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Sebuah sukacita tersendiri bisa bertemu 
dengan Anda kembali dalam Gema Petra edisi 
bulan Mei-Juni 2017 ini. Tak terasa, tahun 
ajaran 2016/2017 sampai pada penghujung 
tahun. Berbagai kegiatan pembelajaran telah 
para siswa ikuti dengan baik, begitu juga 
dengan prestasi- prestasi yang mereka raih 
dalam berbagai lomba. Semua itu menjadi 
catatan manis mereka dalam perjalanan 
menimba ilmu di PPPK Petra. Berikut beberapa 
liputan kegiatan yang kami sajikan dalam Gema 
Petra edisi kali ini sebagai penutup tahun ajaran 
2016/2017, antara lain: perayaan HUT ke-66 
PPPK Petra, Surabaya city tour, peringatan Hari 
Kartini, kegiatan pramuka, kompetisi debat, 
kompetisi jurnalistik, kegiatan Hari Bumi, PYO 
Concert Trip, Petra Exchange Program 2017, 
serta beberapa artikel lainnya.

Kiranya liputan berita yang kami sajikan dalam 
Gema Petra edisi bulan Mei-Juni 2017 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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Have Fun at School

Ada banyak sekali jenis bunga yang cantik, 
antara lain bunga mawar, bunga melati, 
bunga anggrek, dan juga bunga matahari. 

Nah... kali ini kami, para siswa Kelompok A TK 
Kristen Petra 12, diajak oleh ibu guru untuk 
bersama-sama bermain membuat bentuk bunga 
menggunakan cat air. Kami semua sangat antusias 
untuk mengikuti kegiatan finger painting yang 
dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2017 ini. Ibu 
guru membantu kami untuk mengoleskan cat 
air yang berwarna hijau, dan kami pun bertugas 
membuat daunnya. Setelah membuat daun selesai, 
sekarang giliran pada bagian atas dibuat bunga 
dengan menggunakan cat air yang berwarna merah. 
Wah… bagus sekali hasilnya! Horreee...!!! Hehehe... 
sekarang kami bisa membuatnya sendiri, lho...!

Finger Painting

Hari Jumat, tanggal 21 April 2017, adalah hari yang 
menyenangkan di KB-TK Kristen Petra 13. Sebagai puncak 
peringatan Hari Kartini, sekolah kami mengadakan 

kegiatan lomba fashion show batik modern untuk siswa 
jenjang KB dan TK, disertai dengan kegiatan bazaar charity. 
Rasa percaya diri jelas terlihat di wajah setiap siswa peserta 
lomba, yang sebelumnya kurang berani tampil di depan umum, 
sekarang malah berjalan santai sambil bergaya di atas catwalk. 
Wah, mereka memang hebat!

Beberapa hari sebelumnya, juga diadakan lomba-lomba 
yang lain, seperti lomba menyanyi lagu “Ibu Kita Kartini”, 
membaca cerita tentang kehidupan R.A. Kartini, menulis indah 
seputar R.A. Kartini, dan menggambar bebas bertema HUT 
ke-66 PPPK Petra. Seluruh siswa KB dan TK turut ambil bagian 
dalam lomba-lomba tersebut. Mereka sangat bersemangat dan 
berusaha menunjukkan talenta terbaik mereka untuk meraih 
kemenangan. 

Kemudian pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017, 
sekolah mengadakan acara perayaan HUT ke-66 PPPK Petra. 
Kami semua mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang 
telah memberkati lembaga ini dengan mengikuti ibadah 
bersama. Lagu “Happy Birthday” dalam acara peniupan lilin 
dikumandangkan, disertai dengan tawa kegembiraan oleh 
siswa KB, TK, dan perwakilan SD, yang didampingi oleh kepala 
sekolah masing-masing. Hidupkan semangat Kartini... dan 
selamat ulang tahun PPPK Petra!



Surabaya
City Tour

Siapakah Jagoanmu?
Pada hari Jumat, tanggal 7 April 2017 lalu, kami, siswa-siswi 

Kelompok B TK Kristen Petra 10, mengikuti kegiatan retret siswa. 
Kegiatan ini sudah kami tunggu-tunggu, lho...! Karena ibu guru 

berjanji akan mengenalkan kami dengan seorang jagoan yang katanya 
hueeebaaaaat sekali! Katanya, Dia lebih hebat dari semua jagoan 
yang kita tahu selama ini. Dia bisa berjalan di atas air, bahkan bisa 
membuat orang yang sudah meninggal jadi hidup lagi! Hayooo... apa 
bisa spiderman, batman, ironman, atau para princes melakukan semua 
itu??? Oh, iya... satu lagi, Dia juga menyiapkan senjata-senjata untuk 
diberikan kepada kita, agar kita tetap aman meskipun Dia tidak muncul 
di depan kita! Keren sekali, kan!

Naaaah… mengawali retret kali ini, kami diberi tugas oleh ibu 
guru untuk mengumpulkan senjata-senjata itu, tetapi kami harus 
melewati game tantangan di tiga pos terlebih dahulu untuk bisa 
mendapatkannya. Wiiih... game-nya seru sekali, lho! Ada game 
memindahkan bola secara estafet dengan mata tertutup kain, game 
mengambil bendera dalam terowongan, dan game membawa 
bola dengan tali rafia. Kami sempat kebingungan memikirkan cara 
menyelesaikan game tersebut, tetapi karena kami adalah satu kelompok 
yang saling menolong, akhirnya kami pun bisa menyelesaikan semua 
tantangan dan mendapatkan enam buah senjata yang diberikan oleh 
sang jagoan. Kami semua senang sekali...!

Setelah itu, kami semua diajak berkumpul kembali dan datanglah 
seseorang bernama Ibu Hana. Eits! Tetapi bukan Ibu Hana, jagoan 
yang dijanjikan oleh ibu guru. Ibu ini yang mau memperkenalkan dan 
menceritakan kepada kami tentang sang jagoan itu. Katanya, ternyata 
selama ini sang jagoan itu selalu menolong kita, dia juga sangat 
menyayangi kita semua. Bahkan, Dia ini mau dihukum mati untuk 
menggantikan kita! Wiiih... kami semua makin kagum dengan jagoan 
ini! Nah, kira-kira apakah kalian tahu siapa jagoan ini? Dia adalah Tuhan 
Yesus! Iya, Tuhan Yesus memang jagoan yang paling keren! Kalian juga 
mau kan, menjadikan Tuhan Yesus sebagai jagoan kalian? Nah... ayo 
mulai sekarang rajinlah berdoa serta membaca firman Tuhan, pasti 
kalian bisa lebih tahu akan kehebatan-kehebatan sang jagoan kita, 
Tuhan Yesus!

Pada bulan April 2017 ini, ada banyak 
kegiatan seru yang kami ikuti di TK Kristen 
Petra 1. Salah satu kegiatan tersebut 

adalah keliling Kota Surabaya bersama teman-
teman. “Asyik sekali...!!! Kita naik bus rame-
rame...! Seru, yaaa!” kata Nicky Kellen dari TK 
A. Pagi itu, kami diajak oleh ibu guru naik bus 
pariwisata dari Balai Pemuda Kota Surabaya 
dengan ditemani oleh Ning Astrid dari paguyuban 
Cak dan Ning Surabaya. Tujuan pertama kami 
adalah Kantor Pemerintahan Kota Surabaya. Itu, 
lhooo... kantor Ibu Risma, Wali Kota Surabaya. 
Di sana, kami juga melihat bungker bawah tanah 
yang dibangun pada zaman Belanda. Setelah 
berkeliling dan melihat-lihat beberapa tempat 
di sana, perjalanan kami lanjutkan ke Museum 
Surabaya. Ada banyak benda-benda bersejarah 
yang disimpan di museum ini, khususnya yang 
berhubungan dengan sejarah Kota Surabaya. Dari 
sini, kami melanjutkan lagi ke Tugu Pahlawan. Di 
tempat tugu yang menjadi ikon Kota Surabaya 
tersebut, kami berfoto ria bersama teman-teman 
dan ibu guru. Kemudian tujuan terakhir dari 
perjalanan kami adalah Museum Bank Indonesia 
yang terletak di Jalan Garuda (Rajawali) No. 1, 
Surabaya. Nah... itulah kegiatan city tour kami 
(siswa TK A) pada tanggal 19 April 2017, yang 
pada hari berikutnya gantian akan diikuti oleh 
kakak-kakak dari TK B.
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Tanggal 21 April 2017 merupakan tanggal yang 
spesial, karena pada tanggal itu, bangsa Indonesia 
memperingati Hari Kartini. Raden Adjeng Kartini 

merupakan pahlawan perempuan Indonesia yang sangat 
berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi kaum 
perempuan. Karena jasa Kartini inilah, kaum perempuan 
bisa sekolah lho, teman-teman...! Kan, pada zaman dahulu, 
para perempuan tidak boleh sekolah. Karena itu, Ibu Kartini 
disebut sebagai pahlawan pejuang emansipasi wanita.

Sekolahku, KB-TK Kristen Petra 11, tidak mau 
ketinggalan untuk merayakan Hari Kartini. Pagi-pagi, sudah 
banyak siswa KB-TK Kristen Petra 11 yang datang ke sekolah 
diantar oleh orang tuanya. Yang spesial pada hari ini, 
mereka tidak mengenakan seragam, tetapi mengenakan 
pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Bukan 
hanya siswanya, lho... orang tuanya juga memakai pakaian 
adat. Hari ini, sekolah kami mengadakan lomba kostum 
bersama orang tua untuk memperingati Hari Kartini. Wah, 
seru sekali, kan? Acara dimulai dengan karnaval bersama 
di sekitar kompleks sekolah kami. Setelah itu, acara 
dilanjutkan dengan lomba menghias nasi kuning. Nah, 
lomba ini tidak hanya untuk memperingati Hari Kartini, 
tetapi juga untuk memperingati ulang tahun ke-66 PPPK 
Petra. Lomba ini juga diikuti oleh siswa beserta orang tua. 

Setelah lomba berakhir, saatnya pengumuman 
pemenang. Wah, mulai dag dig dug nih, teman-teman! 
Kira-kira siapa yang menang, ya? Hehehe...! Untuk lomba 
kostum terbaik jenjang KB, dimenangkan oleh Gracella dan 
mama; untuk jenjang TK A, dimenangkan oleh Gaby dan 
mama; dan untuk jenjang TK B, dimenangkan oleh Revi dan 
mama. Setelah itu, pengumuman lomba menghias nasi 
kuning. Pada jenjang KB B , Juara I dimenangkan oleh Aitan 
dan mama, Juara II oleh Nael dan mama, serta Juara III oleh 
Janice dan mama. Pada jenjang TK A, Juara I dimenangkan 
oleh Evelyn dan mama, Juara II oleh Sherafin dan mama, 
serta Juara III oleh Justin dan mama. Pada jenjang TK B, 
Juara I dimenangkan oleh Revan dan mama, Juara II oleh 
Chelsea dan mama, serta Juara III oleh Valen dan mama. 
Selamat untuk para pemenang! Oh, iya... tidak lupa teman-
teman, kami dari keluarga besar KB-TK Kristen Petra 11 
mengucapkan “Selamat Hari Kartini dan Selamat Ulang 
Tahun ke-66 PPPK Petra”. Kami berdoa supaya PPPK Petra 
semakin jaya! 

