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EDITORIAL CONTENTS
Senang bisa berjumpa dengan Anda kembali 
dalam Gema Petra edisi bulan Oktober-
November 2017. Pada edisi kali kami 
menghadirkan berita-berita tentang kegiatan 
kelas siswa Petra yang berlangsung di sekolah-
sekolah. Untuk jenjang TK, ada kegiatan makan 
bersama, belajar memasak, bermain air, dan 
bermain di taman lalu lintas. Untuk jenjang SD, 
ada kegiatan retret siswa dan berita prestasi 
siswa dalam lomba akademik. Untuk jenjang 
SMP, ada kegiatan camp class dan berita 
prestasi siswa dalam lomba bola basket. Untuk 
jenjang SMA/SMK, ada kegiatan retret siswa, 
berita prestasi siswa dalam lomba bidang 
perbankan, serta Lomba Kompetensi Siswa 
SMK. Tak ketinggalan, kami juga menampilkan 
liputan acara pemberian penghargaan kepada 
siswa berprestasi tahun 2017.

Kiranya liputan berita yang kami sajikan dalam 
Gema Petra edisi bulan Oktober-November 
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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Sentra Bahan Alam

Ada kegiatan yang menarik di 
sekolah kami, TK Kristen Petra 
13, pada hari Selasa, tanggal 12 

September 2017 lalu. Pada hari itu, ibu 
guru mengajak kami bermain-main di 
sentra bahan alam. Adapun densitas 
yang kami mainkan di sentra bahan alam 
ini adalah mengisi botol-botol dengan 
air, mengelompokkan batu-batuan, dan 
mengelompokkan daun sesuai dengan 
jenisnya.

Awalnya, ibu guru mengajak kami 
untuk menata mainan yang akan kami 
mainkan. Kami semua membantu 
dengan gembira karena semua kegiatan 
ini memang untuk kami mainkan. Kami 
sangat antusias mengikuti kegiatan 
sentra ini, sebab kami mendapat 
kesempatan untuk bermain-main 
menggunakan bahan-bahan alam yang 
unik, yang jarang sekali kami mainkan di 
rumah.

Ibu guru menjelaskan aturan main 
yang harus kami lakukan pada tiap 
densitas. Kami dipersilakan memilih 
densitas mana yang paling kami sukai, 
dan boleh dimainkan dahulu. Aku 
sangat suka melakukan permainan 
mengisi botol dengan air, dan aku 
sampai melakukannya berkali-kali. 
Namun, ibu guru menyarankan aku 
untuk pindah pada densitas lainnya, 
seperti mengelompokkan batu-
batuan kecil sesuai dengan warna, 
dan mengelompokkan daun menurut 
jenisnya. Intinya... kami senang sekali 
mengikuti kegiatan pada hari itu. 
Selanjutnya kita main apalagi, 
ya...? Hehehe...!

Horeee... aku dan teman-teman 
TK Kristen Petra 5 diajak oleh ibu 
guru untuk bersenang-senang 

dalam kegiatan sentra alam di sekolah. 
Dalam kegiatan sentra alam pada tanggal 
14 Oktober 2017 itu, kami membuat 
sebuah percobaan seru dengan 
menggunakan bahan-bahan yang biasa 
ditemui di dapur. Dengan beberapa 
bahan tersebut, kami bereksperimen 
untuk menggelembungkan sebuah 
balon, lho! Hebat, kan...! Yuk, aku 
kasih tahu caranya...! Pertama-tama, 
kami memasukkan soda kue (baking 
soda) ke dalam botol kosong yang 
sudah disediakan oleh guru kami. 
Setelah itu, kami memasukkan larutan 
cuka ke dalam botol tersebut secara 
bergantian. Kemudian, guru kami akan 
membagikan sebuah balon kepada kami 
masing-masing, untuk dipasangkan 
pada mulut botol yang berisi soda kue 
dan cuka. Kalian tahu tidak, teman-
teman..? Sedikit demi sedikit... balon 
kami bertambah besar sendiri tanpa 
kami tiup. Wow, kerennya...! Ibu guru 
menjelaskan bahwa campuran soda 

Let’s Make a Balloon
kue dan cuka akan membuat gas, 
yang menyebabkan balon menjadi 
besar. Nah, itulah kegiatan eksperimen 
kami, dan hatiku sangat 
senang melihat balonku 
yang menjadi besar. 
Hehehe...!
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Roti Kukus Cokelat

