
September 2017

international junior math competition
hut ke-72 kemerdekaan ri
olimpiade metrologi industri



02

03. Berani Jujur... hebat!!!

05. semarak hut ke-72  ri

06. aku berani imunisasi

07. manisan segar

08. HUT ke-72 Kemerdekaan ri

11. surabaya young scientists 

     competition

12. pameran pendidikan

14. super power tim dbl petra 4 

15. olimpiade metrologi industri

16. ijmo 2017

EDITORIAL CONTENTS
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dalam Gema Petra edisi bulan September 2017. 
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yang jatuh pada seti ap bulan Agustus adalah 
momen yang ditunggu-tunggu oleh semua 
orang. Upacara bendera dan lomba-lomba 
adalah dua kegiatan yang selalu ada dalam 
momen kemerdekaan ini, tak terkecuali di 
seti ap sekolah yang ada di lingkungan PPPK 
Petra. Pada Gema Petra edisi kali ini, kami 
menampilkan berbagai kegiatan yang diikuti  
oleh para siswa PPPK Petra dalam merayakan 
HUT ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia. 
Selain itu, tak lupa kami juga menampilkan 
liputan tentang prestasi para siswa PPPK 
Petra dalam mengikuti  beberapa kompeti si 
akademik ataupun nonakademik.

Kiranya liputan berita yang kami sajikan dalam 
Gema Petra edisi bulan September 2017 ini 
bisa bermanfaat bagi Anda.
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Berani Jujur... Hebat!!!

Berani berkata jujur kepada orang lain... itu adalah tema 
dari kegiatan pembentukan karakter kristi ani di sekolah 
kami, TK Kristen Petra 7, pada bulan Agustus 2017 ini. 

Kegiatan PKK ini melati h siswa TK A dan B untuk dapat dan 
berani berkata jujur kepada orang lain, apalagi pada saat kami 
berbuat salah. Saat kami berbuat salah kepada orang lain, 
kami diajari oleh ibu guru untuk ti dak ti nggal diam saja atau 
menuduh teman lainnya, tetapi kami belajar untuk mau dan 
berani mengatakan yang sebenarnya (jujur) kepada orang lain. 
Kata ibu guru... pada saat kita berani berkata jujur, kita akan 
merasa senang dan bahagia. 

Kegiatan PKK ini dilakukan dengan berbagai permainan 
menarik untuk mendukung materi yang diajarkan, sehingga 
membuat kami makin merasa senang. Seperti  pada tanggal 
11 Agustus 2017, kami diajar untuk berkata jujur melalui 
permainan tradisional Indonesia: cublak-cublak suweng. Kami 
diingatkan agar terus membiasakan diri menjadi anak yang 
mau dan berani berkata jujur. Dalam kegiatan selanjutnya 
pada tanggal 25 Agustus 2017, kami diajak untuk membuat 
boneka muff et dari kertas yang mempunyai mulut jujur. 
Melalui boneka ini, diharapkan bisa mengingatkan kami untuk 
selalu berkata jujur di mana pun kami berada. Kegiatan ini 
sungguh mengasyikkan...! Terima kasih ibu guru... yang selalu 
mengajarkan kami untuk dapat berkata jujur. Tuhan Yesus 
memberkati  kita semua.

Hayooo, teman-teman...! Kalian tahu apa ti dak lagu 
tersebut? Yap, benar sekali! Ini merupakan lagu 
permainan cublak-cublak suweng. Hari Jumat, tanggal 

11 Agustus 2017, kami, siswa TK Kristen Petra 12 kelompok 
B, diajak oleh ibu guru bermain cublak-cublak suweng. 
Caranya, kami dibagi dalam kelompok, lalu kami melakukan 
hompimpa. Anak yang kalah harus jadi Pak Empo, menunduk 
dan nanti nya menebak siapa di antara kami yang membawa 
suweng. Kini, tugas kami adalah bernyanyi sambil memutar 
suweng dari telapak tangan yang satu ke yang lainnya. 
Pada akhir lagu, semua anak menggenggam kedua tangan 
masing-masing, pura-pura menyembunyikan suweng, sambil 
menggerak-gerakkan tangan. Pak Empo bangun dan menebak 
di tangan siapa suweng disembunyikan. Bila tebakannya 
benar, anak yang menggenggam suweng akan ganti  menjadi 
Pak Empo. Bila salah, Pak Empo kembali ke posisi semula dan 
permainan diulang lagi. Wah, seru sekali permainannya..! 
Dalam permainan ini, kami belajar tentang kejujuran. Kami 
harus mengakui (ti dak boleh bohong) bila tebakan Pak Empo 
memang benar. Berkata jujur itu sangat penti ng teman-teman, 
karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. 
Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan berbohong keti ka 
ditanya oleh orang lain. Nah, teman-teman... yuk, kita belajar 
berkata jujur...!

Cublak-cublak suweng
suwenge teng gelenter
mambu ketundhung gudhel
pak empo lerak-lerek
sopo ngguyu ndelekake

Sir, sir pong dele bodong
Sir, sir pong dele bodong

Berani Jujur... Hebat!!!

berkata jujur...!

RALAT: 
Pada Gema Petra edisi Agustus 2017, terdapat kesalahan penulisan nama peraih medali di dalam arti kel “OSN 2017”. Bersama dengan ini, 
redaksi mengoreksi penulisan nama: “Timothy William dari SD Kristen Petra 7 sebagai peraih medali perak bidang Matemati ka.”
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Suasana di KB-TK Kristen Petra 1 
pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 
2017, terasa begitu meriah...! 

Terlihat warna merah puti h di mana-
mana, baik hiasan-hiasan maupun baju 
yang kami dan ibu guru pakai. Dengan 
suasana seperti  itu, tentu saja kami 
lebih bersemangat datang ke sekolah, 
hehehe...! Apa teman-teman tahu 
kenapa suasana di sekolah kami begitu 
meriah? Karenaaaaa... kami juga turut 
merayakan HUT ke-72 Kemerdekan 
Republik Indonesia di sekolah. Banyak 
kegiatan yang kami ikuti  pada hari itu, 
seperti  fun walk dan lomba estafet 
bersama dengan papa dan mama.

Setelah kami berkumpul di halaman, 
ibu guru mengajak kami berdoa 
bersama. Kemudian, kami berbaris rapi 
untuk memulai kegiatan jalan sehat. Oh, 
iya... adik-adik KB juga ikut, lho... dan 
ti dak ada yang digendong. Hebat ya, 
mereka! Saat jalan sehat, kami diajak 
oleh bu guru untuk menyanyikan lagu 
Hari Merdeka bersama-sama. “Tujuh 
belas Agustus tahun empat lima, 
itulah hari kemerdekaan kita....” Kami 
sangat bersemangat menyanyikannya, 
walaupun ada yang belum hafal, 
hehehe...!

Selesai jalan sehat, kami beristi rahat 
sebentar sambil menikmati  makanan 
dan minuman yang dibelikan oleh papa 
dan mama di bazar sekolah. Ada kue, 
nasi, dan minuman segar. Hmmm... 

Merah Putih di Sekolahku

Kami Jadi Juara
Dalam rangka memperingati  HUT ke-72 Republik Indonesia, IGTKI 

(Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia) Kecamatan Sawahan 
mengadakan berbagai lomba untuk siswa TK di Taman Remaja 

Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2017. Sebagai anggota IGTKI 
Kecamatan Sawahan, TK Kristen Petra 11 juga mengirimkan dua regu 
untuk mengikuti  lomba-lomba  tersebut. Satu regu untuk lomba 
menyanyi bersama, dan satu regu lagi untuk lomba menari. Kami 
sangat bangga bisa terpilih untuk mengikuti  lomba-lomba tersebut.  

Selesai tampil sebaik mungkin di atas panggung, kami pun ti nggal 
menunggu pengumuman para pemenangnya. Kami menanti kannya 

dengan sabar. Kemudian... ti ba saatnya pengumuman dibacakan oleh 
paniti a. Kami pun sangat gembira karena regu kami ternyata menjadi 
juara! Kami bersyukur kepada Tuhan karena berhasil meraih Juara 

Harapan I untuk lomba menyanyi bersama, dan Juara Harapan I untuk 
lomba menari. Kemenangan ini ti dak menjadikan kami sombong, tetapi 
mendorong kami untuk semakin rajin berlati h meskipun belum ada lomba.

yummy! Tidak lama kemudian, Bu Sari 
memberi pengumuman supaya kami 
bersiap untuk mengikuti  lomba. Kami 
pun bersiap-siap bersama dengan mama 
atau papa kami.

Lomba pertama adalah lomba estafet 
memindahkan bola untuk adik-adik 
KB. Lomba berikutnya adalah lomba 
estafet memasukkan air ke dalam botol 
menggunakan spons untuk siswa TK 
A. Lomba yang terakhir adalah lomba 
memindahkan foam mats puzzle (EVA 
mats) untuk siswa TK B. Kami semua 
bergembira, apalagi mama, papa, dan 
ibu guru, terus memberi kami semangat. 
Kami pasti  bisa!

Akhirnya... lomba-lomba selesai. Ada 
beberapa dari kami 
yang menjadi juara 
dan mendapatkan 
piala. Kami senang 
dan bangga sekali! 
Dan... ada juga kejutan 
lain untuk kami. Mau 
tahu? Ternyata, ada 
hadiah door prize juga, 
lho...! Oh, iya... ibu 
guru juga berpesan 
untuk kami yang 
belum mendapatkan 
hadiah supaya ti dak 
bersedih, karena kami semua sudah 
hebat saat berlomba! Oke, teman-
teman... sekian ceritaku, sampai 
jumpaaaa...! Merdekaaa!!!