Yeaaayy...! Selamat 
Hari Kartini! Itulah 
semangat kami, siswa-

siswi KB-TK Kristen Petra 9, 
dalam memperingati Hari 
Kartini. Pada hari Jumat, 
tanggal 21 April 2017, kami 
bersama-sama memperingati 
seorang sosok perempuan 
yang sangat berjasa dalam 
memperjuangkan emansipasi kaum 
wanita, beliau adalah Ibu R.A. Kartini. Pada hari itu, para siswa 
memakai dresscode batik, dan ibu guru memakai dresscode 
kebaya. Kita harus bangga terhadap pakaian budaya nasional 
Indonesia. Tidak ketinggalan, kami juga bersemangat untuk 
mengikuti lomba-lomba, yaitu lomba ketangkasan untuk siswa 
KB, lomba mewarnai untuk siswa TK A, dan lomba doodle 
untuk siswa TK B. Serunya... lomba-lomba tersebut kami ikuti 
bersama mama dan papa, lho! Yeeaayyy...!!! 

Untuk lomba ketangkasan, yaitu lomba memasukkan biji 
ke dalam botol, dan dilanjutkan mengisi air ke dalam botol 
dengan menggunakan sendok. Untuk lomba mewarnai, 
para siswa dengan mama/papa mereka terlihat mewarnai 
gambar bersama dengan bersemangat sekali. Kemudian untuk 
lomba doodle, yang tidak kalah serunya, mama/papa juga 
dengan sabar mendampingi putra-putri masing-masing untuk 
menyelesaikan doodle gambar Ibu Kartini. Semangat dan 
keceriaan jelas terlihat dari semua peserta lomba, termasuk 
mama dan papa.

Setelah seluruh lomba berakhir, tibalah saatnya menunggu 
pengumuman pemenang. Ini adalah saat yang kami tunggu-
tunggu. Pemenang lomba ketangkasan dari kelas KB, Juara 
I diraih oleh Louis, Juara II oleh Faith, dan Juara III oleh 
Grace E.. Pemenang lomba mewarnai kelas TK A, Juara I 
diraih oleh Jordan, Juara II oleh Jonathan, dan Juara III oleh 
Kezia. Pemenang lomba doodle kelas TK B, Juara I diraih oleh 
Richelle, Juara II oleh Jayden A., dan Juara III oleh Kenzi. 
Selamat kepada para pemenang! Untuk teman-teman yang 
belum berhasil, jangan bersedih, yaaa…! Masih ada lomba-
lomba selanjutnya yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa 
lagi, teman-teman...! Tuhan memberkati.

Hari Kartini
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Happy Anniversary
PPPK Petra...!Pagi ini adalah pagi yang cerah. Hari Jumat, 

tanggal 31 Maret 2017, kami —siswa KB A 
dan KB B dari KB Kristen Petra 5— diajak oleh 

ibu guru untuk jalan-jalan ke supermarket. Wah, 
menyenangkan sekali, ya! Hehehe.... biasanya 
kami ke supermarket hanya dengan mama, tetapi 
kali ini kami pergi bersama teman-teman dan 
ibu guru semua. Dengan begitu, kami mendapat 
pengalaman baru dan belajar banyak hal secara 
langsung di luar sekolah. Asyiiik... waktunya 
berangkat! Tiba di supermarket, kami berkeliling 
sambil melihat dan mendengarkan penjelasan 
dari ibu guru tentang barang-barang yang dijual di 
sana. Kami melihat ada banyak sayur, ikan, buah, 
minuman, makanan, dan masih banyak lagi. Selesai 
berkeliling, tiba-tiba ibu guru mengeluarkan uang 
dan memberikan kepada kami semua, lho! Wah, 
wah, wah... senangnya hatiku...! Ibu guru berpesan 
kepada kami, boleh berbelanja, tetapi hanya 
berbelanja buah. “Kalau beli es krim, gimana? 
Boleh tidak, Bu?” tanya temanku sambil tersipu 
malu, hehehe...! “Tidak boleh, ya...,” jawab ibu 
guru sambil tersenyum. Sesuai dengan penjelasan 
ibu guru, kami semua hanya berbelanja buah 
saja, karena buah baik untuk kesehatan dan 
banyak vitamin. Akhirnya, kami semua memilih 
dan mengambil buah yang kami sukai, dan tidak 
lupa untuk membayar di kasir. Hehehe... itulah 
pengalaman baru kami bersama teman-teman di 
KB Kristen Petra 5!

Belanja Buah, Yuk!

Tak terasa, ya... sudah 
66 tahun, tangan Tuhan 
memimpin dan menyertai 

PPPK Petra menjadi lembaga 
pendidikan Kristen yang 
menyiapkan generasi penerus 
yang intelek, multitalent, 
sehat jasmani, dan cerdas 
dalam mengelola emosi, 
terlebih menjadi generasi 
yang mengasihi serta takut 
akan Tuhan. Terima kasih Tuhan 
Yesus atas kasih dan kemurahan-Mu kepada semua 
sekolah Petra, dari jenjang KB, TK, SD, SMP, sampai SMA/SMK. 
Berkat dan penyertaan Tuhan juga kami rasakan di KB-TK Kristen 
Petra 7. Kegembiraan HUT PPPK Petra ini kami sambut dengan 
mengikuti kebaktian ucapan syukur pada hari Selasa, tanggal 25 
April 2017.

Sukacita dan kegembiraan terpancar di wajah kami saat 
menyanyikan lagu-lagu pujian ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. 
Selanjutnya, kami disegarkan dan diingatkan melalui pemberitaan 
firman Tuhan agar kami senantiasa bersyukur atas semua 
penyertaan Tuhan. Sebagai seorang siswa, bersyukur itu dapat 
dilakukan dengan cara bersikap rajin dan bertanggung jawab sebagi 
seorang murid (dengan rajin belajar dan sekolah yang baik), menjadi 
siswa yang taat dan hormat kepada guru sebagai wakil Tuhan di 
sekolah, serta bersama-sama menyenangkan hati Tuhan dengan 
karya-karya yang dihasilkan.

Setelah mendengarkan firman Tuhan, kami menyanyikan 
Mars Petra, lalu berdoa bersama untuk para pemimpin PPPK 
Petra agar senantiasa diberi kesehatan dan hikmat Tuhan dalam 
memimpin PPPK Petra, sehingga PPPK Petra tetap menjadi lembaga 
pendidikan Kristen yang terbaik sekaligus menjadi berkat bagi 
banyak orang, serta menghasilkan karya-karya demi kemuliaan 
nama Tuhan semata. Kegembiraan ini dilanjutkan secara simbolis 
dengan memotong ‘kue tar’ yang terbuat dari kumpulan kue putu. 
Kemudian, semua siswa mendapat bagian untuk mencicipi kue putu 
tersebut. Tak ketinggalan, acara HUT PPPK Petra ini kami meriahkan 
dengan lomba-lomba ketangkasan yang berlangsung semarak. Jaya 
terus PPPK Petra! Tuhan Yesus memberkati. Imanuel.
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Easter Celebration Museum
Sepuluh Nopember

Pada hari yang cerah itu... kami, siswa-siswi kelas III SD 
Kristen Petra 7, bersemangat sekali mengikuti kegiatan 
kunjungan ke Monumen Tugu Pahlawan dan Museum 

Sepuluh Nopember, Surabaya. Di sana, kami bisa melihat apa 
dan bagaimana pertempuran arek-arek Surabaya berlangsung 
pada tanggal 10 November 1945. Monumen tersebut 
dibangun untuk mengenang jasa para relawan yang gugur 
dalam mempertahankan Kota Surabaya dari cengkeraman 
musuh. Perletakan batu pertama dilakukan oleh Presiden RI 
yang pertama, Ir. Soekarno, pada tanggal 10 November 1951. 
Ada juga makan pahlawan tidak dikenal di dekat monumen. 

Ketika kami masuk gerbang, kami disambut oleh tour 
guide yang langsung bercerita tentang semua yang ada di 
sana, termasuk patung Bung Tomo yang semula tidak kami 
kenal. Mobilnya yang dipakai pada zaman perang juga bisa 
kami lihat, teman-teman! Selanjutnya, kami masuk ke dalam 
museum. Kami makin terpesona, karena ada diorama suasana 
waktu Bung Tomo memberi semangat arek-arek Surabayo dari 
stasiun RRI; diperdengarkan juga suaranya yang menggebu-
gebu menggugah semangat para relawan untuk berjuang demi 
kota tercinta ini. Wah, seolah-olah kami dapat merasakan 
suasana tegang yang meliputi para pejuang pada waktu itu. 
Apalagi senjata-senjata tradisional, termasuk bambu runcing, 
juga dipamerkan dalam etalase. Ada juga catatan harian pada 
waktu perang yang dicatat oleh Mayor Jendral Sungkono. Pada 
akhir kunjungan, kami menonton film dokumenter peristiwa 
penyobekan bendera Belanda di atas Hotel Yamato, yang 
sekarang menjadi Hotel Majapahit.

Itulah kegiatan seru kami pada tanggal 10 April 2017 lalu. 
Kami mendapatkan banyak pengetahuan umum di sana. Ayo 
teman-teman, bagi yang belum pernah ke Monumen Tugu 
Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember, segera ke sana 
bila liburan, ya...!

Pagi hari itu... terlihat antrean panjang yang 
disertai suara riuh menuju aula utama SD 
Kristen Petra 5. Semua siswa telah bersiap 

dengan penuh semangat dan sukacita untuk memulai 
ibadah Paskah. Mengambil tema “Yesus Memberi 
Hidup, maka Hatiku Bersukacita”, ibadah pada hari 
Jumat, tanggal 21 April 2017, pun dimulai. 

Pendeta Devianti Uktolseya, M.Min. mengajak 
anak-anak untuk memaknai arti sesungguhnya dari 
Paskah. Mengumpamakan kita sebagai telur yang 
merupakan awal mula dari sebuah kehidupan baru, 
dan kematian Kristus membawa kita pada kehidupan 
yang baru. Sehingga, Paskah selalu diidentikkan 
dengan telur yang adalah simbol lahirnya hidup yang 
baru. Oleh karena itu, Pdt. Devianti mengimbau 
semua siswa untuk tidak menyia-nyiakan 
pengorbanan Kristus di kayu salib.

Sukacita Paskah tidak berhenti pada hari itu 
saja. Tepatnya pada hari Selasa, tanggal 25 April 
2017, siswa-siswi SD Kristen Petra 5 merayakan 
Paskah dengan tema yang sama. Mereka memaknai 
kebangkitan Kristus dengan menampilkan talenta-
talenta terbaik mereka, yaitu melalui tari-tarian 
ataupun persembahan pujian dalam bentuk paduan 
suara siswa. Hal ini menambah sukacita dalam 
perayaan Paskah di SD Kristen Petra 5. Yesus telah 
bangkit, dan sebuah kehidupan baru telah mulai!
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Salam Pramuka

Halo, teman-teman...! Apakah kalian sudah ada 
yang pernah mendengar tentang kegiatan 
pramuka? Kegiatan pramuka merupakan 

kegiatan ekstrakurikuler yang wajib dilaksanakan 
pada setiap hari Jumat di SD Kristen Petra 5. Kami, 
siswa kelas IV, dibagi menjadi tujuh belas kelompok. 
Setiap kelompok terdiri atas sebelas siswa. 
Menariknya, nama-nama kelompok yang dipakai 
adalah nama-nama bunga untuk kelompok putri, 
dan nama-nama hewan untuk kelompok putra. 

Kegiatan yang selalu dilakukan sebelum kakak 
pembina memberikan materi adalah upacara 
pembukaan. Kami sangat senang mengikuti 
kegiatan pramuka ini, karena kami dapat belajar 
tentang banyak hal yang belum pernah kami 
ketahui sebelumnya, seperti tali-temali, baris-
berbaris, mempraktikkan P3K kepada teman 
yang terluka, dan lain sebagainya. Dari kegiatan 
pramuka tersebut, bakat dan minat kami dapat 
dikembangkan. Selain itu, diharapkan setiap 
siswa akan memiliki karakter yang lebih baik. 
Semua kegiatan yang dilakukan dalam pramuka 
sangat menarik dan menyenangkan, sehingga 
kami semakin bersemangat untuk terus mengikuti 
kegiatan pramuka.

