulis 
esai tidak lebih dari delapan ratus 
kata dengan tema tersebut pada hari 
berikutnya, yaitu hari Sabtu, tanggal 4 
Maret 2017, di Gedung T, Universitas 
Kristen Petra. Sungguh, saya deg-
degan banget sebagai peserta dengan 
tipe perencana yang hanya memiliki 
‘kecepatan’ di bawah 20 km/jam. 
Di situlah, saya menyadari bahwa 
kesenangan dan hobi saja tidak cukup 
dijadikan modal untuk bersaing di dunia 
luar. Akan ada banyak halangan yang 
berada di luar kendali kita, untuk itu kita 

memerlukan penyertaan Sang Pencipta, 
efisiensi waktu, wawasan yang luas, dan 
kepercayaan diri dalam mengembangkan 
potensi. 

Puji Tuhan...! Esai saya diapresiasi 
dengan nama saya disebutkan sebagai 
peraih Juara III. Kaget, senang, dan 
lega, bercampur aduk dalam hati, 
tetapi saya sadari bahwa ada campur 
tangan Tuhan Yesus, dukungan orang 
tua, para guru, serta teman-teman SMA 
Kristen Petra 5, dalam kemenangan kali 
ini. Dan tak terlupa juga, peran buku 
“Gunakan Hak Jawab, Hak Koreksi dan 
Kewajiban Koreksi Anda, Ombudsman 
Memfasilitasinya” terbitan Tim 
Ombudsman Jawa Pos Group. Yuk, ikut 
berkarya untuk membuktikan kebenaran 
tulisan ini!

oleh: Magdeline Priscilia

Esai Nasional
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E-Games adalah lomba ekonomi 
berskala nasional yang diadakan 
oleh Universitas Surabaya pada 

setiap tahunnya. Pada tahun ini, 
E-Games mengusung tema “Fast or be 
the Last”. Lomba ini termasuk salah satu 
lomba ekonomi yang paling bergengsi 
di Indonesia, karena itulah kami —
Jonathan Valentine Soegiharto (XI IPA-4), 
Merelyn (XI IPA-2), dan Alvin Christy 
Lemuel ( XI IPA-4), dari SMA Kristen Petra 
2— ingin mengikuti lomba ini. Selain itu, 
kami juga ingin mengasah kemampuan 
kami dalam mata pelajaran ekonomi. 

Lomba ini terdiri atas beberapa 
babak yang berlangsung selama tiga hari, 
yakni pada tanggal 21–23 Maret 2017. 
Namun sebelumnya, para peserta yang 
mendaftar harus dihadapkan dahulu 
pada seleksi awal online pada tanggal 12 
Maret 2017. Tes ini terdiri atas empat 
puluh soal pilihan ganda dan lima soal 
uraian mengenai biodata kami, yang 
dikerjakan selama kurang lebih sembilan 
puluh menit. Materi tes ini terdiri atas 
materi ekonomi dan akuntansi. Hasil 
tes online ini diumumkan tiga hari 
setelahnya. Puji Tuhan, tim kami berhasil 
menduduki peringkat satu dan lanjut ke 
babak berikutnya.

Pada hari pertama, dilaksanakan 
dua babak yang harus diikuti oleh 54 
tim yang lolos dari babak tes online. 
Babak pertama adalah babak role play; 
tim-tim tersebut akan dikelompokkan 
menjadi enam tim besar yang dipisahkan 
dalam dua ruang. Kami terpilih untuk 
tergabung menjadi tim konsumen. 
Tugas kami adalah mempresentasikan 
keputusan mengenai pilihan kami 
pada produk lokal dan produk impor. 
Kami berhasil mengeksekusi dengan 
sempurna dan mendapatkan nilai yang 
baik. Pada babak kedua, kami mengikuti 
babak cerdas cermat, yang diikuti oleh 
delapan tim tiap kloternya. Untungnya, 
pada babak yang dinamakan babak 
Brain Wars ini, kami berhasil menjawab 
banyak pertanyaan dengan benar 

or
dan cepat. Ketangkasan Alvin dalam 
mengangkat tangannya pada babak ini, 
berhasil membuat kami dipilih oleh juri 
untuk menjawab pertanyaan yang ada. 
Namun pada hari yang pertama ini, 
tidak ada tim yang terseleksi pada hari 
yang pertama ini, karena nilainya akan 
diakumulasikan dengan babak pada hari 
kedua.