Semarak HUT ke-72 RI

D

dengan sabar. Kemudian... ti ba saatnya pengumuman dibacakan oleh 
paniti a. Kami pun sangat gembira karena regu kami ternyata menjadi 
juara! Kami bersyukur kepada Tuhan karena berhasil meraih Juara 

Harapan I untuk lomba menyanyi bersama, dan Juara Harapan I untuk 
lomba menari. Kemenangan ini ti dak menjadikan kami sombong, tetapi 
mendorong kami untuk semakin rajin berlati h meskipun belum ada lomba.
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Hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2017, suasana di KB-TK 
Kristen Petra 9 terlihat semarak dengan kedatangan 
mama, papa, oma, opa, mbak suster, dan yang lainnya, 

untuk mengikuti  perayaan Hari Kemerdekaan Republik 
Indonesia. Hiasan dan pakaian yang didominasi warna merah 
puti h, membuat semua yang hadir lebih bersemangat. Kegiatan 
pada hari itu diawali dengan senam Maumere yang diikuti  
oleh semua siswa, guru, serta orang tua siswa. Usai senam, 
para siswa dan orang tua selanjutnya bersiap untuk ikut jalan 
sehat. Beberapa guru juga turut mendampingi jalan sehat. Doa 
serta pelepasan balon merah puti h ke udara oleh Ibu Farida 
selaku kepala sekolah, menjadi tanda bahwa kegiatan jalan 
sehat dimulai. Barisan merah puti h berjalan beriringan sambil 
membawa bendera. Selama perjalanan, mereka menyanyikan 
lagu-lagu bertema kemerdekaan dan sesekali diselingi dengan 
pekik kemerdekaan: “Merdeka!”, sehingga suasana jalan sehat 
terasa semarak. 

Setelah mengelilingi rute yang ditentukan, semua peserta 
jalan sehat akhirnya kembali ke sekolah untuk mengikuti  acara 
yang ditunggu-tunggu, yaitu lomba anak dan orang tua. Ada 
lomba memindahkan air dengan spons (KB), lomba menangkap 
ikan (TK A), dan lomba memisahkan biji-bijian dengan sumpit 
(TK B). Para peserta lomba sangat gembira dan bersemangat! 
Selain lomba, ada juga bazar makanan dan minuman. Para 
siswa juga bisa datang ke stan permainan untuk bermain. 
Permainan yang dibuka, antara lain: lempar ring, menendang 
bola ke gawang, boling, dan lempar bola.

Puncak dari rangkaian kegiatan, yaitu pengumuman 
pemenang dan penyerahan piala. Satu per satu, pemenang 
lomba dibacakan dan dipanggil ke depan untuk penyerahan 
piala dan foto bersama. Sukacita dan keceriaan mewarnai 
seluruh kegiatan pada hari ini. Untuk lomba memindahkan air 
dengan spons (jenjang KB), Juara I diraih oleh Vino (KB B2), 
Juara II oleh James (KB B1), dan Juara III oleh Matt hew (KB A). 
Untuk lomba menangkap ikan (jenjang TK A), Juara I diraih oleh 
Grace (A3), Juara II oleh Reuben (A2), dan Juara III oleh Lenka 
(A2). Untuk lomba memisahkan biji dengan sumpit (jenjang 
TK B), Juara I diraih oleh Gaby (B1), Juara II oleh Nissi (B2), 
dan Juara III oleh Jordan (B1). Bagi yang belum memenangkan 
lomba, janganlah putus asa... tetaplah bersemangat karena 
masih banyak kesempatan pada waktu lain. Salam merdeka!

Semarak perayaan HUT ke-72 Kemerdekaan Republik 
Indonesia sangat terasa di lingkungan KB-TK Kristen Petra 
13. Hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2017, seluruh siswa 

KB-TK Kristen Petra 13 mengikuti  kegiatan fun walk bersama 
keluarga dengan dress code nuansa merah puti h. Mereka 
berjalan mengikuti  rute jalan sehat yang telah ditentukan, 
yaitu di kompleks Perumahan Pondok Tjandra Indah. Raut 
wajah senang dan gembira tampak di wajah para siswa, sebab 
mereka bisa menikmati  rasa kebersamaan dengan orang tua 
serta teman-teman.

Seusai mengikuti  fun walk, diadakan lomba sepeda hias 
bagi siswa TK B. Para peserta lomba telah bersiap-siap di garis 
start untuk menunjukkan kepiawaiannya dalam mengendarai 
sepeda masing-masing, yang sudah dihias dengan berbagai 
tema. Pada tahun ini, peserta lomba sepeda hias bertambah 
banyak dan dekorasi sepedanya pun sangat variati f, sehingga 
menarik perhati an para juri dan penonton. Setelah lomba 
sepeda hias, acara dilanjutkan dengan fi nal lomba-lomba 
lainnya dari jenjang KB, TK A, dan TK B. 

Akhirnya... para pemenang pun tersenyum bahagia keti ka 
menerima piala dari lomba yang dimenangkan. Selamat ya, 
buat para pemenang! Perayaan HUT RI kali ini membawa 
suasana kebersamaan yang 
indah dan menyenangkan, serta 
menambah rasa persatuan dan 
kesatuan di antara seluruh warga 
sekolah di KB-TK Kristen Petra 
13. Jayalah bangsaku, jayalah 
negeriku!

ari Jumat, tanggal 18 Agustus 2017, suasana di KB-TK 

suasana kebersamaan yang 
indah dan menyenangkan, serta 
menambah rasa persatuan dan 
kesatuan di antara seluruh warga 
sekolah di KB-TK Kristen Petra 
13. Jayalah bangsaku, jayalah 
negeriku!

Semarak HUT ke-72 RI
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Teman-teman, apakah imunisasi 
MR (Measles-Rubella) itu? Siapa 
yang tahu? Measles (campak) 

dan rubella merupakan penyakit yang 
disebabkan oleh virus, dapat menular 
melalui saluran pernapasan. Measles 
dapat menyebabkan komplikasi seperti  
diare, radang paru, radang otak, 
kebutaan, gizi buruk, bahkan sampai 
kemati an. Sedangkan rubella adalah 
penyakit ringan pada anak yang akan 
menjadi serius bila menular kepada 
ibu hamil, karena dapat menyebabkan 
kecacatan pada adik bayi yang 
dilahirkan. Oleh sebab itu, kedua 
penyakit ini haruslah dihindari melalui 

Aku Berani Imunisasi

Measles/campak dan rubella 
merupakan suatu penyakit 
menular melalui saluran 

pernapasan yang disebabkan oleh 
virus. Baik anak-anak maupun 
orang dewasa yang belum pernah 
mendapatkan imunisasi MR, 
atau yang belum pernah terkena 
penyakit ini, berisiko lebih ti nggi 

untuk tertular. Nah… untuk 
itu, pemerintah mengadakan 

program pemberian 
imunisasi MR bagi anak-
anak usia sembilan bulan 
sampai kurang dari lima 

belas tahun, yang bertujuan 
untuk mengendalikan 
penyakit campak dan rubella. 

Imunisasi MR

pemberian vaksin MR. Teman-teman 
harus berani untuk diimunisasi agar 
menjadi anak yang sehat. 

Pada tanggal 25 dan 29 Agustus 
2017, siswa KB-TK Kristen Petra 5 
mendapatkan imunisasi MR dari 
pemerintah melalui Puskesmas 
Keputi h. Imunisasi ini diberikan dengan 
menggunakan jarum sunti k sekali 
pakai yang disediakan oleh PPPK Petra, 
sehingga terjamin kebersihannya. Para 
siswa KB dan TK mengikuti  imunisasi ini 
dengan berani, mereka ti dak takut, dan 
ada pula yang didampingi oleh orang 
tua. Itulah kegiatan kami mengikuti  
imuninasi MR di sekolah.

Pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 
2017, SD Kristen Petra 10 mengadakan 
imunisasi MR bagi siswa-siswi kelas I‒VI. 
Dag dig dug... itulah yang dirasakan 
oleh para siswa keti ka akan diimunisasi. 
Beberapa siswa antusias dalam 
mengikuti  proses imunisasi, namun ada 
juga beberapa yang ketakutan hingga 
menangis. 

Kegiatan imunisasi MR ini berjalan 
lancar. Melalui kegiatan imunisasi 
ini, para siswa-siswi diharapkan bisa 
terhindar dari penyakit campak dan 
rubella, sehingga mereka pun tumbuh 
menjadi generasi bangsa yang sehat. 
Jadi, jangan takut untuk ikut imunisasi... 
karena imunisasi dapat meningkatkan 
kekebalan tubuh!