Hari ini kami sangat bahagia karena 
berkesempatan bertemu dengan kakek dan 
nenek di Panti Wreda Pelayanan Kasih. Di panti 

ini, kami bertemu dengan sekitar lima puluh kakek 
dan nenek. Bukan itu saja, ternyata panti ini juga 
melayani enam puluh orang dengan keterbelakangan 
mental. Kami mewakili teman-teman dari SD Kristen 
Petra 10 pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017, 
mengunjungi kakek dan nenek untuk memberikan 
bingkisan Paskah yang dikumpulkan dari teman-
teman secara sukarela. 

Kami mengisi acara pada hari itu dengan doa, 
puji-pujian, membaca puisi, bermain drama, dan 
kesaksian. Kami tidak menyangka bahwa kakek dan 
nenek sangat antusias menerima kedatangan kami. 
Mereka menyanyi dengan penuh semangat sambil 
bertepuk tangan. Sekalipun usia mereka sudah lanjut, 
mereka memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kami 
juga menghabiskan waktu dengan saling tukar cerita 
bersama mereka. Namun, tidak semuanya masih 
memiliki ingatan yang kuat. Ada yang memanggil 
kami dengan nama cucu mereka, dan menanyakan 
mengapa kami baru berkunjung. Ada juga yang 
bercerita bahwa mereka merindukan keluarga 
mereka, bahkan mereka menceritakan tentang 
makanan favorit dan kegiatan mereka sehari-hari.

Pelayanan kali ini membuat kami belajar untuk 
menghargai keluarga kami. Kami belajar untuk 
memberikan perhatian dan kepedulian kepada 
orang lain. Kami akan selalu ingat pesan dari mereka 
untuk selalu belajar dengan baik dan menghargai 
orang tua kami. Kunjungan ini menjadi hal yang tidak 
terlupakan bagi kami.

Kunjungan Kasih
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Jalan-Jalan
ke Miniagrowisata

Siswa
Berprestasi
Berhasil meraih prestasi adalah suatu hal yang 

membanggakan bagi seorang siswa. Pada 
tanggal 11 April 2017, saya terpilih untuk 

mewakili SD Kristen Petra 9 dalam seleksi siswa 
berprestasi tingkat Kecamatan Wonocolo, Surabaya, 
bersama satu orang teman saya. Pada seleksi hari 
pertama, kami mengerjakan tes tulis berupa seratus 
soal yang terdiri atas materi-materi mata pelajaran 
dari kelas IV sampai VI. Setelah menyelesaikan 
tes tersebut, kami diharuskan membuat sebuah 
karangan dengan tema “Menjaga Kebersihan”. Dari 
seleksi tersebut, akan dipilih lima peserta putri dan 
lima peserta putra dengan nilai tertinggi. Betapa 
bahagianya saya ketika nama saya, Meifa Veliana 
disebut sebagai peringkat II.

Perjuangan masih belum berakhir di sini. 
Seleksi selanjutnya dilaksanakan pada keesokan 
harinya. Saya harus bisa menjawab pertanyaan 
wawancara dan menunjukkan hasil karya dalam 
bentuk keterampilan. Ketakutan dan kekhawatiran 
mulai bermunculan dalam hati. Sempat muncul rasa 
pesimistis dalam hati, namun Ibu Desyanawanti 
(kepala sekolah kami) dan para guru tak henti-
hentinya memotivasi saya dengan berbagai hal 
positif yang akhirnya cukup menenangkan hati saya. 

Puji Tuhan! Saya berhasil meraih Juara I kategori 
putri. Semua yang saya capai, bukan karena 
kepandaian dan kemampuan saya sendiri, tetapi 
hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. 
Dengan senyum bahagia, saya membawa pulang 
trofi kemenangan dengan gelar Juara I Siswa 
Berprestasi Putri tingkat Kecamatan Wonocolo. 
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa 
menolong dan memberi saya kemampuan dalam 
mengikuti perlombaan ini! Terima kasih juga untuk 
semua guru yang telah membina saya... kiranya 
Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua.

Kami sangat bersemangat hari ini. Lihat...! Di tangan kami 
sudah ada sekantong penuh wortel dan kangkung yang 
masih segar. Coba tebak, hari ini kami akan melakukan 

apa? Hehehe... ini bukan pelajaran memasak makanan sehat, 
sayuran ini kami persiapkan untuk para kambing dan kelinci di 
miniagrowisata. Yeee...! Kami, siswa-siswi kelas I SD Kristen Petra 
10, akan berkunjung ke miniagrowisata yang dikelola oleh Dinas 
Pertanian Kota Surabaya, yang terletak di Jalan Pagesangan, 
Surabaya, pada hari Senin, tanggal 3 April 2017.

Kami berangkat dari sekolah pada pukul 08.00 WIB. Lama 
perjalanan dari sekolah ke tempat tujuan adalah sekitar setengah 
jam. Sampai di sana, kami disambut oleh ibu dan bapak dari 
Dinas Pertanian yang menemani dan menjelaskan tentang apa 
saja yang ada di sana. Awalnya... kami berpikir akan langsung 
bertemu dengan hewan-hewan di sana, seperti kelinci. Ternyata, 
kami diajak melihat berbagai tanaman di sana, mulai dari 
tanaman anggrek, markisa, terong, jambu biji, lemon, srikaya, 
sirsak, dan lain-lain. Kami juga melihat tentang cara penanaman 
cabai.

Setelah melihat tanaman, hal yang kami tunggu pun tiba 
juga. Kami ke kandang kelinci, dan juga kambing. Ada beberapa 
teman yang takut dengan kambing, ada juga yang tidak tahan 
dengan baunya, tetapi kami senang karena kambing dan kelinci 
di sana mau memakan makanan yang kami bawa. Di sana juga 
ada kandang ayam, burung merak, kalkun, dan kolam ikan lele. 
Kami sempat memberi makan ikan lele. Wah, ternyata ada, lho... 
teman kami yang berani menyentuh kepala ikan lele, padahal 
kepala lele besarnya melebihi kaki kami. Namun tenang, ini tidak 
berbahaya karena kami dibantu oleh bapak dari Dinas Pertanian. 

Kegiatan hari ini sangat melelahkan, namun kami bersukacita 
karena kami bisa melihat langsung berbagai tanaman dan hewan 
tersebut. Terutama mengetahui bagaimana proses penanaman 
tanaman ataupun pemeliharaan hewan-hewan tersebut. Sekian 
cerita kami pada hari ini, nantikan cerita kami berikutnya, teman-
teman...! Bye...!
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Mari Lanjutkan
Perjuangan Kartini!

Itu adalah penggalan lirik lagu yang kami nyanyikan di sekolah pada 
hari ini. Apakah kalian tahu, mengapa kami menyanyikannya? Ya, 
benar... hari Jumat ini, tanggal 21 April 2017, kami memperingati Hari 

Kartini. Mau tahu, kegiatan apa saja yang kami lakukan di sekolah kami, 
SD Kristen Petra 11, untuk memperingati Hari Kartini? Yuk, ikuti kegiatan 
kami!

Sejak pagi, kami sudah sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan 
di sekolah, yang diawali dengan karnaval, dilanjutkan dengan fashion 
show, lalu menonton film “Kartini” bersama. Kostum kami pun sangat 
unik pada hari ini. Para siswa mulai dari kelas I hingga kelas VI, memakai 
pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang memakai 
kebaya khas Jawa, ulos khas Sumatra Utara, baju bodo dari Sulawesi, ada 
juga yang menggunakan pakaian adat Sumatra Barat, pakaian adat suku 
Dayak, pakaian khas Madura, dan masih banyak lagi. Guru-guru kami 
pun tak mau kalah, para guru wanita memakai kebaya.

Setelah renungan pagi, kami menyanyikan lagu “Ibu Kita Kartini”, 
sebelum mengikuti karnaval dengan rute lingkungan sekitar sekolah, 
yang diikuti oleh siswa kelas I–V karena siswa kelas VI mengerjakan 
Penilaian Akhir Semester (PAS). Banyak warga sekitar yang kagum 
melihat kostum kami yang beraneka ragam. Rasanya, bangga sekali, 
walaupun ada beberapa dari kami yang kesulitan saat berjalan karena 
menggunakan jarik atau pakaian adat Bali yang sempit. Sampai kembali 
di sekolah, kami beristirahat dan menikmati es cincau. Ah, segarnya...!

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan fashion show yang diikuti oleh 
seluruh siswa kelas I sampai VI. Lomba ini dinilai oleh tiga orang guru 
yang menjadi juri. Penampilan dimulai dari kelas terkecil. Dan lihatlah, 
kami berlenggak-lenggok bak model di atas panggung. Wah, wah, 
wah... ternyata banyak dari kami yang jago bergaya di atas panggung! 
Setelah tampil, rasanya... fiuuuuhhh, lega! Kami pun menunggu hasil 
penilaian dari dewan juri untuk pemenangnya. Sambil menunggu, kami 
semua kembali ke kelas untuk menonton film bersama tentang kisah 
perjuangan Kartini. 

Akhirnya, saat yang kami nantikan pun tiba, yaitu pengumuman 
pemenang! Duh... deg-degan sekali rasanya. Dan pemenangnya adalah... 
untuk kategori kelas kecil, Juara I diraih oleh Angelyn (kelas III-A), Juara 
II oleh Graciana (kelas II), Juara III oleh Glory (kelas III-B), dan Juara 
Harapan oleh Sharon (kelas I). Sedangkan untuk kelas besar, Juara I 
diraih oleh Jerico (kelas V-A), Juara II oleh Katrine (kelas VI), Juara III oleh 
Jesslyn (kelas V-B), dan Juara Harapan oleh Zefanya Nathanael (kelas IV). 
Selamat, ya... kepada para pemenang! Kostum dan penampilan kalian 
memang luar biasa. Tetapi... kami semua juga tak kalah luar biasa, karena 
mau dan berani mengenakan pakaian adat budaya dari berbagai daerah 
di Indonesia. Kami bangga menjadi bagian dari Indonesia yang beragam. 
Semoga semangat perjuangan Kartini dapat terus kami lanjutkan. 
Wahai teman-teman putri dan para wanita di seluruh Indonesia, mari 
kita manfaatkan gerakan emansipasi yang telah dibuka oleh Ibu Kartini 
dengan cara belajar dan berprestasi sebaik-baiknya...!

Wahai ibu kita Kartini ...
putri yang mulia ...
Sungguh besar cita-citanya ...
bagi Indonesia ....



Salam PramukaPetra Hidup dan Jaya

Pagi itu, pukul 08.00... seluruh siswa dan guru 
berkumpul dan berbaris rapi di halaman sekolah. 
Kami, para siswa dan guru TK-SD Kristen Petra 12, 

menyanyikan Mars Petra dalam rangka merayakan HUT 
ke-66 PPPK Petra. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 
26 April 2017. Rangkaian kegiatan dimulai dengan 
melaksanakan ibadah singkat. Dalam ibadah tersebut, 
kami menaikkan doa agar PPPK Petra semakin teguh 
dan diberkati oleh Tuhan dalam menjalankan visi dan 
misinya untuk memajukan pendidikan bagi bangsa dan 
negara tercinta, Indonesia.

Berikutnya, acara dilanjutkan dengan menyanyikan 
lagu “Happy Birthday” untuk PPPK Petra, dan peniupan 
lilin. Ada kue donat yang ditata seperti bentuk tumpeng 
untuk memeriahkan HUT Petra ini, yang diletakkan di 
samping lilin yang besar. Setelah peniupan lilin, acara 
dilanjutkan dengan pelepasan balon yang dilakukan oleh 
beberapa siswa perwakilan dari TK dan SD Kristen Petra 
12. Ketika balon-balon mulai dilepaskan, kami semua 
memberi tepuk tangan dengan meriah. Selamat ulang 
tahun, PPPK Petra...! Semoga semakin jaya dan Tuhan 
senantiasa memberkati...!