Wah, senangnya...! Hari Kamis, 
tanggal 7 September 2017, 
saya dan teman-teman 

kelompok B TK Kristen Petra 9, akan 
belajar membuat roti kukus bersama ibu 

guru. Ini pasti menyenangkan, 
karena saya suka 

makan roti kukus. 
Di atas meja, 

ibu guru sudah 
menyiapkan 
bahan-bahannya, 
dan menunjukkan 

kepada kami 
semua, yaitu: tepung 

terigu, gula pasir, telur, 
ovalet (pengembang kue), 

vanili, sprite (minuman 
soda), dan bubuk cokelat. 
Ibu guru juga menjelaskan 
cara pembuatan roti 
kukus kepada kami. 
Wah, ternyata tidak 
terlalu sulit. Kami 
pun mencoba 
membuatnya dengan 
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Telur Goreng
Kamu makannya apa? Telur 

goreng. Saya juru masaknya.... 
Begitulah sepenggal lirik lagu yang 

dinyanyikan oleh ibu guru di dalam 
kelas. Hari Selasa, tanggal 29 Agustus 
2017, aku dan teman-teman kelompok 
A TK Kristen Petra 12 mengikuti kegiatan 
belajar memasak telur goreng. Caranya 
sangat mudah lho, teman-teman! Ambil 
telur, pecahkan cangkang telurnya, 
dan tuang isinya ke dalam mangkuk. 
Eits... jangan lupa cangkang telurnya 
dibuang di tempat sampah, ya! Lalu, 
beri garam secukupnya. Kali ini, aku 
dan teman-teman bertugas mengocok 
telurnya. Sangat mengasyikkan, lho! 
Tetapi harus hati-hati ya, supaya tidak 
tumpah. Setelah telur tercampur rata, 

dipandu oleh ibu guru.
Pertama, semua bahan kecuali bubuk 

cokelat, dicampur jadi satu dan diaduk/
dikocok menggunakan mixer sampai 
mengembang putih. Wah, senang sekali 
saya dapat kesempatan untuk mengocok 
adonan dengan mixer. Setelah itu, 
adonan diambil sebagian dan diberi 
bubuk cokelat. Adonan yang berwarna 
putih dituang ke dalam cetakan, dan 
diberi adonan warna cokelat di bagian 
atasnya. Saya dan teman-teman 
bergantian mengisi cetakan roti kukus 
dengan adonan yang sudah tersedia. 
Hmmm... asyik juga ya, teman-teman! 
Setelah itu, semua adonan yang sudah 
dicetak, dimasukkan ke dalam kukusan 
atau dandang, lalu dikukus selama tiga 
puluh menit. Hehehe... kami pun harus 
sabar menunggu.

Dan akhirnya, roti kukus pun matang. 
Aromanya... hmm... harum sekali! 
Segera saja, kami menikmati roti kukus 
bersama-sama dengan sukacita. Nyam, 
nyam, nyam... enaakkk!

ibu guru membantu kami menyalakan 
kompor, dan menuangkan minyak ke 
dalam penggorengan. Nah... setelah 
minyaknya panas, aku dibantu 
oleh ibu guru untuk menuangkan 
telur ke dalam minyak. Hup! 
Sreeenngggg...! Sekarang kalau 
bagian bawah sudah matang, 
jangan lupa membalik telurnya, 
ya... supaya tidak gosong dan bagian 
atasnya juga matang. Horeee... 
telur gorengku sudah jadi! 
Hehehe... besok, aku 
bisa menyiapkan 
telur goreng sendiri 
untuk bekal 
sekolahku, lho...!



Hai... kami, siswa kelompok B dari 
KB Kristen Petra 7, mau berbagi 
cerita seru bermain mobil-mobilan 

dan sepeda mengelilingi taman lalu 
lintas sekolah. Kegiatan itu berlangsung 
pada hari Senin yang cerah, tanggal 
25 September 2017. Sebelumnya di 
dalam kelas, ibu guru sudah bercerita 
kepada kami tentang taman lalu lintas 
yang ada di sekolah kami. Mulai dari 
lampu lalu lintas yang berwarna merah-
kuning-hijau, zebra cross, sampai rambu 

tanda berhenti, dijelaskan 
oleh ibu guru kepada kami. 
Kalau warna lampu lalu lintas 
berwarna merah, itu tandanya 
kami harus berhenti, kuning 
artinya siap-siap, dan hijau 
artinya kendaraan boleh jalan 
melanjutkan perjalanannya. 
“Bagaimana dengan orang 
yang berjalan kaki kalau mau 
menyeberang, ya?” tanya 
temanku. ”Oh... jangan takut, 
ada zebra cross, tempat untuk 

menyeberang jalan. Dan ingat... kalau 
ada tanda huruf S dicoret itu artinya 
kendaraan dilarang berhenti,” kata ibu 
guru. Ibu guru menjelaskan kepada kami 
dengan sabar melalui gambar dan video.