Ayo, semangat! Tanggal 16 
Agustus 2017, TK Kristen 
Petra 10 mengadakan 

lomba untuk merayakan Hari 
Kemerdekaan Indonesia. Semua 

siswa bersemangat untuk ikut 
kegiatan lomba. Acara dimulai 
dari siswa kelompok B yang 
akan berlomba memindahkan 

bola secara berkelompok. Para siswa 
berpasangan membawa bola dengan 
menggunakan tongkat, kemudian 
meletakkannya ke tempat yang 
sudah ditentukan. Begitu seterusnya 

secara bergiliran sampai semua 
pasangan dalam kelompok mendapat 
giliran. Kelompok yang paling cepat 

memindahkan bola, merekalah yang 
menjadi juaranya. Walaupun kadang 
bolanya jatuh, tetapi semua siswa 
terus berusaha sampai selesai. Suasana 
jadi semakin seru, nih! Kelompok 
siswa dari TK B2 berhasil menjadi 
juara. Selanjutnya, giliran teman TK A 
yang berlomba. Mereka harus berlari 
memindahkan bola dari satu tempat 
ke tempat yang lain secara bergiliran 
dalam satu kelompok. Mereka harus 
berlari sesuai dengan garis yang telah 
ditentukan. Ternyata, kali ini lombanya 
dimenangkan oleh kelompok TK A2. 
Rasanya menyenangkan bisa ikut lomba 
untuk memperingati  hari yang penti ng 
bagi bangsa Indonesia ini. Merdeka!!!

Semangat Kemerdekaan
A
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virus. Baik anak-anak maupun 
orang dewasa yang belum pernah 
mendapatkan imunisasi MR, 
atau yang belum pernah terkena 
penyakit ini, berisiko lebih ti nggi 

untuk tertular. Nah… untuk 
itu, pemerintah mengadakan 

program pemberian 
imunisasi MR bagi anak-
anak usia sembilan bulan 
sampai kurang dari lima 

belas tahun, yang bertujuan 
untuk mengendalikan 
penyakit campak dan 
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Pernak-pernik merah puti h mulai terlihat di sepanjang 
jalan dan seti ap sudut Kota Surabaya. Lomba-lomba 
dan kegiatan juga mulai dilaksanakan di berbagai 

tempat untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik 
Indonesia. Begitu pula dengan SD Kristen Petra 1, yang turut 

merayakannya dengan mengadakan berbagai lomba 
dan kegiatan.

Lomba yang diadakan untuk para siswa, 
antara lain: lomba memindahkan bendera, lomba 
memindahkan bola pingpong, lomba bola basket, 
dan lomba menyanyikan lagu perjuangan. Selain itu, 
ada juga lomba yang diikuti  bersama dengan orang 
tua, yaitu lomba make up dan lomba memasukkan 
belut ke dalam botol. Sedangkan lomba untuk guru dan 
karyawan, yaitu lomba bola voli dengan menggunakan 
net tertutup. Adapun kegiatan fun walk, dilaksanakan 
pada tanggal 18 Agustus 2017. Rute fun walk yaitu: start 
dari SD Kristen Petra 1 (Jalan W.R. Supratman) ‒ Jalan 
Teuku Umar ‒ Jalan Karti ni ‒ Jalan Ir. Anwari ‒ fi nish Jalan 
W.R. Supratman (kembali ke sekolah).

Melalui serangkaian kegiatan yang diadakan dalam 
rangka merayakan HUT ke-72 Kemerdekaan RI ini, 
para siswa SD Kristen Petra 1 diharapkan bisa mewarisi 
semangat perjuangan para pahlawan, mengisi kemerdekaan 
dengan rajin belajar dan melati h kreati vitas guna menjadi 
generasi penerus bangsa, belajar akan semangat persatuan 
dan kerja sama yang baik guna mencapai keberhasilan. 
Kita sebagai anak bangsa wajib melanjutkan cita-cita dan 
perjuangan para pahlawan untuk mengisi kemerdekaan 

dengan hal-hal yang positi f dan bermanfaat bagi bangsa 
Indonesia. Belajar lebih keras, pantang menyerah, selalu 
berinovasi, dan tekun dalam doa.

Ada kegiatan seru dan menyenangkan di sekolahku, SD 
Kristen Petra 5, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 
2017. Para siswa kelas IV pada hari itu berkesempatan 

untuk belajar membuat asinan atau manisan bersama dengan 
ibu guru. Beberapa alat dan bahan yang diperlukan untuk 
kegiatan ini adalah pisau, talenan (alas untuk memotong), 
wadah plasti k (yang ada penutupnya), satu buah mangga 
muda, serta garam dan gula secukupnya.

Pertama-tama, yang harus dilakukan adalah memasti kan 
bahwa semua peralatan yang akan digunakan itu bersih dan 
siap untuk digunakan. Selanjutnya, kami mengupas mangga 
muda tersebut dan mencucinya hingga bersih sebelum 
memotong-motongnya menjadi potongan yang lebih kecil. 
Setelah mangga selesai dipotong, kami memasukkannya ke 
dalam wadah bertutup, lalu dicampur dengan garam dan 
gula secukupnya. Hal yang paling menyenangkan adalah... 
keti ka kami mengocok wadah tersebut, hehehe...! Kami 
mengocoknya sampai garam dan gula benar-benar tercampur 
dengan rata. Setelah dikocok, penutup wadah dibuka, dan 
manisan pun siap dihidangkan. Hehehe... jadi, deh!

Wowww... enak sekali rasa manisannya! Begitulah kata 
teman-teman dan ibu guru yang mencicipi 

manisan kami. Nah, itulah salah 
satu pengalaman belajar kami yang 
menyenangkan di SD Kristen Petra 5. 
Sampai jumpa pada kesempatan lain, 
teman-teman...! 

Merah Putih

Indonesia. Begitu pula dengan SD Kristen Petra 1, yang turut 

antara lain: lomba memindahkan bendera, lomba 
memindahkan bola pingpong, lomba bola basket, 
dan lomba menyanyikan lagu perjuangan. Selain itu, 
ada juga lomba yang diikuti  bersama dengan orang 
tua, yaitu lomba 
belut ke dalam botol. Sedangkan lomba untuk guru dan 
karyawan, yaitu lomba bola voli dengan menggunakan 
net tertutup. Adapun kegiatan 
pada tanggal 18 Agustus 2017. Rute 
dari SD Kristen Petra 1 (Jalan W.R. Supratman) 
Teuku Umar 
W.R. Supratman (kembali ke sekolah).

Melalui serangkaian kegiatan yang diadakan dalam 
rangka merayakan HUT ke-72 Kemerdekaan RI ini, 
para siswa SD Kristen Petra 1 diharapkan bisa mewarisi 
semangat perjuangan para pahlawan, mengisi kemerdekaan 
dengan rajin belajar dan melati h kreati vitas guna menjadi 
generasi penerus bangsa, belajar akan semangat persatuan 
dan kerja sama yang baik guna mencapai keberhasilan. 
Kita sebagai anak bangsa wajib melanjutkan cita-cita dan 

teman-teman dan ibu guru yang mencicipi 
manisan kami. Nah, itulah salah 
satu pengalaman belajar kami yang 
menyenangkan di SD Kristen Petra 5. 
Sampai jumpa pada kesempatan lain, 
teman-teman...! 
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Sorak-sorak kegembiraan dan riuhnya tepuk tangan 
terdengar memenuhi lapangan SD Kristen Petra 9. 
Beberapa siswa turun ke area permainan sesuai dengan 

gilirannya, untuk mengikuti  lomba yang diadakan dalam rangka 
memperingati  Hari Ulang Tahun ke-72 Kemerdekaan Republik 
Indonesia. Kebahagiaan dan semangat berlomba terlihat jelas 
dari wajah para peserta yang terdiri atas siswa kelas I sampai 
kelas VI. “Serunya acara ini...!” kata salah seorang siswa 
kepada temannya.

Siswa dari ti ap-ti ap jenjang kelas mengikuti  perlombaan 
yang berbeda-beda. Perlombaan yang diadakan adalah 
memindahkan bendera, memasukkan pensil ke dalam botol, 
memindahkan karet menggunakan sumpit, balap kelereng, 
nyunggi tampah, dan memindahkan bola tenis secara 
berpasangan. Melalui kegiatan lomba ini, siswa belajar untuk 
ti dak mudah menyerah dan senanti asa bekerja keras untuk 
mencapai kemenangan.

Setelah berjerih payah mengikuti  perlombaan hingga 
babak semifi nal, pada tanggal 17 Agustus 2017, ti ba saatnya 
diadakan babak fi nal yang seru untuk lomba-lomba. Dari ti ap-
ti ap lomba, diambil ti ga orang pemenang. Selanjutnya pada 
tanggal 21 Agustus 2017, dilaksanakan penyerahan hadiah 
berupa piala untuk pemenang lomba bagi siswa kelas I‒V,  dan 
bingkisan untuk pemenang lomba siswa kelas VI. Yuk, terus 
berjuang menjadi yang terbaik di mana pun kita berada...! 
Semangaaatt tt ...!!!

HUT ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia

Ada lomba-lomba, upacara, fun walk, dan charity bazaar. 
Itulah serangkaian acara di SD Kristen Petra 7 dalam 
merayakan HUT ke-72 Kemerdekaan RI pada tahun 

ini. Kami semua menanti -nanti kan acara tersebut. Mau tahu 
mengapa? Karena seti ap acara memberikan pengalaman 
khusus yang menyenangkan, selain manfaat positi f tentunya. 