“Siaga… jaya!!!” seru kami menyambut sapaan 
dari pembina pramuka. SD Kristen Petra 13 
mengadakan kegiatan perkemahan sehari (persari) 

yang diadakan pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2017, 
di Kebun Bibit Wonorejo, Surabaya. Kegiatan diawali 
dengan sesi pengenalan lingkungan, dan permainan 
untuk menguji pengetahuan tentang kepramukaan. 
Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan outbound 
sebagai wadah untuk menerapkan pengetahuan dan 
kecakapan dalam kepramukaan. “Wah… seru! Kami 
bisa belajar keseimbangan,” ucap seorang siswa saat 
berjalan di atas anyaman tali dan menaiki jaring-
jaring yang berbentuk seperti jaring laba-laba. Melalui 
kegiatan outbound ini, kami belajar banyak mengenai 
keterampilan dan kecakapan pramuka, melatih 
kemandirian, ketangkasan, kecekatan dalam bertindak, 
dan kerja sama yang baik. Lengkap sudah kegiatan 
persari hari ini, kami sungguh senang karena bisa 
bermain sambil belajar!
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Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, PPPK Petra kembali mengadakan Petra Exchange Program (PEP) bagi para siswanya. Untuk 
pelaksanaan kali ini, ada 28 siswa Petra (dibagi dalam lima kelompok) yang siap berkunjung ke Pei Hwa Presbyterian Primary 
School, Singapura. Para peserta PEP ini adalah para siswa jenjang SD yang telah melalui proses seleksi sebelumnya. Mereka juga 

didampingi oleh beberapa guru pendamping dan perwakilan Dewan Pengurus PPPK Petra. Selama di Singapura, mereka mengikuti 
berbagai kegiatan kelas di Pei Hwa Presbyterian Primary School, di bawah bimbingan guru-guru di sana. Selain itu, mereka juga 
berkesempatan untuk menikmati tempat-tempat wisata yang menarik di Singapura. Berikut catatan kegiatan mereka selama di sana....

Day 1 Group 1 – Adventuring USS 
We woke up when the sun hasn’t risen yet, because it was 

4:00 a.m. in the morning. We arrived at Juanda International 
Airport and gathered in front of Starbuck. We put our luggage 
and we went straight to the airplane. The airplane was so cool. 
We’ve never been to Singapore before. The flight made us dizzy. 
It was a two hour journey.

Finally we arrived at Changi Airport. After that, we went to 
Universal Studio Singapore (USS). First we rode Madagascar. It 
was  freaking amazing. Right after that amazing sight, we went 
straight to the Far Far Away Land, where we watched a 4D Shrek 
movie. It felt like real. Then, it’s time to get wet ! We were going 
to ride jurrasic park’s freaking, soaking, wet round boat. Our 
bags, shoes, and clothes are wet.

We had lunch at Malaysian Food Street Foodcourt at USS. It 
was good but it’s not for Raymond because it was spicy. Then, we 
went to water world but unfortunetly it was closed as the show 
has finished. That is why we went to light camera action. It was 
amazing and scary. Then, we watched an acrobatic hip hop show. 
And Josh was asked to join them. We went to the Ibis Singapore 
Novena Hotel at 4:00 p.m. for checked in and to have rest.
Day 2 Group 3 – Chinese Tea Culture 

Today we woke up around 5:30 a.m.. We took a shower and 
had breakfast at hotel. At 7:00 a.m., the bus picked us up. Some 
of us were excited to see our buddies at Pei Hwa, and others 
were nervous, but all of us were ready for our first day of school. 

After a few minutes, we arrived at Pei Hwa Presbyterian 
Primary School. Pei Hwa students greeted us with an amazing 

drumshow. After that, we got into the auditorium. Inside the 
auditorium, we were greeted by our buddies nicely. The greetings 
made us more excited. After we met our buddies, we played a 
game “bingo” together. It was so fun. Then, our buddies told a 
little bit about Singapore. They asked about our identity, and we 
asked back to them. After that, we learned about cyberbullying 

and had a poster-making competition. Then we had recees, our 
buddies showed us the cafeteria, and some of us had snacks. 
After recees, we had a math lesson, the teacher gave us a math 
question. 

Then, we had lunch at the canteen. It was so yummy! We have 
to serve ourselves there. After lunch, we went to the library which 
is so big and have many books. At around 1:30 p.m., we had 
Chinese tea appreciation ceremony, we learned about so many 
kinds of tea. The teacher taught us how to make tea and how to 
serve it. After that, we went to Orchard Road. We bought some 
souvenirs and had dinner at Takashimaya Mall. After shopping, 
we went back to the hotel to get some rest. We hope tomorrow 
the lessons are fun and exciting! See you tomorrow!

Day 3 Group 4 – Exciting Activities 
It’s the second day to school! 

We couldn’t wait to meet our 
buddies again! We woke up at 
5:00 a.m., and prepared ourselves 
before eating breakfast. After filled 
our stomach up, we went to the 
school. On the bus, we sang a song 
together. All of us looked so happy.

Arrived at Pei Hwa, we went 
straight to the auditorium to 
put our bag, and went to the 
basketball court to join PE (Physical 
Education) lesson with the Pei 

Hwa students. The teacher taught us some techniques in playing 
basketball. Then, we went to the music room to have music 
lesson. We learned an interesting thing, that was cup song. Some 
of us could do the cup song, but some of us didn’t know how to 
do it. So the teacher taught us how to do it. Besides that, we also 
learned about how to play a guitar. We really enjoyed this lesson. 
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the countries of ASEAN. We learnt all about ASEAN country’s 
cultures. From SDC, we went to Bugis. We bought so many things 
like chocolate and souvenirs. We’re so excited...! We also bought 
some food for dinner.

After dinner, we went back to hotel. We took a shower, 

watched TV, and spent free time together. We made group 
report before we went back to the bedroom and sleep.

Day 5 Group 5 – Sing, Dance, Perfomance! 
Today was cloudy (again...). While having breakfast, a heavy 

rain and wind started. The bus parked inside the hotel garage, 
so we can board the bus and go the school. Today was our 
perfomance day. But before that, we had art class. We made 
Ringolis with origami papers. We fold the paper into four and 
we cut freely as we want. Then, we went to the hall. We thought 
we will be performing now, but we didn’t. We watched the PYO 
students playing beautiful songs. We went back to class, but 
before going back, we and our buddies took pictures together. We 
hugged our buddies, also took selfie with them. We exchanged 
presents with our buddies too, and ate together with them. We 
will miss our buddies.... After that, we went to the hall. This time, 
we performed!

At noon, we had lunch. This was our last lunch in Pei Hwa. 
The bus came, and brought us to Merlion Statue. It was so big, 
and we took photos there. Then, we went to Singapore Flyer. 
Horrrayyy!! It is a big wheel, and we can look beautiful view from 
the top. We went to a room which looks like an airport, and our 
bags were checked. Finally, we arrived at the pods arrival. We 
entered a big pod, then we went up. It was scary when we looked 
down. We didn’t realize we were in the top. We took photos 
and videos. After we went down, we went to the gift shop for 
shopping. Then, we went back to our hotel.

Yay! We arrived to our hotel. The teacher asked us to take 
a shower before we went to food fair where we can buy some 
foods. Hmmm... yummy! So we had our last dinner in Singapore, 
because next day it’s time for us to get back to Surabaya. Bye...!!!

And finally, we could do it! Yeeeyyyy...!!! We had break time for 
about 30 minutes before the next lesson.

We went to the auditorium to have English class. Finally, we 
can meet our buddies for today! We had listening test. The test 
was a bit easy, so some of us had many right answers. At noon, 
the lesson ended and we had lunch at the canteen. After lunch, 
we went to the Science Center. We were very excited to go there 
because some of us love science! We studied many things such as 
history of music, tornado, space, evolution, tsunami, earthquake, 
weather, climate changes, etc.. We took a look here for about 
two hours.

At 4:15 p.m., we continued to the next destination, it was 
Chinatown. When we arrived, all of us went straight to a store 
called Fragrance. We bought many things there including nuts, 
bacon, and sausages. Then, we went to a restaurant to have 
dinner because we were very hungry. We chose the same menu 
for dinner, it was signature wonton nooddle. Hhmmmm... it’s so 
yummy! After dinner, we went back to the hotel at 6:30 p.m.. On 
the way back to the hotel, some of us fall asleep because we were 
very tired. After all of these tiring activities, we could sleep on the 
lovely bed. Zzzzzzzz... see you tomorrow with more interesting 
story again.

Day 4 Group 2 – Discovery Day 
Today we woke up at 4.30 a.m.. We took a shower and 

prepared to have breakfast. The hotel served healt food such 
as salad, rice, scrambled eggs, wedges, and many more. After 

that, we went to the school. We learned English and played table 
tennis. We learned English about how to write active and passive 
sentence. Then, we learned about how to play table tennis. We 
were a bit confused about how to play it at first, but  then we 
finally can understand how to play it.

Next, we went to Singapore Discovery Centre with our 
buddies. Here, the classroom trainer in SDC taught us the 
location, product, etc. It was so fun because we can learn about 
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Wow...! The time that we are 
waiting is coming ... having a 
PYO concert trip to Singapore. 

How happy we are. Loving music and 
having a trip in Singapore. We want to 
express our feeling to play the music 
in Petra Youth Orchestra Concert in 
Singapore. We could perform as well as 
we could develop our skills by having the 
enrichment and also open our knowledge 
how to play a concert perfectly. NAFA is 
very famous. Of course, we really want to 
learn and share to them. We are sure that 
you are excited to know our trip there. 
Ready? Let’s join our trip! Here we go.... 

#Day 1
At 10th of April 2017, we gathered at 

4:00 a.m. in Terminal 2 Juanda Airport. 
We flew to Singapore with China Airline 
CI-752, and arrived at Singapore around 
9:20 a.m. by Singapore time. Wow, we 
started our first day in Singapore. After 
we arrived at Changi Airport, we went to 
Singapore Flyer by a bus with our amiable 
tour guide. He took us inside the flyer, 
and he divided us into two groups. It took 

about 30 minutes to do a full spin. We 
had so much fun since we could see the 
whole Singapore. It was amazing. 

Next, we went to Merlion Statue to 
take a lot of photos. The view was so 
wonderful. A few minutes later, we felt 
tired, so we went to the hotel and checked 
in. After we put all of our luggages,  we 
went to a Chinese Food Court and had 
our lunch there. After that we went 
back to the hotel and took a short break. 
About 6.30 p.m, we gathered for having 
dinner in Mega Food Court nearby the 
hotel. Time went so fast, we were all 
full after having dinner and we went to 

a minimarket for a while and got back to 
the hotel to sleep.

#Day 2
On the second day of our concert trip, 

we woke up at 7:00 a.m., and we had 
our breakfast at 8:00 a.m.. As we were 
ready for our second day schedule, our 
bus came and we were taken to Nanyang 
Academy of Fine Arts, a well-known 
Singapore Polytechnic-Level Arts and 
Design Education Institution that was 

established in 1938. 
We were quite 

excited as we arrived at 
NAFA, because NAFA is famous 
for its school of music. NAFA has 
produced many professional 
artists and musicians, one of 
them is  Isyana Sarasvati, a famous 
singer from Indonesia. We wondered 
what NAFA was like before, and actually 
it is pretty big. It has several buildings, 
and first we were taken into a seminar 
room to have a workshop. The violin 
workshop was led by Mr. Foo Say Ming. 
He was really kind and he welcomed us 
warmly. After that, some of us performed 
songs and Mr. Foo gave us his thought 
about our performance before. He really 
gave us good advice and we were really 
glad to meet him. 