Setelah itu, kami dibawa ke taman 
lalu lintas sekolah. Wah... ada mobil-
mobilan dan sepeda anak. Asyikkk!!! 
Kami akan bermain naik mobil-mobilan. 
“Ooh, tunggu dahulu, harus berbaris 
rapi dan sabar menunggu giliran... 
itu aturannya,” kata bu guru. Lalu, 

tibalah giliranku mencoba mobil-
mobilan berkeliling taman lalu lintas. 
Sambil menjalankan mobil-mobilan 
dengan menggerakkan kakiku, aku 
membayangkan kalau aku bisa 
mengendarai mobil sendiri. Berjalan 
terus... dan terus... sambil melihat ke 
kanan dan ke kiri. Oh, itu ada garis hitam 
putih, zebra cross, berhenti dahulu 
karena ada yang mau menyeberang. 
Setelah itu, aku melanjutkan perjalanan. 
Lihat, itu ada lampu lalu lintas. Eeehhh... 
warnanya merah, siap berhenti, 
menunggu sampai warna lampunya 
berganti hijau, lalu jalan.

Wah... senangnya hari itu bermain 
bersama teman-teman di taman lalu 
lintas. Asyik, pokoknya! Lalu, ibu guru 
memberi tanda kepada kami bahwa 
waktu bermain telah selesai, dan kami 
pun harus pulang. Kami berbaris lagi, 
siap-siap untuk pulang. Itulah cerita 
kami, teman-teman. Bagaimana dengan 
kalian? Hehehe...! Sampai jumpa lagi...! 
Tuhan Yesus memberkati. 

Halo, teman-teman... hari ini 
aku mau bercerita tentang 
pengalamanku bersama dengan 

teman-teman kelompok B dari KB-TK 
Kristen Petra 1. Hari Kamis, tanggal 8 
September 2017 lalu, kami mengikuti 
kegiatan makan bersama di sekolah, 
dengan menikmati menu sup sehat. 
“Sup ini sehat lho, teman-teman...” kata 
Marsya kepada teman yang lain. “Dalam 
sup sehat ini, ada sayur wortel, kentang, 
dan buncis, yang bisa membuat tubuh 
kita sehat dan kuat,” sahut Jason. Selesai 
makan, kami pun mengembalikan 
peralatan makan di tempat yang telah 
disediakan. Satu lagi, teman-teman... 
kami semua menghabiskan nasi sup 
sehatnya lho, karena kami mau jadi 
anak-anak yang sehat dan kuat. 

Selain cerita dari kelompok B, ada 
juga cerita dari kelompok A, lho...! 
Pada hari itu, ibu guru mengajak 
adik-adik kelompok A membuat roti 
oles sendiri. Caranya gampang, kok! 
Pertama, siapkan dahulu roti tawar 
kupas. Kedua, oleskan margarin secara 
merata di roti tawar. Dan yang terakhir, 

Makan Menu Sehat... 
taburi dengan gula secara merata juga. 
Nah... jadi, kan! Adik-adik kelompok A 
mengambil margarin dan gulanya secara 
bergantian. “Tidak perlu berebut ya, 
Anak-anak… semua pasti dapat,” kata 
Bu Yuli. “Enak ya, teman-teman, roti 
olesnya...!“ seru Dexter. “Besok, aku mau 
bikin sendiri roti oles di rumah, ahh...!” 
seru Leon. Setelah makan, mereka juga 
mengembalikan piring di tempat yang 
sudah disediakan.

Sekian dahulu ceritaku ya, teman-
teman...! Jangan lupa untuk selalu 
makan sayur dan buah, supaya tubuh 
kita sehat dan kuat. Sampai jumpa lagi, 
teman-teman...!
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Taman Lalu Lintas



Siswa-siswi TK Kristen Petra 11 kelompok A dan B 
mengikuti kegiatan bermain di luar kelas pada hari Rabu, 
tanggal 30 September 2017. Hari itu... cuaca begitu cerah, 

mereka semua tampak ceria sekali. Nah, apa kalian tahu apa 
yang membuat mereka terlihat begitu ceria? Hehe... ternyata 
mereka akan bermain air di kolam karet. Wah, sungguh 
menyenangkan sekali! Mereka berenang kian ke mari sambil 
bermain bola-bola kecil. Tawa riang mereka menunjukkan 
kalau mereka sangat menikmati kegiatan bermain ini. 
“Ayoooo... kita berenang!” teriak salah satu siswa kegirangan. 
Dengan kegiatan bermain yang menyenangkan seperti ini, akan 
membuat mereka bersemangat untuk pergi ke sekolah. Belajar 
dan bermain bersama teman-teman!