Lomba-lomba misalnya, seru sekali melihat teman-teman 
kami berjuang sekuat tenaga untuk menjadi pemenangnya, 
baik dalam lomba adu cepat memakai seragam sekolah, 
membawa kelereng dengan sendok, memasukkan pensil ke 
dalam botol, maupun memindahkan bendera. Demikian juga 
dengan kegiatan upacara bendera yang dilaksanakan pada 
seti ap tanggal 17 Agustus, menyuguhkan pemandangan yang 
ti dak biasa bagi kami (para siswa), karena kali ini yang menjadi 
petugas upacara adalah para guru. Kami bangga melihat 
guru-guru kami menjadi teladan bagi kami dalam pelaksanaan 
upacara secara terti b dan khidmat. Selanjutnya adalah fun 
walk. Dengan mengikuti  kegiatan fun walk ini, kami bisa 
berolahraga jalan sehat sambil merasakan kegembiraan. Selain 
menikmati  segarnya udara pagi di lingkungan sekitar, kami bisa 
bercengkerama dengan teman-teman sepanjang perjalanan. 
Bukankah hati  yang gembira adalah obat bagi tubuh kita?

Terakhir... charity bazaar telah menanti . Yes...! Di bazar 
sekolah ini, tersaji beraneka makanan dan minuman yang 
sehat serta mengundang selera kami untuk membelinya. 
Kami juga senang karena hasil dari bazar ini diperuntukkan 
untuk bakti  sosial (baksos), yaitu disalurkan kepada orang lain 
yang membutuhkan. Inilah kado kami bagi HUT ke-72 negara 
Indonesia tercinta. Tuhan memberkati .

memindahkan bendera, memasukkan pensil ke dalam botol, 
memindahkan karet menggunakan sumpit, balap kelereng, 
nyunggi
berpasangan. Melalui kegiatan lomba ini, siswa belajar untuk 
ti dak mudah menyerah dan senanti asa bekerja keras untuk 
mencapai kemenangan.

babak semifi nal, pada tanggal 17 Agustus 2017, ti ba saatnya 
diadakan babak fi nal yang seru untuk lomba-lomba. Dari ti ap-
ti ap lomba, diambil ti ga orang pemenang. Selanjutnya pada 
tanggal 21 Agustus 2017, dilaksanakan penyerahan hadiah 
berupa piala untuk pemenang lomba bagi siswa kelas I
bingkisan untuk pemenang lomba siswa kelas VI. 
berjuang menjadi yang terbaik di mana pun kita berada...! 
Semangaaatt tt ...!!!Semangaaatt tt ...!!!
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HUT ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia

Tanggal 17 Agustus adalah hari besar nasional yang selalu 
diingat dan dirayakan secara semarak oleh seluruh rakyat 
Indonesia, baik di desa, kota, maupun yang ada di luar 

negeri, karena itu adalah Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia. 
Pada tahun 2017 ini adalah peringatan Hari Kemerdekaan 
yang ke-72. Tidak keti nggalan, SD Kristen Petra 11 juga turut 
merayakannya dengan upacara bendera dan berbagai lomba. 

Melalui upacara, kita dapat belajar untuk menghargai 
negara kita, menyaksikan pengibaran bendera merah puti h 

dengan diiringi lagu kebangsaan kita, yaitu “Indonesia 
Raya”. Kita diingatkan juga, bahwa kemerdekaan ini bisa 

diraih karena berkat Tuhan dan atas perjuangan para 
pahlawan. Kitalah yang menjadi generasi penerus 

bangsa, yang harus mampu mengisi kemerdekaan 
ini. Bagaimana caranya? Sebagai murid, kita 
harus rajin belajar supaya bisa menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi, agar bangsa Indonesia 
ti dak terti nggal oleh bangsa lain.

Untuk pelaksanaan lomba, diikuti  oleh seluruh 
siswa, mulai dari kelas I hingga kelas VI. Siswa kelas I 
mengikuti  lomba memindahkan bola pingpong ke dalam 
gelas plasti k yang berisi air. Siswa kelas II mengikuti  lomba 
mengaitkan topi. Siswa kelas III mengikuti  lomba menyusun 
gelas plasti k menjadi bentuk piramida. Siswa kelas IV 
mengikuti  lomba mengempit balon. Siswa kelas V dan 
VI mengikuti  pertandingan bola voli air. Ada juga lomba 
yang diikuti  oleh semua jenjang kelas, yaitu lomba kostum 
bertema kemerdekaan. Kita bisa belajar akan banyak hal 
dari berbagai lomba yang diadakan untuk menyemarakkan 
HUT Kemerdekaan RI, antara lain: belajar gotong royong, 
kebersamaan, solidaritas, dan sporti vitas. Sedangkan untuk 
pembagian hadiah pemenang lomba, dilaksanakan saat 
upacara bendera pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017.  

Ada suasana yang berbeda 
di sekolah kami, SD 
Kristen Petra 13, pada 

hari Jumat, tanggal 18 Agustus 
2017. Dari pagi sudah terdengar 
lagu-lagu kebangsaan yang 
penuh semangat. Ternyata... 
ada kegiatan fun walk 
dan lomba-lomba untuk 
merayakan HUT ke-72 RI, 
yang diikuti  oleh seluruh 
siswa. Dengan mengenakan 
pakaian bernuansa merah 
dan puti h, kami siap untuk 
mengikuti  seti ap kegiatan. 
Sebelum fun walk dimulai, 
kami menyanyikan dua 
lagu kebangsaan yang 
dipimpin oleh Ibu Noenoeng 
Soelisti owati , S.Pd., M.M. 
selaku kepala sekolah.

Dengan penuh semangat dan keceriaan, kami berjalan 
bersama di sekitar area Perumahan Pondok Tjandra Indah. 
Wah, ti dak terasa... setelah beberapa waktu menyusuri 
rute, kami sudah sampai di sekolah lagi. Lalu, kami 
mengikuti  lomba-lomba. Untuk kelas I ada 
lomba memakai seragam, kelas II ada lomba 
egrang batok kelapa, kelas III ada lomba 
sundul balon, kelas IV ada lomba estafet 
ketangkasan, kelas V ada lomba estafet 
keterampilan, dan kelas VI ada lomba estafet 
bola. Teman-teman yang menjadi penonton 
pun saling bersautan memberikan 
semangat kepada para peserta lomba.

Yeeeah... kami sangat bergembira 
pada hari ini bisa mengikuti  
kegiatan fun walk dan lomba. 
Kami berharap melalui perayaan 
HUT ke-72 RI ini, kami semakin 
menghargai perbedaan dan bisa 
bekerja sama satu dengan yang lain. 
Merdeka! Merdeka! Merdeka! Jayalah 
Indonesiaku.

A
hari Jumat, tanggal 18 Agustus 
2017. Dari pagi sudah terdengar 
lagu-lagu kebangsaan yang 
penuh semangat. Ternyata... 
ada kegiatan 
dan lomba-lomba untuk 
merayakan HUT ke-72 RI, 
yang diikuti  oleh seluruh 
siswa. Dengan mengenakan 
pakaian bernuansa merah 
dan puti h, kami siap untuk 
mengikuti  seti ap kegiatan. 
Sebelum 
kami menyanyikan dua 
lagu kebangsaan yang 
dipimpin oleh Ibu Noenoeng 
Soelisti owati , S.Pd., M.M. 
selaku kepala sekolah.

Tanggal 17 Agustus adalah hari besar nasional yang selalu 
diingat dan dirayakan secara semarak oleh seluruh rakyat 
Indonesia, baik di desa, kota, maupun yang ada di luar 

negeri, karena itu adalah Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia. 
Pada tahun 2017 ini adalah peringatan Hari Kemerdekaan 
yang ke-72. Tidak keti nggalan, SD Kristen Petra 11 juga turut 
merayakannya dengan upacara bendera dan berbagai lomba. 

Melalui upacara, kita dapat belajar untuk menghargai 
negara kita, menyaksikan pengibaran bendera merah puti h 

dengan diiringi lagu kebangsaan kita, yaitu “Indonesia 
Raya”. Kita diingatkan juga, bahwa kemerdekaan ini bisa 

diraih karena berkat Tuhan dan atas perjuangan para 
pahlawan. Kitalah yang menjadi generasi penerus 

pengetahuan dan teknologi, agar bangsa Indonesia 
ti dak terti nggal oleh bangsa lain.