The workshop took approximately an 
hour. After that, we had an opportunity to 
watch the rehearsal of Nafa’s Orchestra. 
By watching that orchestra we realized 
that we should also have as they have to 
make our Petra Youth Orchestra amazing 
also. Next, NAFA students are discipline. 
When we watched them practicing their 
pieces, we were amazed because when 
the conductor raised his hand, suddenly 
all players instantly prepared their 
instruments and paid attention to the 
conductor. We thought it was wonderful. 
We came here to develop our skills and 
also want to have the best Petra Youth 
Orchestra. One of the most important 
things that can make PYO getting best is 
being discipline. Of course we did it...!

After we finished listening to their 
rehearsal, the tour guide fetched 
us to go to the Orchard Road. It was 
time for us to enjoy the time here, the 
teacher led us to Takashimaya. We got 

Our Amazing PYO Concert Trip



our dinner and did some shopping there, 
we also bought some souvenirs for our 
parents and friends in Indonesia.

At 9:00 p.m., we arrived back at our 
hotel, and we freshened up ourselves. 
The trip was really exciting, we got so 
many new techniques that we learnt 
from Mr. Foo. Eventhough we were 
tired... we were so happy!

#Day 3               
At 12th of April 2017, we woke up at 

6:00 a.m. and took a bath. Then we had 
our delicious breakfast. After that, we 
went to NAFA. We watched some piano 
performances played by some of NAFA’s 
students there. It was fantastic! After 
that, we went to Fortune Center for a 
lunch break. After lunch, we came back 

to NAFA and listened to Ms. Niniek 
and Mr. Liem’s introduction about 

NAFA Music Programme. At 3:00 p.m., 
we watched “William Tell Overture” 
played by some of NAFA’s students. The 

composer of “William Tell Overture” 
is Rossini. It’s played with a 

romantic style. It was written 
to open an opera by Rossini. 
The opera is based on a legend 
about the Swiss hero, William 
Tell. According to the legend, 
William Tell was an expert 

with a bow and arrow who shot 
an apple off his son’s head. It 

was fantastic, wasn’t it?
Well... after we finished 

joining at NAFA school, 
we went to Bugis for 
shopping. We had a lot 
of fun. We also bought 

souvenirs for our friends 

and family. We went back to hotel at 8.30 
p.m., after that we went to bed early 
because tomorrow we have to wake up 
early for our concert at Pei Hwa.

#Day 4
At 13th of April, the day when we 

would have a concert at Pei Hwa. Before 
we started the concert, we practiced 
five songs for about 30 minutes. Time 
went so fast, we should be ready for the 
concert. At the first time, we played “He 
is Exalted”, “Via Dolorosa”, “Symphony 
No. 25 in G minor”, and “Janger”. We 
played it seriously and felt it deeply 
inside of our heart. Then we played the 
other four songs: “He is Exalted”, “People 
Need the Lord”, “Via Dolorosa”, and also 
“Janger”. All of the music that we played 
could make the audiences felt happy 
and enjoyed. Then we put back our 
instruments, and we went downstairs 
and took a picture with Petra’s Chairman 
and teachers. After we took the pictures, 
we went back to the bus. Sadly... we 
didn’t play at church, but... happily we 
went to Universal Studios and Vivo City.

At the Universal Studios, we took 
some pictures in front of the globe, while 
some of us went for shopping. After 45 
minutes in Universal Studios, we went to 
Vivo city. We had our two hours to shop. 
We bought a lot of things and had some 
snacks. After two hours, we all gathered 
in the meeting point and had our dinner 
in the meeting point, Vivo City foodcourt. 
All of us were really happy. 

We went back to the bus and went to 
the hotel. Arriving at the hotel, all of us 
went upstairs to our room, took a bath, 

and packed our luggages. Sadly, today 
was the last night here. Well... tomorrow 
we are going back home to Surabaya, all 
of us were tired but happy. We had our 
deep rests.

#Day 5
What a wonderful day. We woke up 

at 7:00 a.m. and took a bath. About 7.30 

a.m. we got the breakfast and ate in our 
room. About 10:00 a.m., we checked 
out the hotel and went to the bus. We 
went to Marina Bay Sands there, some 
of us bought things and we took pictures 
also. About 30 minutes, we went back to 
the bus and went to Garden by the Bay. 
We went to flower dome there, where 
a lot of flowers that really beautiful are 
arranged and look like paintings. We 
took a lot of pictures and a video. Next, 
we went to cloud forest. There was a 
beautiful waterfall. We could go upstairs 
and took some pictures. 

After an hour and a half, we went 
back to the bus and went to Tampines 
Mall. We had lunch and went shopping 
for an hour. Then, we had to go to the 
airport, and arrived about 5:00 p.m. in 
the evening. While our teachers were 
checking our tickets in, some of us were 

buying things and gifts. At 7:30 p.m., we 
were called for boarding. We had our 
flight at 8:00 p.m and arrived at Surabaya 
at 10:00 p.m.. Sadly... we had to say good 
bye to one another. Each of our family 
picked us up and we said good bye. We 
really had so much fun. Well, see you in 
the next trip!

15



Pan Wenjing (Coco)
能够来到彼得拉学校实习，我感到十
分的荣幸。在这三个半月间，我学习
到了如何和学生、还有老师相处。增
长了见识，丰富了学识，认识了很多
拥有有趣的灵魂的人。最重要的是，
我从我认识的老师中学习到了要如何
成为一个优秀的老师。这三个半月对
我来说有很重要的意义，它是我人生
中最色彩斑斓的一笔。
I am very honored to be able to come to 
Petra School doing the internship. In the 
three and a half month, I learned how to 
get along well with students and teachers. 
For me, it gave me improvement, rich 
knowledge, and experience to meet a 
lot of people who have interesting souls. 
The most important thing is that I learned 
from the teachers I know how to become 

a good teacher. This three and a half 
monthhas a very important significance; 
it is the most colorful time in my life.

Jia Hongda (Arno)
时间过得真快，是时候向彼得拉说再
见了。在这里，每个人都很友好，学
生们也很可爱，很舍不得离开这里。
通过汉语教学项目，我了解了印度尼
西亚，同时也学到了汉语教学的经
验。如果以后还有机会，我还会选择
来这里。
How time flies, it’s time to say goodbye 
to Petra School. Everyone is friendly, 
and students are lovely. It makes me 
unwilling to leave here. I know more 
about Indonesia and also learn more 
the experience to teach Chinese. Later if 
there is a chance, I will choose to come 
here again.

Zhu Bocheng (Peter)
彼得拉学校上课比较轻松和活跃。中
国的课堂比较沉闷和严肃，这里课堂
更有趣更活跃。让我印象深刻的是，
学生们每天穿着整齐的校服，给人一
种整洁的感觉。我在这里已经四个月
了，这段时间充满了美好的回忆，但
我不得不离开了。为了年轻，为了欢
乐，让我们彼此祝福，彼此珍惜。
Study in Petra school is easier and more 

Learning Chinese

Pada semester genap tahun ajaran 2016/2017, tepatnya pada bulan Januari-Mei 2017 lalu, PPPK Petra kembali mendatangkan 
enam orang native teachers dari Guangxi University of Science and Technology, China, untuk mengajar bahasa Mandarin di 
sekolah-sekolah PPPK Petra. Kedatangan para native teachers ini merupakan hasil kerja sama antara PPPK Petra dan Guangxi 

University of Science and Technology dalam internship program atau program magang. Mereka adalah Pan Wenjing lăoshī (Coco) 
yang mengajar di SD Kristen Petra 7 dan SD Kristen Petra 12; Jia Hongda lăoshī (Arno) yang mengajar di SD Kristen Petra 5 dan 
SD Kristen Petra 13; Zhu Bocheng lăoshī (Peter) yang mengajar di SD Kristen Petra 5 dan SD Kristen Petra 7; Liu Tingting lăoshī 
(Tingting) yang mengajar di TK Kristen Petra 7, SD Kristen Petra 1, dan SD Kristen Petra 9; Yuan Haijuan (Berry) yang mengajar di TK 
Kristen Petra 5, SD Kristen Petra 5, dan SD Kristen Petra 11; serta Liu Yiyi (Irene) yang mengajar di TK Kristen Petra 10, SD Kristen 
Petra 10, dan SD Kristen Petra 11. 

Dengan adanya para native teachers ini, diharapkan bisa meningkatkan semangat dan minat para siswa dalam belajar bahasa 
Mandarin. Begitu pula dengan para native teachers tersebut, mereka bersemangat dan senang dengan kesempatan yang mereka 
dapatkan untuk mengajar di sekolah-sekolah PPPK Petra. Berikut komentar mereka....

active. In China, the class is a little bit 
serious, but Petra school’s classroom is 
more interesting. What impressed me 
most was that the students were dressed 
in neat uniforms every day, giving people 
a sense of cleanliness. I have been here 
for four months, this time is full of happy 
memories, but I have to leave. For youth, 
for happiness, let’s bless each other, 
treasure the friendship between you and 
me.

with Native Teacher
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Liu Yiyi (Irene)
自从我来到苏腊巴亚已经接近四个月
了。作为一个实习生来到这里是我学
习计划的一部分，对我而言，也是一
个挑战。我从当地的中文老师身上学
到了很多，接下来是我的感想。首
先，印尼的学生在课堂上的表现更加
活跃，所以，老师想要管理课堂就会
更加困难。备课很重要。其次，教师
的教学素质也很重要。对于我，我会
努力提高英语水平。再者，给予学生
更多的鼓励和赞扬是一个老师基本的
素养，赞扬可以激发学生的自信。以
上就是我的全部感想，再次感谢我在
苏腊巴亚遇到的每一个人。

It’s been nearly four months since I came 
to Surabaya. Coming to Indonesia as an 
internship student is a part of my study  
plan. It’s also a challenge for me. I have 
learned a lot from the local teacher. 
Next is my impression. First, Indonesian 
students are more active in class. As a 
result, it is more difficult for the teacher 
to manage the class. Lesson preparation 
is very important. Second, teachers’ 
teaching quality is very important. For 

me, I will improve my English. Third, to 
give students more encouragement and 
praise is a teacher’s essential qualities. 
Praise can inspire their confidence. These 
are all my impression. Thanks again to all 
people who I meet in Surabaya.

Liu Tingting (Tingting)
我很荣幸能在印尼当一名中文老师，
那里有友好的人，可爱的学生，美丽
的风景。我在这里度过了三个难忘的
月。这对我来说是一个很好的机会去
了解印尼的文化和食物。总之，我在
这里收获了很多。
I am honored to be a Chinese teacher 

in Indonesia. Here, there are friendly 
people, lovely students, and beautiful 
scenery. I spent three unforgettable 
months here. It is a good chance for me 
to learn about Indonesian culture and 

food. In conclusion, I have gained a lot of 
experience here.

Yuan Haijuan (Berry)
从1月19日到5月13日，我在印尼泗水
彼得拉学校进行了为期四个月左右的
教学。教幼儿园学生和小学生学习中
文。在这里我与彼得拉学校的同事们
相遇，她们友善而有热情。我们会在
课后闲聊，她们给我介绍印尼的美食
美景与印尼的风俗习惯；我给她们介
绍中国的传统节日与饮食。学校里有
很多学生，学生们有内向的，也有活
泼的，但他们都对我很好奇，也很热
情。他们对中文很感兴趣，上课也很
认真。泗水是一个迷人的地方，不仅
因为它富有魅力的景色，而且因为这
里的人民。在这里我度过了一个短暂
却十分难忘的旅程。
From January 19 to May 13, I teach at 
Petra School in Surabaya, Indonesia 
about four months. I teach Mandarin 
to the kindergarten students and the 
elementary school students. I met the 
colleagues in Petra School, they are very 
friendly and enthusiastic. We will chat 
after class, they introduce the delicious 
Indonesian food and Indonesian customs 
to me; and I tell them about Chinese 
traditional festivals and cuisine. There 
are many students at Petra School, some 
of them are introverted, some are very 
lively. But all of them are very curious and 
enthusiastic to me. They are interested in 
the Chinese and very diligent in the class. 
Surabaya is a charming place, not only 
for it’s charming scenery, but also for the 
local people. I spent a short time but very 
memorable journey here.
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Sebuah kesempatan yang luar biasa. 
Kami, tim dari SMP Kristen Petra 
2 (8 Production) dapat mengikuti 

Teenizen Journalism 2017, lomba video 
jurnalistik tingkat SMP dan SMA yang 
diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota 

Teenizen
Surabaya bersama dengan Dharma 
Wanita Persatuan Kota Surabaya, BIOS 
TV, dan BPJS Ketenagakerjaan. Lomba 
ini bertajuk Sparkling Surabaya. Tim 
kami beranggotakan tiga orang, yaitu 
Gerina Bernice sebagai reporter, Pierre 
Rainer sebagai editor video, dan Gorby 
Schumacher sebagai cameraman. Kami 
menghadapi dua ratus tim dari sekolah 
yang berbeda-beda.