Hari kedua adalah hari yang 
melelahkan sekaligus seru. Ada dua 
babak, di antaranya Ubaya Go dan 
Playstore. Pada babak Ubaya Go, kami 
harus bergabung bersama dengan 
beberapa tim lain membentuk tim 
besar untuk bermain di pos-pos yang 
telah disediakan. Semua pos yang 
disediakan hanya berupa game yang 
tidak menyangkut pelajaran, baik 
ekonomi maupun akuntansi. Kami cukup 
kesusahan menghadapi babak ini, dan 
hanya mendapatkan satu seri dalam pos 
memasukkan jarum ke botol, diselingi 
kekalahan di semua pos lainnya. Tetapi, 
kami harus cukup puas dengan hasil itu 
dan berusaha semaksimal mungkin pada 
babak kedua. Babak Playstore adalah 
salah satu babak terseru di lomba ini. 
Kami harus menginvestasikan modal 
awal yang diberikan ke sembilan sektor 
ekonomi yang ada. Game tersebut 
dibagi dalam dua belas ‘periode’, 
dengan harga komoditas setiap sektor 
berfluktuasi setiap saat bersamaan 
dengan gejolak pemerintahan yang 
disimulasikan. Jual beli pun kami lakukan 
untuk memaksimalkan laba. Untungnya, 
kami bisa melipatgandakan hingga 
tiga kali dari modal awal. Modal akhir 
kami menjadi 151 juta! Puji Tuhan! Dan 
akhirnya, rangkaian babak hari kedua 
selesai, dan diumumkan tim yang lolos 
ke 24 besar. Puji Tuhan, kami lolos ke 
babak berikutnya.

Pada hari yang ketiga, terdapat 
tiga babak yang harus kami lewati. 
Babak pertama adalah babak invest; 
kami diberikan tiga puluh soal pilihan 
berganda secara bertahap. Untuk 

menjawab soal-soal ini, kami harus 
menginvestasikan sejumlah poin awal 
kami. Dan ketika jawaban kami benar, 
barulah poin yang kami investasikan 
akan dilipatgandakan dan ditambah 
ke dalam form nilai kami. Kami meraih 
nilai akhir 2.880 dan meraih peringkat 
II, sehingga kami lolos bersama dengan 
tiga tim lainnya. Babak berikutnya 
adalah Ezzle Game. Dalam babak ini, 
kami bersaing dalam babak cerdas 
cermat dengan mengangkat bendera. 
Persaingan dalam babak ini sangatlah 
ketat, dengan selisih nilai antarpeserta 
sangatlah tipis. Setelah berjuang keras, 
kami berhasil masuk dalam tiga besar.

Babak Snap Word adalah babak 
final. Mekanisme babak ini tidak jauh 
berbeda dengan babak sebelumnya, 
yakni dengan sistem cepat-tepat. Pada 
ronde pertama, soal akan diberikan 
secara bergilir pada tiap anggota tim 
untuk dijawab. Terdapat lima belas 
soal yang akan dibagi kepada tiga tim. 
Kami berhasil menjawab tiga dari lima 
soal tersebut. Sedangkan pada ronde 
kedua, panitia memberikan beberapa 
soal untuk diperebutkan oleh tiga tim. 
Kami berhasil menjawab sebagian besar 
dari jumlah soal yang ada. Awalnya kami 
cukup yakin bahwa tim kami menang, 
karena jumlah soal  yang kami jawab 
sangat banyak. Akan tetapi, pada saat 
pengumuman, kami diberitahukan 
kalau hanya meraih Juara II. Namun, 
setelah tim kami meminta panitia untuk 
melakukan penghitungan ulang, ternyata 
terdapat kesalahan penghitungan, dan 
akhirnya tim kamilah yang keluar sebagai 
Juara I...! 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 motivasi. We fight, we win, we 
are the winner!

Fast
be the Last