Untuk pelaksanaan lomba, diikuti  oleh seluruh 
siswa, mulai dari kelas I hingga kelas VI. Siswa kelas I 
mengikuti  lomba memindahkan bola pingpong ke dalam 
gelas plasti k yang berisi air. Siswa kelas II mengikuti  lomba 
mengaitkan topi. Siswa kelas III mengikuti  lomba menyusun 
gelas plasti k menjadi bentuk piramida. Siswa kelas IV 
mengikuti  lomba mengempit balon. Siswa kelas V dan 
VI mengikuti  pertandingan bola voli air. Ada juga lomba 
yang diikuti  oleh semua jenjang kelas, yaitu lomba kostum 
bertema kemerdekaan. Kita bisa belajar akan banyak hal 
dari berbagai lomba yang diadakan untuk menyemarakkan 
HUT Kemerdekaan RI, antara lain: belajar gotong royong, 
kebersamaan, solidaritas, dan sporti vitas. Sedangkan untuk 
pembagian hadiah pemenang lomba, dilaksanakan saat 
upacara bendera pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017.  

bersama di sekitar area Perumahan Pondok Tjandra Indah. 
Wah, ti dak terasa... setelah beberapa waktu menyusuri 
rute, kami sudah sampai di sekolah lagi. Lalu, kami 
mengikuti  lomba-lomba. Untuk kelas I ada 
lomba memakai seragam, kelas II ada lomba 
egrang batok kelapa, kelas III ada lomba 
sundul balon, kelas IV ada lomba estafet 
ketangkasan, kelas V ada lomba estafet 
keterampilan, dan kelas VI ada lomba estafet 
bola. Teman-teman yang menjadi penonton 

semangat kepada para peserta lomba.
... kami sangat bergembira 

Merdeka! Merdeka! Merdeka! Jayalah 
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Tujuh belas Agustus tahun empat 
lima, itulah hari kemerdekaan 
kita.... Syair lagu ini terasa enak 

didengar keti ka bulan Agustus ti ba, 
tatkala kita merayakan hari kemerdekaan 
negara kita, Republik Indonesia. Hal yang 
paling kita tunggu-tunggu sebagai warga 
Indonesia sudah pasti  kegiatan upacara 
bendera dan keseruan dalam berbagai 
lomba, bukan begitu teman-teman? 
Begitu pula dengan sekolah kami, 
SMP Kristen Petra 1, pada hari Kamis, 
tanggal 17 Agustus 2017, seluruh siswa 
kelas VII, para guru, serta karyawan, 
melaksanakan upacara bendera untuk 
memperingati  Hari Kemerdekaan 
Indonesia.

Upacara dimulai tepat pukul 
07.30. Seluruh peserta upacara 
mengikuti  rangkaian upacara dengan 
khidmat. Keti ka memasuki momen 

bagi Generasi PenerusSMP 1

pengibaran bendera, kami begitu takjub 
keti ka pasukan pengibar bendera —
gabungan guru dan siswa—dengan 
langkah tegapnya mulai memasuki 
lapangan upacara. Dengan lati han dan 
persiapan yang matang sebelumnya, 
mereka mampu menyelesaikan tugas 
mengibarkan bendera merah puti h 
dengan lancar. Seluruh peserta upacara 
pun mengiringi pengibaran bendera 
dengan sikap hormat. Kami merasa 
bangga menjadi warga negara Indonesia. 
Negara kita bisa merdeka berkat jasa-
jasa para pahlawan. Tak lupa kami 
mendoakan para pahlawan yang telah 
gugur untuk memperjuangkan bangsa 
ini. Dan tugas kami sebagai generasi 
muda adalah mengisi kemerdekaan 
dengan hal-hal yang positi f, terutama 
kami sebagai pelajar, harus belajar 
dengan tekun agar menjadi penerus 

bangsa pada masa 
depan.

Tibalah hari 
yang kami 
nanti kan, hari 
Jumat, tanggal 
18 Agustus 
2017, saatnya 
kegiatan lomba 
yang masih 
dalam rangka 
merayakan Hari 
Kemerdekaan 
Indonesia. Kami 
begitu antusias 
mengikuti  
lomba-lomba 

yang diadakan. Namun sebelum 
kegiatan lomba ataupun fun walk 
dimulai, kami bersama-sama dengan 
Ibu Yurui berdoa bersama dan bersiap 
untuk melambungkan balon-balon 
yang berwarna merah dan puti h, 
sebagai simbol negara Indonesia telah 
merdeka selama 72 tahun dan siap 
untuk terus melambung ti nggi dalam 
impian, harapan, dan ti ndakan untuk 
memajukan Indonesia. Setelah itu, ti ap-
ti ap kelas mengirimkan ti mnya dalam 
seti ap pertandingan, dengan terlebih 
dahulu mengikuti  fun walk bagi siswa 
kelas IX. Lomba-lomba yang kami ikuti  di 
antaranya lomba tali perjuangan, bekel 
buto, torpedo manual, kata mariam, dan 
ranjau mlempem.

Dari bermacam lomba ini, kami 
belajar untuk saling bekerja sama, 
kompak dalam ti m, ti dak egois, bisa 
mengerti  satu dengan yang lain, dan 
pantang menyerah. Ini mengingatkan 
kami pula bahwa para pahlawan yang 
telah berjuang demi kemerdekaan 
bangsa ini selalu mengusahakan 
kebaikan dan pantang menyerah, serta 
rasa kebersamaan yang ti nggi, sehingga 
kita bisa menikmati  kemerdekaan 
seperti  saat ini. Seperti  kuti pan dalam 
ayat Alkitab: “Saudara-saudara, memang 
kamu telah dipanggil untuk merdeka. 
Tetapi janganlah kamu mempergunakan 
kemerdekaan itu sebagai kesempatan 
untuk kehidupan dalam dosa, melainkan 
layanilah seorang akan yang lain oleh 
kasih.”(Galati a 5:13). Sekali merdeka, 
tetap merdeka!

Memaknai Hari Kemerdekaan

bangsa pada masa 
depan.

Tibalah hari 
yang kami 
nanti kan, hari 
Jumat, tanggal 
18 Agustus 
2017, saatnya 
kegiatan lomba 
yang masih 
dalam rangka 
merayakan Hari 
Kemerdekaan 
Indonesia. Kami 
begitu antusias 
mengikuti  
lomba-lomba 



Surabaya Young Scientists

Bersukacita dalam Kemerdekaan

“Merdeka! Merdeka!!!” pekik 
kemerdekaan mengawali kegiatan 
jalan sehat di SMP Kristen Petra 2 

pada tanggal 18 Agustus 2017. Jalan 
sehat dibuka oleh Dra. Ni Nyoman 
Panji P.S., M.M. selaku kepala sekolah. 
Rute jalan sehat dimulai dari gedung 
sekolah di Jalan Embong Wungu, lalu 
ke Jalan Panglima Sudirman, lanjut ke 

Jalan Basuki Rahmat, dan 

Halo, sobat Gema! Sungguh 
kesempatan yang langka bagi saya 
memiliki peluang yang sangat luar 

biasa untuk mengikuti  Lomba Peneliti  
Belia Surabaya 2017, yang diadakan 
oleh Center for Young Scienti sts (CYS) 
dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. 
Pada lomba ini, saya (Teresa) dan Evelyn 
mewakili SMP Kristen Petra 3 untuk 
mengikuti  lomba di bidang Fisika. 

Peneliti an saya dan Evelyn kali ini 
berjudul The Magneti c Infl uence Toward 
Sprout yang memerlukan pemahaman 
yang sangat kuat mengenai teori medan 
magnet, kecepatan, dan percepatan. 
Alat dan bahan yang diperlukan untuk 
peneliti an kami ini cukup sederhana, 
yaitu magnet karet, kecambah kacang 
hijau, keranjang, kasa nyamuk, dan kain 
fl anel. Setelah mempersiapkan alat dan 
bahan tersebut, barulah kami memulai 

peneliti an kami 
dengan mengamati  
pertumbuhan 
kecambah. Setelah itu, 
kami mengambil data 
untuk disajikan dalam 
bentuk grafi k, tabel, dan 
dokumentasi lainnya, 
yang menunjukkan hasil 
dari peneliti an kami ini 
benar-benar menjadi 
nyata. Setelah merancang poster, kami 
juga harus belajar bagaimana cara 
mempresentasikannya, bagaimana cara 
menjawab pertanyaan juri secara ilmiah, 
sesuai dengan peneliti an kami yang 
didampingi Bu Liske.

Waktu lomba pun ti ba, dimulai dari 
kegiatan pemasangan poster pada 
tanggal 21 Agustus 2017, dan dilanjutkan 
pada esok harinya untuk presentasi 

Competition

kembali ke Jalan Embong Wungu 
(sekolah). Setelah menempuh perjalanan 
kurang lebih ti ga puluh menit, para 
siswa, guru, dan karyawan, kembali ke 
sekolah. Di lapangan sekolah, sudah 
disajikan makan pagi dengan menu 
nasi pecel lengkap dengan rempeyek, 
dan ti dak keti nggalan es buah yang 
menyegarkan.

Setelah menikmati  makan pagi, kami 
semua masuk ke dalam kelas masing-
masing untuk mengikuti  persekutuan 
doa yang bertema: bersukacita dalam 
sikap saling menghargai sebagai bangsa, 
serta pengucapan syukur atas HUT 

ke-72 Kemerdekaan Republik 
Indonesia. Usai PD, 
kami semua mengikuti  
perlombaaan, di 
antaranya lomba 
membuat ornamen 
perjuangan, lomba 
solo vokal, lomba 
debat, desain baju 
dari barang bekas 
(daur ulang), 

lomba membuat 

nyata. Setelah merancang poster, kami poster. Kami bersyukur kepada Tuhan 
karena bisa masuk ke babak fi nal, 
bahkan meraih Juara II dalam lomba 
ini. Kami sangat bersyukur atas guru 
pembimbing kami dan ti m lain yang 
mendukung kami untuk berjuang dalam 
peneliti an ini.

oleh: Teresa Prajna Seti o

Bersukacita dalam Kemerdekaan
kembali ke Jalan Embong Wungu 
(sekolah). Setelah menempuh perjalanan 
kurang lebih ti ga puluh menit, para 
siswa, guru, dan karyawan, kembali ke 
sekolah. Di lapangan sekolah, sudah 

video, dan yang paling meriah adalah 
tarik tambang putra dan putri. 