Sebelum mengikuti lomba, semua 
peserta harus mengikuti technical 
meeting yang dilaksanakan pada hari 
Rabu, tanggal 8 Februari 2017. Saat 
technical meeting, kami diajarkan 
tentang teknik-teknik memproduksi 
video jurnalistik yang baik dan benar 
oleh tim yang sudah profesional di 
bidangnya.  Pada lomba kali ini, ada 
dua kategori lomba, yaitu lomba video 
tentang “Surabaya Masa Kini”, serta 
video tentang BPJS Ketenagakerjaan. 
Selama pembuatan video jurnalistik, 
banyak kejadian menyenangkan yang 
kami alami saat proses rekaman dan 
editing. Berkat kasih serta pertolongan 
Tuhan, semuanya berjalan dengan 

Narkotika, alkohol, psikotropika, 
dan zat adiktif lainnya (napza), 
pada mulanya ditemukan dan 

dikembangkan untuk pengobatan dan 
penelitian. Namun, berbagai jenis obat 
itu kemudian disalahgunakan untuk 
mencari kenikmatan sementara dan 
untuk menghindar dari masalah, yang 
akhirnya menyebabkan ketagihan dan 
kecanduan. Bermula dari rasa ingin tahu 
dan bersenang-senang, pemakai pada 
awalnya berpikir bahwa kalau hanya 
coba-coba saja tidak mungkin kecanduan 
atau ketagihan, namun tanpa disadari 
akan meningkat dan pada akhirnya 
menjadi ketergantungan.

Remaja merupakan golongan yang 
rentan terhadap penyalahgunaan napza. 
Selain memiliki sifat dinamis, energik, 
dan selalu ingin mencoba, mereka 
juga mudah tergoda dan mudah putus 
asa, sehingga gampang jatuh ke dalam 
perilaku menyimpang. Oleh karena 
itu, merupakan hal yang penting untuk 
memberikan pengetahuan yang benar 
mengenai bahaya penyalahgunaan napza 
ini kepada mereka sebagai generasi 
muda bangsa. Dalam kegiatan ceramah 
di SMP Kristen Petra 1 pada tanggal 
31 Maret 2017, kembali dr. Agustinus 
memberikan paparan yang benar dan 
jelas tentang napza bagi para siswa. 

Pertama, narkotika merupakan 
zat atau obat yang berasal dari 

tanaman atau bukan tanaman, baik 
sintetis maupun semisintetis, yang 
dapat menyebabkan penurunan atau 
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 
mengurangi sampai menghilangkan 
rasa nyeri dan dapat menimbulkan 
ketergantungan. Kedua, narkotika 
terbagi menjadi tiga golongan, yaitu 
golongan I (heroin, ganja, kokain), 
golongan II (morfin, petidin), dan 
golongan III (codein). Golongan I dan 
II berpotensi ketergantungan tinggi, 
sedangkan golongan III rendah. 
Minuman beralkohol adalah minuman 
yang mengandung etanol. Apabila 
dikonsumsi secara berlebihan, dapat 
menyebabkan penurunan kesadaran. 
Selain itu, juga berdampak besar bagi 
hati (kerusakan hati seperti fatty liver, 

sirosis, dan kanker hati). Selain napza, 
dr. Agustinus juga membahas mengenai 
bahaya rokok. Dalam satu batang rokok 
terdapat empat ribu bahan kimia, 
dua ratus di antaranya toksik dan 43 
diketahui bersifat karsinogenik. Tak lupa, 
dr. Agustinus mengingatkan para siswa 
akan bahaya rokok elektrik yang sedang 
marak di kalangan remaja, yang tidak 
kalah bahayanya dengan rokok kretek.

Dewasa ini, angka pengguna napza 
makin meningkat, dan Indonesia adalah 
pangsa pasar yang besar. Apabila remaja 
tidak dalam pengawasan baik dari 
keluarga, sekolah, maupun orang-orang 
terdekat, mereka bisa terjatuh dalam 
‘jurang’ napza dan menghancurkan masa 
depan mereka. Drugs? Don’t just say no, 
say no thank you!

Journalism

lancar, dan kami dapat mengumpulkan 
hasil video ke panitia tepat waktu pada 
sela-sela jadwal ujian sekolah. Selain 
itu, hasil video jurnalistik kami juga 
ditayangkan di BIOS TV.

Seminggu sebelum pengumuman 
pemenang, kami diundang untuk 
mengikuti sesi wawancara secara live ke 
stasiun BIOS TV bersama beberapa tim 
dari sekolah lain, karena tim SMP Kristen 
Petra 2 masuk tiga besar dalam polling 
SMS terbanyak. Kami diwawancarai 
tentang suka dan duka selama proses 
pembuatan video tersebut. Pada tanggal 
27 Maret 2017, tiba pada sesi awarding. 
Puji Tuhan, kami memenangkan 
Juara I untuk Best Video kategori BPJS 
Ketenagakerjaan, dan Juara II Teenizen 
Journalism. Puji syukur kepada Tuhan 
Yesus dan terima kasih kepada SMP 
Kristen Petra 2 yang sudah memfasilitasi 
tim kami dalam lomba ini, serta kepada 
teman-teman yang terus mendukung 
mulai awal hingga akhir. P2 hebat! P2 
luar biasa!

oleh: Pierre Rainer

Say No to Drugs



Kebangkitan-Nya yang MenguatkanPaskah, satu kata dengan arti dan 
impact yang kuat: kebangkitan. 
Paskah menjadi alasan mengapa 

orang Kristen tidak takut akan kematian 
dan merasa haus untuk memberitakan 
kabar sukacita yang tak kalah gembira 
dari Natal. Selain itu, semua yang 
percaya akan kebangkitan Kristus akan 
“dilahirkan” kembali dari kehidupannya 
yang lama. Itulah kabar yang disampaikan 
oleh Pdt. Setiahadi dalam persekutuan 
doa pada tanggal 20 April 2017 lalu. 

Persekutuan doa dimulai dengan 
pujian yang menekankan kebangkitan 
Tuhan yang hidup, seperti “Bersorak-
Sorai” dan “Sebab Dia Hidup”. Tak lupa 
juga, tim PD juga memimpin jemaat 
menyanyikan pujian yang meminta 
Tuhan agar memperbarui kehidupan 
mereka, seperti “Jadikan Aku Indah”. 
Setelah pujian-pujian, para jemaat 
pun mendengarkan firman Tuhan 
yang dibawakan oleh Pdt. Setiahadi, 
yang mengutip Injil Matius 28:1-10. 
Kesepuluh ayat tersebut menceritakan 
kisah mengenai dua wanita yang sama-
sama bernama Maria, pergi ke kubur 
batu Yesus. “Dua perempuan itu bukan 
perempuan biasa. Mereka sudah 
menyaksikan kematian Yesus yang tragis 
dan masih berani pergi ke kuburan pada 
pagi hari yang masih gelap, bahkan 
dikatakan pada ayat pertama, yaitu 
menjelang menyingsingnya fajar,” jelas 

Universitas Pelita Harapan Surabaya 
mengadakan BEAST Competition 
pada tanggal 22 April 2017. Kami, 

siswa-siswi SMA Kristen Petra 1, yang 
tergabung dalam dua tim, turut serta 
dalam kompetisi ini. Anggota tim I adalah 
Vanessa Eelyn, Verren Violeta, dan 
Thomas Sadli. Sedangkan tim II adalah 
Genesius Riady, Kevin Felixiano, dan 
Kurniawan. Lomba yang berskala nasional 
ini dibagi dalam dua tahap, yaitu:  
marketing maze dan marketing plan.

Dalam marketing maze, kami 
diwajibkan menjual tiket jungle maze 

BEAST

Pdt. Setiahadi. Dari situ, beliau mulai 
menjelaskan tentang tokoh utama pada 
khotbah yang dibawakannya, yaitu Maria 
Magdalena. Ia menuturkan bahwa Maria 
Magdalena memiliki identitas yang abu-
abu, tidak jelas. “Ada teori mengatakan 
bahwa Maria Magdalena berasal dari 
kota yang bernama Magdala, kota 
yang terkenal sebagai kota lokalisasi,” 
tuturnya. Namun menurut Pdt. 
Setiahadi, Paskah ditujukan untuk 
seorang seperti Maria Magdalena, 
yaitu untuk mereka yang identitasnya 
tidak jelas. “Maria Magdalena adalah 
gambaran seseorang yang lemah dan 
tidak berdaya,” lanjutnya. Tak hanya 
itu, beliau juga menekankan bahwa 
Paskah mampu menguatkan seseorang. 
Anonimitas membuat kita tidak berarti, 

namun dengan kebangkitan Kristus, kita 
mengalami empowering; dari powerless 
menjadi powerful. “Dan ketika seseorang 
tersebut dengan segala anonimitasnya 
telah diperdayakan oleh Paskah, ia 
akan mencapai jati dirinya, dan ia akan 
berfungsi,” tegasnya. 

Persekutuan doa tersebut ditutup 
dengan sebuah pujian dan doa berkat 
yang dipimpin oleh Pdt. Setiahadi, lalu 
diakhiri dengan teriakan: “Amin!” yang 
dengan penuh keyakinan bahwa seluruh 
siswa kelas IX SMP Kristen Petra 1 lulus 
100%. “Let the grave open up, let the 
dead arise, let the church triumphantly 
sing! His last words change everything. It 
is finished, it is finished! Alleluia!” – Ruth 
Elaine Schram. 

(salah satu wahana di Lenmarc Mall) lalu 
membuat laporan keuangan penjualan 
tersebut. Pada babak penyisihan ini, 
kami juga ditugaskan untuk membuat 
marketing plan mengenai suatu barang 
atau jasa yang dapat menguntungkan 
bagi sebuah perusahaan. Selain itu, 
pada babak ini kami juga akan bermain 
di dalam jungle maze, karena itu juga 
merupakan bagian dari penilaian untuk 
lolos ke babak selanjutnya. Semua nilai 
diakumulasikan, dan tiga puluh tim 
teratas akan maju ke babak semifinal. 
Puji Tuhan, kami lolos ke babak semifinal!

Pada babak semifinal, tiap tim 
mengumpulkan sumber daya dan uang 
untuk membangun sebuah perusahaan. 
Uang dan bahan baku tersebut diperoleh 
dari berbagai rally games. Penilaian 
untuk lolos ke babak final adalah tim 
yang berhasil mengalokasikan semua 
sumber daya dan uang dengan benar, 
untuk menghasilkan output terbanyak. 
Kami juga mampu melalui babak ini.