Bermain Air
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Hai, teman-teman...! Kami, siswa-siswi TK Kristen 
Petra 10, mau bercerita tentang kegiatan kami 
di sekolah. Pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 

2017 lalu, kami diajak oleh ibu guru untuk mengikuti 
kegiatan makan bersama di sekolah. Dalam kegiatan 
makan bersama itu, ada beberapa makanan yang 
disediakan oleh ibu guru. Semuanya terlihat 
enaaaaaak sekali! Yang lebih menyenangkan 
adalah... kami bebas untuk memilih makanan 
yang hendak kami makan. Asyyiikk...! Kami harus 
memilih makanan yang bisa membantu badan 
kami untuk tumbuh dengan baik dan tetap sehat. 
Tetapi... ada juga lho, makanan yang kelihatan enak 
namun tidak baik bagi badan kita...! Makanan yang 
mengandung bahan penyedap dan pengawet, itulah 
yang tidak baik untuk kesehatan tubuh. Ayo, teman-
teman... mari kita jaga kesehatan dengan memilih 
makanan yang sehat, ya...! Sampai jumpa...!

Aku Bisa Memilih 
Makanan yang 
Baik



Lomba Siswa Prestasi

Berkibarlah 
   Benderaku
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“Ayo… kita naik ke atas hotel, kita robek warna birunya…!”
Demikian sepenggal dialog drama singkat yang diperankan 
oleh siswa-siswi SMA di depan Hotel Yamato, atau yang 

sekarang lebih dikenal dengan nama Hotel Majapahit. Kami 
bersepuluh dari SD Kristen Petra 7, juga ikut memeriahkan 
acara peringatan perobekan bendera tersebut yang 
berlangsung pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017. 

Pukul 05.45, kami sudah meluncur ke Jalan Tunjungan, 
dan ternyata di lokasi tersebut sudah penuh sesak dengan 
para pelajar dari berbagai sekolah di Surabaya, TNI, para 
veteran, para anggota komunitas, dan para pemain drama. 
Tepat pukul 07.00, kami mengheningkan cipta, dipimpin 
langsung oleh Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Rismaharini. Setelah 
mendengarkan pidato dari wali kota, kami menyaksikan drama 
singkat peristiwa perobekan bendera di atas Hotel Majapahit. 
Wah… kami seakan-akan turut menyaksikan kejadian yang 
sesungguhnya, apalagi ada suara tembakan dan letusan 
kembang api, suasana terasa mencekam dan menegangkan. 
Adapun Hotel Majahit pada waktu itu masih bernama Hotel 
Yamato. Setelah penjajah terusir dari bumi Surabaya, hotel 
tersebut berganti nama menjadi Hotel Oranje. Pada zaman 
orde baru sampai sekarang, berubah menjadi Hotel Majapahit. 

Kami jadi tahu sekarang, di Surabaya juga banyak 
tempat-tempat bersejarah yang sampai sekarang masih 
dilestarikan, dan yang pasti... diwariskan kepada kami sebagai 
generasi penerus bangsa. Satu hal lagi yang tidak boleh kita 
lupakan, yaitu semangat juang arek-arek Suroboyo pada 
zaman perjuangan dahulu, yang patut kita teruskan berupa 
perjuangan dalam hal pendidikan supaya negeri kita semakin 
maju. Jayalah, Indonesiaku...!

Hai, teman-teman... saya Ben Robinson kelas VA dari 
SD Kristen Petra 10. Saya ingin berbagi pengalaman 
yang sangat berkesan buat saya. Beberapa waktu lalu, 

saya mewakili sekolah untuk mengikuti Lomba Siswa Prestasi 
tingkat SD Kota Surabaya 2017. Saya sangat bersyukur bisa 
mengikuti lomba ini, untuk itu saya berusaha mempersiapkan 
diri dengan baik.

Lomba ini diadakan pada tanggal 27-28 September 2017, di 
SMP Negeri 19 Surabaya. Hari pertama lomba, perasaan saya 
sedikit takut... tetapi saya tetap berpikir positif dan berusaha 
mengerjakan soal-soal lomba dengan baik. Saya mengerjakan 
soal yang mencakup mata pelajaran IPA, IPS, Matematika, 
PPKn, dan Bahasa Inggris. Saya juga diminta untuk membuat 
sebuah karangan bertema “Kebangsaan dan Bela Negara”. 
Setelah itu, saatnya menunggu pengumuman. Wahh... puji 
Tuhan saya masuk peringkat ke-3 dan saya pun harus bersiap 
untuk lomba babak kedua pada hari selanjutnya. 