Suasana di lapangan begitu meriah 
dengan sorak-sorai para siswa yang 
menyemangati  rekan-rekannya yang 
berjuang keras menarik tambang. 
Lomba desain baju dari bahan daur 
ulang yang diperagakan oleh para 
model kelas dan lomba solo vokal, ti dak 
kalah menariknya dan mengundang 
antuasiasme dari para penonton. Hari 
itu benar-benar sangat menyenangkan 
bagi kami semua. Namun demikian... 
pada pukul 13.00 kami harus mengakhiri 
semua kegiatan, dan pulang dengan hati  
yang bersukacita.

oleh: Regina Claudia & Immanuela

sehat dibuka oleh Dra. Ni Nyoman 
Panji P.S., M.M. selaku kepala sekolah. 
Rute jalan sehat dimulai dari gedung 
sekolah di Jalan Embong Wungu, lalu 
ke Jalan Panglima Sudirman, lanjut ke 

Jalan Basuki Rahmat, dan 

semua masuk ke dalam kelas masing-
masing untuk mengikuti  persekutuan 
doa yang bertema: bersukacita dalam 
sikap saling menghargai sebagai bangsa, 
serta pengucapan syukur atas HUT 

ke-72 Kemerdekaan Republik 
Indonesia. Usai PD, 
kami semua mengikuti  
perlombaaan, di 
antaranya lomba 
membuat ornamen 
perjuangan, lomba 
solo vokal, lomba 
debat, desain baju 
dari barang bekas 
(daur ulang), 

lomba membuat 



Pameran Pendidikan

International Business
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Dua ti m dari SMA Kristen Petra 
1 berhasil meraih Juara I dan II 
dalam Internati onal Business 

Management Competi ti on yang 
diselenggarakan oleh Universitas Kristen 
Petra pada tanggal 14-16 Agustus 2017. 
Tim I beranggotakan Gabriella Miekho 
(XI MIPA-4), Kezia Shania (XI MIPA-5), 
dan Wilbert Shacio (XI MIPA-6). Dan ti m 
II beranggotakan Kevin Feliciano (XII 
IPA-5), Christopher Kevin (XII IPA-7) dan 
Jeremy Ricardo (XII IPS-3).

Lomba bertema “Return of the Dark 
Ages” ini diikuti  oleh enam puluh ti m 
dari berbagai daerah di Indonesia, 
dan dibagi dalam ti ga babak. Babak 
pertama merupakan babak penyisihan 
yang bertujan untuk mengeliminasi 

Dominasi warna biru dan hijau menghiasi 28 stan  
pameran tunggal yang diselenggarakan oleh Universitas 
Kristen Petra (UKP) di aula SMA Kristen Petra 3. Acara 

yang bertepatan dengan Hari Pramuka tersebut berlangsung 
pada tanggal 14 Agustus 2017. Suasana pameran terasa ramai 
dengan lalu lalang siswa-siswi kelas XII. Dengan antusias, 
mereka mengunjungi ti ap-ti ap stan pameran yang ada untuk 
berkonsultasi dengan dosen, guna mencari informasi yang 
akurat tentang jurusan yang akan dipilih. Tak keti nggalan pula, 
para orang tua siswa juga menggunakan kesempatan yang 
baik ini untuk menanyakan beberapa hal terkait persyaratan, 
besarnya biaya, dan prospek ke depan bagi putra-putrinya 
apabila memilih jurusan tertentu.

60% dari seluruh parti sipan hingga 
tersisa dua puluh ti m. Dalam babak 
penyisihan ini, kami diberi pertanyaan 
mulai dari common knowledge hingga 
riddle questi on, berbasis bahasa Inggris. 
Penilaian berdasarkan akumulasi skor 
dari seti ap batt le yang dilaksanakan. 
Dua puluh ti m teratas melanjutkan 
perjalanannya ke babak kedua.

Babak kedua merupakan babak 
yang sangat mengutamakan waktu dan 
kecepatan. Pada babak ini, hanya enam 
ti m pertama yang mencapai ti ti k fi nis 
dan lolos ke babak berikutnya. Babak 
ini merupakan rally yang mengikuti  
tema “snake and ladder”. Awalnya, kami 
sangat gugup karena ti m lain memiliki 
keterampilan yang lebih. Setelah 

Management Competition

beberapa pos, ada ti m yang telah 
mencapai ti ti k fi nis dan itu membuat 
kami semakin gugup. Lalu pada saat 
kami melempar dadu, puji Tuhan... kami 
mendapatkan angka tujuh. Ternyata, 
angka tersebut telah melewati  ti ti k 
fi nis dan membawa kami menuju fi nal 
sebagai ti m ke-5. Setelah enam ti m 
dipasti kan lolos ke babak fi nal, ternyata 
ada slot untuk ti ga ti m lagi menuju ke 
babak fi nal. Keti ga ti m itu adalah ti ga ti m 
pertama yang bisa menyelesaikan kedua 
puluh pos yang ada.

Total ada sembilan ti m yang berlaga 
pada babak fi nal, dua di antaranya 
dari SMA Kristen Petra 1. Tiap-ti ap 
ti m ditantang untuk escape dari ti ga 
ruangan gelap gulita yang telah diberi 
clue oleh paniti a, dan seti ap ti m diberi 
satu kantong  emas yang berguna untuk 
hint. Untuk mendapatkan satu hint, 
ti m harus memberikan empat emas 
kepada paniti a. Namun sayangnya, 
kantong emas kami terti nggal di ruangan 
pertama dan hilang. Ternyata, kantong 
itu telah diambil oleh ti m lain. Kami 
menjadi satu-satunya ti m yang ti dak 
akan bisa mendapatkan hint/clue. 
Meskipun dengan masalah tersebut, 
ti dak membuat kami menyerah. Pada 
proses selanjutnya, ti m kami berhasil 
escape dua dari ti ga ruangan tersebut, 
sedangkan ti m lain ti dak dapat escape 
dari keti ga ruangan tersebut. 

Babak fi nal telah berakhir, dan 
saatnya paniti a mengumumkan 
pemenang. Puji Tuhan... kedua ti m SMA 
Kristen Petra 1 berhasil meraih Juara I 
dan II dalam kompeti si ini. Kami sangat 
bersyukur kepada Tuhan, dan kami juga 
berterima kasih kepada sesama anggota 
atas kerja sama ti m yang solid. We 
believe if we do the best, then God will 
do the rest! Viva Petra 1.

oleh: Gabriella, Kezia, Wilbert

Dua ti m dari SMA Kristen Petra 60% dari seluruh parti sipan hingga 
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Untuk memperingati  
Hari Kemerdekaan 
Indonesia, 

SMA Kristen Petra 2 
melaksanakan upacara 
bendera pada tanggal 17 
Agustus 2017. Upacara 
bendera yang dilaksanakan 
ini berbeda seperti  

biasanya. Dalam upacara 
ini, terdapat barisan paskibra 
(pasukan pengibar bendera) 
yang terdiri atas barisan 17 
di bagian depan, dilanjutkan 
dengan barisan pengibar 
bendera yang beranggotakan 
8 orang, dan di bagian terakhir 
terdapat barisan 45. Siswa-
siswi SMA Kristen Petra 2 
melaksanakan upacara dengan 

penuh semangat dan terti b. 
Selain menyanyikan lagu 
wajib “Indonesia Raya”, 

kami juga menyanyikan lagu 
“Gebyar-gebyar”, “17 Agustus”, dan 
“Indonesia Pusaka”.

Kegiatan untuk memperingati  hari 
kemerdekaan di SMA Kristen Petra 2 
dilanjutkan pada tanggal 18 Agustus 
2017. Pada tanggal itu, diadakan jalan 
gembira dan beberapa lomba yang 
meriah. Jalan gembira diikuti  dengan 
antusias oleh semua guru dan siswa. 
Sebelum dimulai, cheers juga sempat 
menampilkan tarian untuk menghibur 
para parti sipan jalan gembira. Untuk 
lomba, paniti a membagi ti m lomba 
tersebut dari ti m A hingga ti m I. Satu ti m 
terdiri atas 3-4 kelas. 

Yang pertama ada 
lomba estafet. Paniti a 
mewajibkan dalam 
seti ap ti m ada lima 
siswa dan satu guru. 
Lomba estafet ini dimulai dari 
makan kerupuk, mengambil koin, 
memasukkan paku ke dalam botol, dan 
pada tahap terakhir ti ap ti m memainkan 
lompat tali secara bersama-sama. Tim 
yang selesai terlebih dahulu adalah 
pemenangnya. Tujuan diadakan lomba 
ini adalah untuk mengukur kekompakan 
antarkelas ataupun antara siswa dan 
wali kelasnya. 

Lomba yang kedua adalah lomba 
tarik tambang. Lomba ini diadakan 
di lapangan belakang. Walau panas 
matahari menyengat, hal itu ti dak 
membuat maprada patah semangat 
dan malas mengikuti  lomba ini. 
Maprada malah berdatangan dengan 
semangat membara. Para peserta 
sudah membawa sarung tangan dari 
rumah. Satu ti m mengajukan enam 
orang untuk bertanding, sisanya yang 
sudah mendaft ar bisa saling berganti an 
pada ronde selanjutnya. Lomba tarik 
tambang berjalan dengan sangat seru 
dan menegangkan. Para suporter 
berteriak-teriak untuk menyemangati  
kelas mereka masing-masing. Selain 
mengukur kekuatan ti ap ti m, lomba ini 
juga bertujuan mengukur kekompakan 
dan sporti vitas seti ap ti m. 