Pada babak final, kami diberi waktu 
sepuluh menit untuk mempresentasikan 
marketing plan yang kami buat pada 
babak pertama, dan dilanjutkan dengan 
sesi tanya jawab dengan dewan juri 
selama lima menit. Setelah rangkaian 
lomba berkahir, saatnya menunggu 
pengumuman pemenang dan penutupan 
lomba. Puji Tuhan! Kami berhasil meraih 
prestasi dalam kompetisi ini. Tim I 
meraih gelar Juara II, sedangkan tim 
II meraih gelar Juara III. Kami sangat 
senang, semua kerja keras dan jerih 
payah kami pun terbalas sudah. To God 
be the glory...!

oleh: Vanessa, Verren, Thomas
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Day 1: Pre-departure briefing in Jakarta, Indonesia

Saya mengikuti serangkaian acara pre-departure briefing di 
Hotel Falatehan, Jakarta Selatan. Di sini, saya diinformasikan 
mengenai agenda dan tujuan kegiatan yang akan dijalankan 
selama lima hari di Jepang. Terdapat pula sharing pengalaman 
oleh dua partisipan SSHP tahun 2016. Pada penghujung acara, 
tiga belas orang perwakilan Indonesia (termasuk saya) 

menyiapkan Indonesian Culture Performance 
yang akan ditampilkan pada saat acara 
penutupan. Indonesia memutuskan untuk 
menampilkan tarian Dayak, salah satu tari 
tradisional Indonesia yang unik dan indah.

Day 2: Indonesia - Hongkong - 
Japan

Saya bersama dengan 59 peserta 
(49 siswa dan 10 pembimbing) 
menempuh perjalanan selama lima 
jam dari Bandara Soekarno-Hatta 
menuju Bandara Internasional 
Hongkong, dan dilanjutkan lima 
jam perjalanan menuju Tokyo 

Haneda Airport. Karena sampai 
di Jepang pada larut malam, 
kami diberikan briefing singkat 
mengenai kegiatan esok hari selama 
perjalanan menuju penginapan di 
Japan International Cooperation 
Agency. Acara dilanjutkan dengan 
pembagian kunci dan pengarahan 

singkat mengenai peraturan yang 
harus ditaati selama berada di Jepang.

Day 3: Visiting Kisarazu High School 
and lecture by Prof. Ryoji Noyori, 
Nobel Laurate in Chemistry

Kami mengunjungi Kisarazu 
High School yang terletak di Chiba 

Perfecture. Di sini, kami dibagi 
dalam beberapa kelompok 

dan berkenalan dengan para 
delegasi dari Thailand dan 

Bangladesh, serta siswa 
dari Kisarazu High 
School. Setelah diajak 
dalam tur sekolah, kami 
menuju ke main hall 
untuk menyaksikan 
kendo performance (salah 
satu seni bela diri Jepang yang menggunakan 
bambu sebagai senjata). Kami juga diberi kesempatan untuk 
mencoba berbagai macam aktivitas klub dari Kisarazu High 
School seperti Earth Science Club, Biology Club, Physics and 
Chemistry Club, Calligraphy Club, The Tea Ceremony and 
Flower Arrangement Club, Tradisional Japanese Instrument 
Club, Chorus Club, Traditional Japanese Plays, dan Juggling 
Club. Setelah itu, kami diberi kesempatan untuk mendapatkan 
lecture dari Prof. Ryoji Noyori mengenai penemuannya, “Green 
Chemistry” dan “Asymmetric Catalysis”. Sebelum makan 
malam, kami diizinkan untuk berbelanja di Harajuku dan 
Shinjuku.

Day 4: Visiting Japan Agency for Marine-Earth 
Science and Technology in Yokosuka

Partisipan dari Indonesia yang tergabung dalam grup 
B-1, mengunjungi objek wisata bersejarah dan kultural di 
Kamakura. Sebagian dari kami memutuskan untuk membeli 
tiket seharga 200 yen untuk dapat melihat pameran pakaian 
tradisional Jepang (kimono) yang dikenakan oleh raja dan 
ratu terdahulu, senjata perang Jepang, serta beberapa 
peninggalan sejarah seperti kaligrafi dan lukisan. Kami juga 
dipebolehkan melempar uang koin dan berdoa di sana. 
Setelah makan siang, kami mengunjungi Japan Agency for 
Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) di Yokosuka. 
Di sini, kami berkesempatan melihat Shinkai 6500 Submarine 
dan percobaan kekuatan kedalaman tekanan air yang dapat 
menekan udara, yang terdapat dalam pori-pori suatu material.

Day 5: Lecture by Prof. Fumihiko Nakamura, 
Executive Director and Vice President of Yokohama 
National University

Kami mengunjungi dan mendapatkan informasi studi 
lanjutan di Yokohama National University (YNU). Kami juga 
mendengarkan ceramah (lecture) mengenai “Sustainable 

Saya, Merelyn dari SMA Kristen Petra 2, ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk 
menjadi delegasi Indonesia ke Jepang dalam kegiatan SAKURA Science High School Program (SSHP) 2017 pada tanggal 8–15 
April 2017. Program ini merupakan agenda tahunan pemerintah Jepang dan Japan Science Technology Agency (JST) serta 

bekerja sama dengan pemerintah negara-negara berkembang di Asia, dengan tujuan membekali generasi muda akan kemajuan 
teknologi dan sains yang dikembangkan di Jepang. Thailand, Bangladesh, dan Indonesia adalah negara beruntung yang dapat 
mengirimkan delegasinya pada tahun ini. Bangladesh mengirimkan dua puluh siswa dan tiga pembimbing, Thailand mengirimkan 
empat puluh siswa dan delapan pembimbing, sedangkan Indonesia mengirimkan lima puluh siswa dan sepuluh 
pembimbing. Berikut rangkaian acara SSHP 2017 yang saya ikuti selama tujuh hari....

Japan-Asia Youth Exchange
Program in Science
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Urban Transportation” oleh Prof. Fumihiko Nakamura. Kami 
diajak untuk merenungkan permasalahan polusi, kemacetan, 
dan kesadaran cinta lingkungan yang menjadi permasalahan 
utama di negara berkembang termasuk Indonesia, serta 
mendiskusikan metode penanganannya.

Day 6: Visiting Miraikan – National Museum of 
Emerging Science and Innovation (future museum), 
and lecture by Dr. Mamoru Mori, the first astronout 
from Japan

Kami mengunjungi Miraikan – National Museum of 
Emerging Science and Innovation, untuk melihat banyak 
teknologi modern ciptaan manusia, seperti human robot, 
ASIMO, KIROBO (communication robot), jenis-jenis batuan, dan 
lain-lain. Setelah makan siang, kami pergi ke Edo Museum dan 
pusat anime di Akihabara. Selain itu, kami juga mendapatkan 
ceramah singkat dari Dr. Mamoru Mori mengenai pengalaman 
dan perjuangan hidupnya hingga menjadi astronot pertama 
di Jepang, dan penjelasan singkat mengenai pesawat luar 
angkasa.

Day 7: Visiting University of Tsukuba and Closing 
Ceremony

Kami mendengarkan informasi studi lanjutan dan beasiswa 
di University of Tsukuba. Kami juga berkeliling kampus dengan 
didampingi oleh seorang mahasiswi University of Tsukuba yang 
berasal dari Indonesia, dan bertukar pengalaman dengannya. 
Setelah itu, kami langsung kembali menuju JICA untuk 
mempersiapkan performance yang akan kami tampilkan pada 
malam harinya. Acara closing ceremony dibuka dengan pidato 
sambutan dari ketua JST, embassy negara masing-masing, 

Competition

serta perwakilan partisipan dari Indonesia, Thailand, dan 
Bangladesh. Acara dilanjutkan dengan culture performance 
tiap negara. Indonesia menampilkan tarian Dayak, Banglades 
menampilkan nyanyian dan bermain musik, sedangkan 
Thailand membawakan tarian tradisionalnya. Pada penghujung 
acara, terdapat penyerahan sertifikat dan makan malam. 
Setelah acara usai, para partisipan saling bertukar suvenir dan 
berfoto bersama. Banyak dari kami yang meneteskan air mata 
karena akan berpisah dengan teman-teman baru kami dari 
Jepang, Thailand, dan Bangladesh. Namun, kami  berpisah 
dengan senyuman dan berdoa akan bertemu lagi pada masa 
yang akan datang.

Day 8: Back to our beloved country, Indonesia

Kami bersiap menuju bandara dan pulang ke negara 
masing-masing. Hari ini pula grup Indonesia harus berpisah 
satu sama lain mengingat kami berasal dari kota-kota yang 
berbeda. Times come and go, but memories 
will last forever. Terima kasih Kemendikbud 
RI, Japan Science and Technology Agency, 
dan Japan International Cooperation 
Agency, atas kesempatan yang diberikan 
untuk dapat mengunjungi Jepang dan 
belajar selama seminggu di sana. Terima 
kasih juga kepada kepala sekolah dan 
guru-guru yang sudah memberi izin untuk 
mengikuti kegiatan ini, dan tentunya 
Tuhan yang maha pengasih yang telah 
memberi kesempatan mengikuti 
program ini. ありがとう!!

Debate
Banyak peserta didik yang beranggapan bahwa pelajaran 

PKn adalah pelajaran hafalan, tetapi menurut kami, 
pelajaran tersebut dapat di-explore melalui berbagai 

macam lomba. Implementasi pelajaran PKn dapat saya 
terapkan dalam lomba tersebut. Saya, Meity Gracia 
Matulessy (XI IPA-2), bersama Yosua Gabriel Susanto 
dan Kevin Nyoto (XII IPS-2), dari SMA Kristen Petra 3, 
mengikuti lomba debat tentang Humanity Right yang 
diselenggarakan oleh Universitas Darma Cendika pada 
tanggal 1 April 2017. Setelah melalui beberapa tahapan 
dalam lomba, kami akhirnya berhasil meraih Juara II Piala 
Bergilir Wakil Gubernur Jawa Timur. Keberhasilan yang 
kami raih ini, bukan hanya karena buah kerja keras kami 
semata, melainkan juga berkat campur tangan Tuhan.



Tim SMA Kristen Petra 1 meraih Juara II dalam Bridge 
Competition tingkat nasional di Universitas Kristen Petra 
atas nama Stella (XI IPA-2), Priscillia (XI IPA-4), dan Hansel 

(XI IPA-6). Lomba yang diikuti 270 tim dari berbagai daerah di 
Indonesia ini dibagi atas tiga sesi. Sesi pertama adalah babak 
rally games, sesi kedua adalah babak eliminasi, dan sesi ketiga 
adalah babak final.

Satu minggu sebelum dilakukan eliminasi, yaitu pada 
tanggal 25 Maret 2017, diadakan checking day, yang digunakan 
untuk mengukur ketepatan pembuatan jembatan agar 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada saat 
elimination day, jembatan dibebani dengan cara menuangkan 
batu kerikil ke dalam ember yang telah digantung. Banyak 
jembatan peserta yang patah, namun jembatan kami berhasil 
menahan beban seberat 34,1 kilogram dengan berat jembatan 
24,4 gram. Kami menduduki peringkat ke-17 dari dua puluh 
kelompok yang lolos ke babak final.

Pada babak final, panitia memberikan bahan jembatan  
kepada tiap tim. Setiap tim diberi waktu lima jam untuk 
menyelesaikannya. Untuk menyelesaikan jembatan dalam 
waktu yang sangat singkat itu, diperlukan kesabaran, ketelitian, 
kreativitas, dan kerja sama tim. Tidak terasa, waktu lima jam 
yang diberikan oleh juri sudah habis. Jembatan yang kami buat 
berhasil menahan 46 kilogram beban dengan berat jembatan 
24,1 gram, menghasilkan nilai efisiensi sebesar 1.908,7. Nilai 
ini pun berhasil mengantar kami untuk meraih gelar Juara II. 
Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para guru 
dan teman-teman yang telah memberi support kepada kami. 
Terlebih lagi, kami sangat merasakan penyertaan Tuhan 
atas lomba ini. “When you’ve done everything you can do, 
that’s when God will step in and do what you can’t do.” – 2 
Corinthians 12:20. 

oleh: Stella, Priscillia, Hansel

Bridge Competition merupakan agenda rutin tahunan 
yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas 
Kristen Petra. Dalam kompetisi  tingkat nasional ini, 

sebanyak sebelas tim dari SMA Kristen Petra 4 juga turut 
ambil bagian. Kompetisi dimulai dengan babak eliminasi yang 
dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2017. Puji Tuhan, enam 
tim lolos ke babak final yang diikuti oleh dua puluh finalis. 