Lomba yang keti ga adalah lomba 
belut. Lomba belut diadakan di 
lapangan belakang, juga dengan tak 

kalah meriahnya. Tiap 
ti m diwakili oleh ti ga 
orang anggotanya 
untuk bermain. Peserta 
harus membawa belut 
dari ember pertama 
untuk dipindahkan 
ke ember kedua. 
Pada saat permainan 
berlangsung, banyak 
belut yang jatuh 
karena belut-belut 
tersebut licin. 
Jadi mekanisme 
permainannya, 
seti ap ti m diberi 
waktu ti ga menit 

Lomba estafet ini dimulai dari 
makan kerupuk, mengambil koin, 
memasukkan paku ke dalam botol, dan 

untuk memindahkan 
belut. Tim tercepat yang berhasil 
memindahkan semua belut adalah 
pemenangnya. Tujuan lomba ini adalah 
melati h kekompakan dan kesabaran 
anggota ti m. 

Lomba yang keempat adalah dodge 
ball. Dalam lomba ini, ti ap ti m diwakili 
oleh sepuluh orang anggotanya. 
Kedua ti m yang bertanding harus 
saling menyerang/melempar bola. Jika 
serangan/lemparan bola secara langsung 
(bukan bola pantulan) mengenai daerah 
dada hingga lutut seorang anggota ti m, 
dia pun dinyatakan gugur dan keluar 
dari daerah permainan. Eitsss, tenang... 
bola yang dipakai adalah bola voli, kok! 
Jadi masih aman jika mengenai badan 
pemain. Sekali pertandingan diberi 
waktu sepuluh menit. Tim yang masih 
memiliki anggota terbanyak setelah 
waktu berakhir adalah pemenangnya. 

Lomba yang terakhir adalah lomba 
masak dan MGT (Maprada Got Talent). 
Peserta lomba ti dak berdasarkan pada 
ti m yang telah ditetapkan sebelumnya, 
tetapi peserta lomba dapat memilih ti m 
mereka sendiri. Untuk lomba masak, ti m 
beranggotakan dua orang. Sedangkan 
peserta untuk MGT, bisa individual 
ataupun kelompok (maksimum enam 
orang). Menu masakan yang dilombakan 
adalah jajan pasar (jajan tradisional). 
Tujuan lomba ini adalah untuk menggali 
potensi dan mengasah kemampuan 
nonakademis siswa-siswi SMA Kristen 
Petra 2. 

Selain lomba-lomba yang meriah, 
ada juga kegiatan bazar yang menjual 
bermacam makanan dan minuman. 
Bazar tersebut disambut dengan 
antusias oleh semua siswa, baik yang 
membuka stan maupun yang menjadi 
pembeli. Yang terakhir, kita patut 
bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan 
telah berikan kepada bangsa Indonesia, 
yang bisa ditunjukkan dengan mengikuti  
upacara bendera dan acara-acara 
kemerdekaan seperti  ini.

Kobarkan Semangatmu

U
SMA Kristen Petra 2 
melaksanakan upacara 
bendera pada tanggal 17 
Agustus 2017. Upacara 
bendera yang dilaksanakan 
ini berbeda seperti  

biasanya. Dalam upacara 
ini, terdapat barisan paskibra 
(pasukan pengibar bendera) 
yang terdiri atas barisan 17 
di bagian depan, dilanjutkan 
dengan barisan pengibar 
bendera yang beranggotakan 
8 orang, dan di bagian terakhir 
terdapat barisan 45. Siswa-
siswi SMA Kristen Petra 2 
melaksanakan upacara dengan 

penuh semangat dan terti b. 
Selain menyanyikan lagu 
wajib “Indonesia Raya”, 

ti m diwakili oleh ti ga 
orang anggotanya 
untuk bermain. Peserta 
harus membawa belut 
dari ember pertama 
untuk dipindahkan 
ke ember kedua. 
Pada saat permainan 
berlangsung, banyak 
belut yang jatuh 
karena belut-belut 
tersebut licin. 
Jadi mekanisme 
permainannya, 
seti ap ti m diberi 
waktu ti ga menit 
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Pada event DBL (Developmental 
Basketball League) East Java 
Series - North Region musim 2017 

ini, ti m bola basket SMA Kristen Petra 
4 hanya mampu meraih satu ti ket ke 
babak playoff  yang direbut oleh ti m 
bola basket putri, meskipun perjuangan 
mereka akhirnya harus terhenti  juga 
sampai pada babak tersebut. Tim putri 
yang selalu meraih ti ket playoff   dari 
tahun 2012, harus terhadang langkahnya 
karena dikalahkan oleh Ants, ti m SMA 
Antarti ka Sidoarjo. 

Meski terdapat banyak pemain baru, 
namun mereka berjuang dengan keras di 
atas arena. Tasya Bunda Rika yang seolah 
bermain tanpa henti  di atas lapangan, 
menyumbang poin terbanyak dalam laga 
itu, yang disusul oleh Rachel Luna. Pada 
kuarter pertama dan kedua, ti m Ants 
memimpin perolehan skor. Lalu pada 
kuarter keti ga, ti m Petra 4 memberikan 
perlawanan sengit dan mampu mengejar 
poin. Namun hingga buzzer penutup laga 
berbunyi, ti m Ants berhasil mengungguli 
perolehan poin dan memenangkan 
pertandingan. Walaupun Victoria Alma 
ti dak berhasil mencetak poin melalui 
free throw pada kuarter terakhir, namun 
ti m Petra 4 tetap bangga kepada Alma 
yang sudah berusaha mencetak poin.

Tak hanya ti m putri saja, setelah 
menang pada pertandingan kedua 
melawan SMA Muhammadiyah Gresik, 
ti m putra harus merasakan kekecewaan 
atas kekalahan dari SMA Negeri 4 
Sidoarjo. Abednego Joshua —sang 
kapten— dan ti m, yang berusaha teguh 
mengatasi keterti nggalan poin, harus 
pulang dengan tangan kosong dan 
perasaan kecewa. Rasa sesal dan kecewa 
meliputi  semua anggota ti m. Pak Djoni 
Laksono selaku pelati h, menghibur ti m 
dengan kata-katanya yang bijaksana 
agar mereka ti dak terus larut dalam 
kekecewaan dan mampu bangkit ke 
depannya.

Walaupun erat 
kaitannya dengan 
pertandingan 
bola basket, 

namun DBL tak luput juga dengan 
kompeti si dance yang diikuti  oleh ti m 
dance dari seti ap ti m bola basket. Hari 
demi hari berlalu... banyak tenaga serta 
emosi yang terkuras dari kedua ti m 
dance SMA Kristen Petra 4. Kapten ti m 
dance bola basket putra, Esther Davita, 
dan kapten ti m dance bola basket 
putri, Yemima Graceila, saling memberi 
masukan untuk kebaikan kedua ti m. 
Walaupun mereka berbeda ti m, 
namun mereka tetap satu sebagai ti m 
dance SMA Kristen Petra 4 yang saling 
melengkapi dan membantu satu sama 
lain. Tidak mudah bagi mereka berdua 
untuk berperan sebagai kapten ti m, 
namun mereka percaya bahwa dengan 
bersama mereka bisa melewati nya.

Usaha ti dak akan mengkhianati  
hasil, itu yang terjadi dalam ti m dance 
bola basket putra. Mereka berhasil 
masuk dalam top ten dari sekian banyak 
ti m dance dari berbagai 
sekolah di Jawa Timur. Pada 
penampilan sepuluh besar, 
ti m dance dari SMA Kristen 
Petra 4 ini menggunakan 
kostum Power Ranger. 
Dengan menggunakan musik 
yang diselingi lagu “Go Go 
Power Ranger”, terselip 
perjuangan dan semangat 
yang membara layaknya 
sosok Power Ranger. Pada 
akhirnya, pengumuman 
pemenang ti m dance 
pun ti ba. Tim dance 
bola basket putra 
ti dak lolos dalam big 
fi ve, namun mereka 
tetap bersemangat. 
Mungkin tahun ini 
adalah kesempatan 
terakhir bagi sebagian 
anggota ti m untuk 
mengikuti  DBL 
Dance Competi ti on, 
namun sebagian dari 

untuk Tim DBL Petra 4

kaitannya dengan 
pertandingan 
bola basket, 

namun DBL tak luput juga dengan 

Super Power

mereka juga ada yang akan melanjutkan 
perjuangan untuk tahun depan.

Event DBL ini memang sangat seru, 
menegangkan, dan penuh dengan 
pertandingan sengit antarsekolah. Para 
kapten ti m masing-masing berharap 
tahun depan ada yang meneruskan 
kompeti si ini untuk meraih trofi  
kejuaraan. Kekuatan super tetap 
dibutuhkan untuk menggapai harapan 
pada tahun depan. Kebersamaan tetap 
dijunjung ti nggi untuk mengharumkan 
nama sekolah. Seti ap ti m memiliki 
kesan yang berarti  selama mengikuti  
ajang DBL ini, dan momen-momen yang 
mereka bentuk bersama akan menjadi 
sangat berarti . Menangis bersama, 
tertawa bersama, susah bersama, 
dan sedih bersama... itu semua yang 
menjadi momen berharga mereka, yang 
menyatukan mereka menjadi sebuah ti m 
yang solid dan penuh rasa kekeluargaan. 
Mereka bukan lagi hanya sebagai “ti m”, 
namun telah melebur menjadi satu 
dengan nama “keluarga”. 

oleh: Yemima Graceila
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Dalam rangka mengembangkan 
pemahaman dan kompetensi 
siswa SMK dalam bidang ilmu 

pengukuran, Himpunan Mahasiswa 
Jurusan Teknik Mesin - Fakultas 
Teknik Universitas Negeri Malang 
merealisasikan event Olimpiade 
Metrologi Industri SMK Tingkat Nasional 

Dalam rangka HUT ke-72 
Kemerdekaan Republik Indonesia, 
perwakilan SMK Kristen Petra, 

yakni Bapak Heru Wicahyono, S.T. dan 
dua siswa kelas XII Teknik Pemesinan 
(Jonathan Michaelinco Britonio 
dan Ferry Febriansyah), menghadiri 
Seminar Teknologi dan Karya Anak 
Bangsa dengan tema “Manufacturing 
Technology Update  2017” yang 
dilaksanakan oleh Fakultas Teknik 
Mesin Jurusan Teknik Manufaktur 
Universitas Surabaya. Pada seminar yang 
berlangsung pada hari Rabu, tanggal 16 
Agustus 2017 ini, Prof. Dr.(H.C.) Dahlan 
Iskan yang merupakan mantan Menteri 
BUMN (Badan Usaha Milik Negara), 
tampil sebagai narasumber. 

Beliau menjelaskan tentang 
bagaimana negara kita yang sebelumnya 
memiliki mental pedagang, berubah 

Olimpiade 
Metrologi 
Industri

Tahun 2017. Seleksi awal berupa tes tulis 
yang dilaksanakan untuk rayon Surabaya, 
Gresik, Sidoarjo, dan Mojokerto, 
dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 
13  Agustus 2017, bertempat di SMK 
Negeri 3 Surabaya. SMK Kristen Petra 
ikut ambil bagian dalam kegiatan 
olimpiade metrologi ini dengan 

menjadi negara industri, 
yaitu negara yang 
berusaha menciptakan 
peluang industri dengan 
memanfaatkan sumber 
daya alam yang ada di Indonesia. 
Dan menurut beliau, janganlah 
hanya menjadi konsumen yang selalu 
mempunyai mental jual dan beli, namun 
juga harus berusaha menciptakan 
produk ciptaan bangsa sendiri. Peluang 
terbesar yang ada di Indonesia ada 
pada sektor industri pertanian, hal 
ini dikarenakan negara kita adalah 
negara agraris dengan potensi lahan 
tanah subur yang sangat luas. Dengan 
membuat peralatan pertanian yang 
modern, akan sangat membantu petani 
yang sebelumnya bekerja dengan 
cara konvensional, sehingga dapat 
meningkatkan hasil pertanian sekaligus 

mengirimkan enam siswa dari program 
keahlian Teknik Pemesinan. Dari hasil 
tes tulis ini, Juniko, siswa kelas XII Teknik 
Pemesinan, meraih Juara II untuk ti ngkat 
Rayon Surabaya. Dengan hasil ini, Juniko 
akan melanjutkan perjuangannya dalam 
seleksi fi nal yang akan dilaksanakan pada 
hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2017, 
yang bertempat di gedung Fakultas 
Teknik Universitas Negeri Malang. Mari 
kita doakan bersama agar Juniko dapat 
meraih gelar juara pada seleksi fi nal 
nanti  sebagai wakil dari SMK Kristen 
Petra.

Seminar Teknologi dan

Karya Anak Bangsa

mengekspornya ke berbagai negara.
Bapak Dahlan Iskan juga menegaskan, 

bahwa untuk menjadi negara maju 
yang mengejar industri otomoti f 
dengan membuat mobil seperti  negara 
Jepang, negara kita seolah keti nggalan 
jauh. Andaikan diadakan perlombaan 
lari dengan jarak dari Surabaya ke 
Jakarta, negara Jepang sudah sampai 
di tujuan, ti dur nyenyak, dan cukup 
lama beristi rahat, tetapi kita baru akan 
berangkat berlari. Kalaupun kita tetap 
bergerak di bidang industri otomoti f, kita 
harus mampu menciptakan mobil listrik 
nasional karya anak bangsa sendiri.

daya alam yang ada di Indonesia. 
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Olimpiade Matemati ka Junior 
Internasional (IJMO) adalah 
kompeti si Matemati ka bertaraf 

internasional yang diadakan pada 
seti ap tahun di berbagai negara di Asia, 
untuk mendorong potensi dan bakat 
para young mathemati cians di seti ap 
negara peserta SASMO (Singapore 
and Asian Schools Math Olympiad). 
IJMO memberdayakan siswa dengan 
pemahaman konseptual yang mendalam 
sehingga memungkinkan para siswa 
untuk menerapkan keterampilan 
logis dan analiti s ti ngkat ti nggi 
untuk memecahkan masalah bidang 
Matemati ka yang menantang.

Pada tanggal 11‒15 Agustus 2017, 
saya, Kenneth Tanudjaja dari SMP 
Kristen Petra 1, bersama dengan 
rombongan dari Indonesia, berada di 
Kamboja untuk mengikuti  IJMO 2017. 
Ini adalah pengalaman berharga bagi 
saya, yang mana saya bisa pergi ke suatu 
negara untuk mengikuti  lomba dengan 
berbekal keyakinan yang ti nggi, karena 
seti ap peserta dari negara-negara lain 
pasti  sudah mempersiapkan segala 
sesuatunya dengan baik, begitu pun 
saya. Pada tanggal 12 Agustus 2017, 
tepat pukul 08.00 waktu setempat, 
para peserta olimpiade diminta untuk 
mengerjakan soal-soal. Walaupun 
cuaca saat itu sangat panas, saya sangat 

bersemangat dalam mengerjakan soal-
soal tersebut. Soal-soal yang begitu 
banyak ti dak mematahkan niat saya 
untuk berjuang. Saya melihat lawan-
lawan saya dari berbagai negara, 
mereka sangat antusias mengikuti  
perlombaan ini, jadi saya pun ti dak 
boleh kalah. Dengan kecermatan 
dan keteliti an, saya berusaha 

semaksimal mungkin. Berdoa adalah 
hal penti ng yang pasti  saya lakukan 
agar segala sesuatu yang saya kerjakan 
bisa mendapatkan hasil yang maksimal 
tentunya. Waktu yang disediakan oleh 
paniti a sudah habis, itu tandanya kami 
harus menghenti kan pekerjaan, dan 
harap-harap cemas menanti kan hasilnya.

Pada hari berikutnya, 13-14 Agustus 
2017, seluruh peserta diajak untuk 
mengikuti  tur budaya. Kami dikenalkan 
dengan budaya yang ada di Kamboja. 
Karena mayoritas penduduk Kamboja 
memeluk agama Buddha, jadi tak heran 
jika banyak tempat wisata yang berupa 
candi Buddha. Saya sangat senang bisa 
mengikuti  kegiatan ini. Pengetahuan 
umum saya akan negara Kamboja jadi 
bertambah. Bukan hanya Indonesia saja 
yang budayanya beragam, di Kamboja 
pun sama. Tari-tarian yang begitu indah 
menghanyutkan kami larut dalam alunan 
musik dan sejenak membuat kami 
melupakan kompeti si yang kami jalani.

Hari yang dinanti kan pun ti ba. Deg..
deg.. deg... hati  saya berdebar-debar 
setelah penanti an selama 
dua hari. Closing ceremony 
pun dimulai. Setelah selesai 
sambutan dari Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan 
Kamboja, nama-nama 
pemenang pun dibacakan, 
dimulai dari yang mendapat 
perunggu, dan nama 
saya...”Kenneth Tanudjaja 
from Indonesia!”Waaahhh... 
jantung saya berdegup 

kencang. Saya sangat berharap bisa 
meraih silver medal, namun Tuhan 
sudah merencanakan pasti  yang terbaik 
untuk saya. Walaupun ti dak sesuai 
dengan target saya waktu itu, namun 
saya menerima semuanya dengan 
penuh sukacita dan syukur. Tak lupa, 
saya mengucapkan terima kasih kepada 
kedua orang tua yang selalu mendukung 
dan mendoakan saya, begitu pula 
dengan sekolah saya tercinta. Mimpi 
yang awalnya hanya sekadar mimpi 
bisa mengikuti  perlombaan ajang 
internasional... ternyata bisa menjadi 
kenyataan.

Suatu pengalaman berharga bagi saya 
bisa mengenal para peserta dari negara 
lain dengan budaya, latar belakang, suku, 
agama, ras yang berbeda. Kami bersatu 
sebagai saudara di ajang perlombaan 
tersebut. Keti ka salah satu dari kami 
berhasil ataupun belum berhasil, kami 
tetap bersatu sebagai sesama siswa untuk 
menjadi generasi penerus negara kami 
masing-masing. Dan bagi siapa pun yang 
merasa bisa ataupun memiliki talenta, 
jangan takut untuk bermimpi. Karena 
awal dari kesuksesan adalah berawal dari 
mimpi serta kegagalan-kegagalan yang 
tertunda. Tetap semangat dan jangan 
pernah menyerah walaupun itu ti dak 
sesuai dengan apa yang kita harapkan. Do 
the best, and God will help us. Whatever 
we do... only to glorify God’s name! 
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mereka sangat antusias mengikuti  
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tentunya. Waktu yang disediakan oleh 