Untuk menghadapi babak final, kami mempersiapkan 
diri dengan berlatih membuat jembatan dan mengujinya 
berkali-kali. Pada tanggal 21 April 2017, pembuatan jembatan 
dilaksanakan di Galaxy Mall pada pukul 14.00-20.00 WIB, 
dan dilanjutkan tahapan pembebanan pada tanggal 22 April 
2017. Pada saat pembebanan, kami pesimistis bisa menjadi 
juara, karena sekolah lain terlihat lebih bagus dan beban yang 
dipersyaratkan mencapai nilai di atas rata-rata. Dengan berat 
23,1 gram, jembatan kami mampu menahan beban seberat 
42,5 kilogram, sehingga menghasilkan nilai efisiensi sebesar 
1.839,8. Dengan hasil ini, kami hanya pasrah dan berdoa. 

Tanggal 23 April 2017, saat yang ditunggu untuk 
pengumuman hasil kompetisi. Dengan harap-harap cemas, 
kami mendengarkan hasil yang dibacakan oleh panitia. Puji 
Tuhan... kami percaya Tuhan pasti menjadikan kami lebih 
dari pemenang dalam segala perkara. Menghadapi lawan 
yang semakin berat, tidak disangka bahwa kami —Ivana R. 
(XI IPA-1), Michael M., dan Romantika (XI IPA-2)— masih 
diberi kesempatan untuk menjadi Juara III. Mampu meraih 
gelar juara adalah hal yang sungguh di luar dugaan kami, dan 
kami sangat bersyukur karenanya. Perjuangan kami selama 
beberapa bulan latihan telah terbayar lunas. Kami berharap 
dengan menerima berkat Tuhan ini, kami dapat tetap rendah 
hati dan menjadi berkat serta motivasi bagi teman-teman. 
Terima kasih kepada Tuhan Yesus, guru, teman, orang tua, dan 
semua yang turut mendukung kami. 

oleh: Ivana, Michael, Romantika

Competition
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Food Technology
Journalistic Competition

FTJC adalah lomba jurnalistik tentang teknologi pangan 
yang diadakan oleh Universitas Katolik Widya Mandala 
pada tanggal 21 April 2017. Lomba ini merupakan 

kegiatan tahunan dari Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas 
Teknologi Pertanian, yang menugaskan para peserta untuk 
membuat scrapbook dari hasil wawancara dan hasil riset. FTJC 
pada tahun ini mengambil tema “Pasta”. SMA Kristen Petra 
2 mengirimkan satu tim yang terdiri atas Nikita Josephine S., 
Deliana Aurelia, dan Gigi Nathalie. Lomba ini memerlukan 
kreativitas dan ketelitian, sehingga membuat tim kami sangat 
berhati-hati, mulai dari sesi wawancara sampai pengerjaan.

Lomba terdiri atas satu babak dengan waktu pengerjaan 
selama sebulan setelah tema diberikan (saat technical 
meeting). Kami sempat mengalami beberapa masalah, salah 
satunya saat melakukan wawancara dengan salah satu cafe 
yang menyediakan menu pasta. Bagi kami hal itu sangat 
menyulitkan, karena meski ada surat rekomendasi dari panitia, 
banyak cafe yang menolak dengan alasan yang beragam. 
Namun, akhirnya kami bisa mewawancarai salah satu cafe 
yang memenuhi syarat. Masalah lainnya saat pembuatan 
artikel, hal ini dikarenakan terbatasnya buku referensi tentang 
jenis pasta yang kami pilih, yaitu “Penne”. Selain itu, pada hari 
H ada beberapa bagian dari scrapbook kami yang terlepas dan 
rusak, sehingga kami datang terlambat ke tempat lomba.

Di lokasi lomba, disediakan tempat untuk memamerkan 
hasil scrapbook tiap peserta, berlangsung pukul 08.00–15.00. 
Para pengunjung dipersilakan untuk melihat karya peserta 
ataupun mengajukan pertanyaan. Pukul 15.00, vote line 
ditutup, juri mendatangi tempat tiap tim peserta untuk 
mendengarkan presentasi. Ini adalah saat yang menegangkan, 
karena ketiga juri lomba adalah orang-orang yang kompeten 
di bidang ini. Mereka menanyakan hal-hal detail yang 
membutuhkan wawasan yang luas untuk menjawabnya.

Awalnya kami tidak yakin menang karena karya tim-tim 
lain sangat bagus, tetapi puji tuhan... ternyata kami berhasil 
meraih Juara I. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada 
Tuhan, panitia lomba, Kepala SMA Kristen Petra 2, dan guru-

guru yang telah mendukung 
kami.

oleh:  Nikita, Deliana, Gigi

Lomba ini diselenggarakan oleh 
Fakultas Teknologi Pertanian 
Universitas Katolik Widya 

Mandala Surabaya. Dalam 
lomba pada tanggal 21 April 
2017 ini, tiap tim diwajibkan 
membuat scrapbook sekreatif 
mungkin, yang berisi artikel 
sesuai dengan tema lomba. 
Kami —Jesica, Viola, dan 
Shania, dari SMA Kristen 
Petra 4— menghabiskan waktu 
satu minggu untuk mempersiapkan 
lomba ini. 

Pada saat proses pembuatan kami tidak menggunakan 
bahan baru, tetapi lebih memilih menggunakan bahan daur 
ulang, karena hal tersebut akan menghemat dana yang 
kami keluarkan serta akan lebih ramah lingkungan. Lomba 
ini diselenggarakan bertepatan dengan Hari Kartini, dan 
bertempat di atrium Universitas Katolik Widya Mandala. Kami 
tidak hanya menampilkan hasil karya kami, tetapi kami juga 
diwajibkan untuk mengerti isi dari scrapbook tersebut dan 
mempresentasikannya. Awalnya kami merasa minder karena 
peserta lain yang mengikuti lomba juga menampilkan hasil 
karya yang bagus. Pada saat menyampaikan presentasi di 
depan juri, kami sempat gugup karena merasa tidak pandai 
berbicara dan kurang berpengalaman dalam presentasi.

Saat pengumuman, kami sempat merasa tidak punya 
harapan ketika peraih juara favorit dan juara ketiga ternyata 
bukan kami. Namun, kami terkejut ketika tim kami diumumkan 
sebagai peraih Juara II...! Kami sangat senang karena 
perjuangan kami berbuah manis. Terima kasih untuk  bapak 
dan ibu guru yang selalu mendukung kami. Terima kasih Tuhan 
atas pertolongan dan penyertaan-Mu, biarlah semuanya ini 
hanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
   

oleh: Jesica, Viola, Shania



Pada tanggal 21 April 2017 lalu, sejak 
pukul 08.00 hingga 10.00, area 
di sekitar lampu lalu lintas Jalan 

Jemursari menuju ke Jalan Ahmad Yani 
terlihat tidak seperti hari biasanya. Tak 
hanya dipadati oleh kendaraan, siswa-
siswi kelas X IPS SMA Kristen Petra 5 
juga turut meramaikan lokasi dengan 
melakukan orasi mengenai Hari Bumi 
yang jatuh pada tanggal 22 April tiap 
tahunnya. Mereka secara bergiliran 
melakukan orasi bertemakan saran 
untuk memperbaiki kondisi bumi saat 
ini, di hadapan para pengendara kala 
lampu lalu lintas menyala merah. Dibagi 
per kelompok, ada yang melakukan 
orasi, memegang banner, ataupun 
membagikan stiker sebagai suvenir.

Mengambil tema penggunaan energi 
listrik, mereka mengajak masyarakat 
untuk menghemat penggunaan listrik. 
“Mungkin kita belum sadar, tetapi energi 
listrik itu kita gunakan secara kurang 
bertanggung jawab selama ini,” ujar 
Michael Forbes. Louis Fernaldy juga 
melakukan orasi dengan tema plastik 
dan kresek. Dia menjelaskan bahwa 
efek negatif plastik dan kresek sering 
disepelekan dan digunakan secara 
sembrono. “Kita berusaha mengurangi, 
bukan meniadakan. Karena memang, 
plastik dan kresek itu menguntungkan 

di satu sisi,” ujarnya. Selain stiker, 
kelompoknya juga membagikan tas 
kain kepada para pengendara. Beda lagi 
dengan kelompok Magdalena, banner 
yang dipegang langsung membuat 
siapa pun yang membacanya terkekeh 
dalam hati. Bertema food waste, kata-
kata yang tertulis di banner dipadukan 
dengan kata-kata cinta dan joke yang 
sedang in. Kelompok Niki Putri yang 
berorasi bertemakan penggunaan 
energi, bahkan membawa gitar untuk 
mengiringi yel-yel. Ketika ditanya 
mengenai alasan pentingnya Hari Bumi, 
Laskario menjawab, “Karena inilah 
rumah, tempat yang kita tinggali dan 
akan kita wariskan kepada anak cucu 
nanti, dan Hari Bumi itu semacam 
reminder-nya. Logikanya, masa kita 
mau merusak rumah sendiri?” Para 
siswa ini menyatakan kerelaan mereka 
turun ke lapangan guna menyebarkan 
informasi mengenai Hari Bumi dan 
kondisi lingkungan akibat perbuatan 
manusia. Mereka sepakat bahwa aksi ini 
seru, lebih berdampak, dan menjangkau 
masyarakat, sekaligus mengenalkan SMA 
Kristen Petra 5. 

Kegiatan ini berawal dari sebuah 
pemikiran bagaimana menyajikan 
KBM yang kreatif, sehat, bernilai, dan 
berdampak kepada lingkungan sekitar/
masyarakat, yang akhirnya dimatangkan 
oleh MGMP Geografi SMA Kristen 
Petra 5; Ibu Rukmi Arumbi, Ibu Poedji 
Rahajoe, dan Pak Dwikki Rahardian.                               
“Kami juga melakukan aksi nyata dan 
memberi contoh/teladan bagi para siswa 
dengan aksi ‘rampok’ kresek di Taman 
Bungkul bersama dengan sedikit siswa. 
Senang dan bangga rasanya, karena 
mereka sudah melakukan apa yang 
mereka bisa, dan rela berpanas-panasan 
serta mengesampingkan rasa malu 

harus tampil di depan umum,” kata Ibu 
Arumbi. Sedangkan Ibu Poedji senang 
karena siswanya dapat melakukan 
orasi di hadapan pengendara, sehingga 
banyak orang yang tahu tentang Hari 
Bumi melalui siswa-siswa ini. Pak Dwikki 
menjelaskan makna dan peran beliau 
serta rekan dan siswanya dalam orasi 
Hari Bumi 2017 ini, “Karena bumi ini 
sudah kritis dan kami, pengajar dan 
pelajar bidang ilmu sosial, khususnya 
Geografi yang mempelajari tentang 
kebumian, mau mulai beraksi dan 
menjadi informatif.”

Bapak dan ibu guru tersebut boleh 
berbangga diri memiliki siswa-siswi 
yang kritis dan informatif. Tidak hanya 
kelas X, kelas XI juga turut memperingati 
Hari Bumi dengan meng-upload video 
bertemakan Hari Bumi yang bisa dilihat 
di instagram dengan #A5ForEarthDay. 
Kita peduli, kita beraksi! Generasi muda 
SMA Kristen Petra 5 sudah beraksi untuk 
memperbaiki kondisi bumi pada Hari 
Bumi. Kamu kapan?

oleh: Magdeline Priscilia

pada Hari Bumi
Aksi Kami