Pada babak kedua, tiap peserta wajib mempresentasikan 
sesuatu yang menarik kepada para juri dan hadirin yang ada. 
Materi utama untuk saya presentasikan kepada juri adalah 
kulit buah naga. Nah... biasanya jika kita memakan buah naga, 
kita akan membuang kulit buah begitu saja, kan? Namun 
lewat presentasi ini, saya menunjukkan bahwa kulit buah 
naga ternyata bisa menjadi camilan yang lezat, lho! Kulit buah 
naga juga mengandung antioksidan yang berguna bagi tubuh 
manusia. Beberapa hadirin dan para juri mencoba hasil olahan 
kulit buah naga saya. Mereka pun tertarik, bahkan sampai 
meminta resep kepada saya.

Setelah semua peserta menampilkan karyanya, tiba 
waktunya bagi juri untuk mengumumkan pemenang lomba. 
Wajah semua peserta begitu tegang, termasuk saya. Dengan 
spontan, saya berteriak girang karena juri mengumumkan 
Juara II adalah saya! Waaa... saya mengucap syukur kepada 
Tuhan! Walau hanya Juara II, tetapi kemenangan ini sungguh 
memotivasi saya untuk mengembangkan kemampuan yang 
saya miliki. Terima kasih kepada para guru yang dengan sabar 
telah membimbing saya, orang tua yang dengan senang hati 
memotivasi saya, juga teman-teman yang dengan semangat 
mendukung saya. Terima kasih, semuaaa...!



Petra 3 
Science Competition

Syalom... apa kabar generasi keren? Kami mau sharing 
pengalaman keren, nih! Tanggal 9 September 2017, 
beberapa siswa SD Kristen Petra 5 mengikuti lomba 

sains di SMP Kristen Petra 3 yang bertajuk Petra 3 Science 
Competition (P3SC). Untuk menghadapi lomba itu, kami 
mengikuti pelatihan secara rutin dari guru pembina. Mereka 
tak kenal lelah dalam membimbing dan menyemangati 
kami untuk menghadapi lomba. Hal itu yang membuat kami 
semakin bersemangat. Pada hari H, kami datang pukul 07.00, 
ternyata sudah banyak peserta yang hadir. Ada 57 tim yang 
mengikuti lomba sains ini. Dari jumlah tersebut, diambil 
sepuluh tim peringkat teratas untuk mengikuti babak final. 
Lomba pun dimulai, kami mengikutinya dengan antusias. Yang 
membuat kami bersyukur adalah... ada dua tim dari sekolah 
kami yang berkesempatan untuk bermain pada babak final 
tersebut, yaitu tim Feli-Yudhis dan tim Meli-Kimiko. Kami 
sangat bersukacita karena bisa melaju hingga babak final. Dan 
pada akhir lomba, dua tim dari sekolah kami berhasil meraih 
Juara IV dan V dalam ajang Petra 3 Science Competition ini. 
Selamat buat para pemenang!

Kami —Eunika dan Kezia dari SD Kristen Petra 9— 
mengikuti lomba sains, yaitu Petra 3 Science Competition 
(P3SC), di SMP Kristen Petra 3 pada tanggal 9 September 

2017. Pertama, kami daftar ulang lalu diberi name tag peserta. 
Sambil menunggu lomba dimulai, kami duduk di bangku 
taman dan belajar kembali. Acara dimulai dengan pembukaan 
dan pembagian kelas untuk babak pertama, yaitu babak 
penyisihan. Terdapat tiga babak dalam lomba ini. 

Pelaksanaan babak I dalam bentuk tes pilihan ganda, 
babak II dalam bentuk rally game, kemudian babak III dalam 
bentuk presentasi dan praktik. Terdapat 57 tim (tiap tim 
beranggotakan dua siswa) yang berpartisipasi dalam lomba, 
dan hanya akan dipilih sepuluh tim untuk lanjut ke babak 
kedua. Kami merasa deg-degan sekali saat masuk ke ruang 
kelas untuk mengerjakan soal. Terdapat lima puluh soal pilihan 
ganda yang harus kami kerjakan dalam waktu enam puluh 
menit. Soalnya sangat susah, sehingga kami mengira tidak 
akan lolos babak kedua. Tetapi, kami tetap berdoa kepada 
Tuhan. Dan akhirnya... puji Tuhan, kami lolos ke babak kedua!

Pada babak II, terdapat sepuluh pos yang berisi soal 
dan tantangan yang perlu diselesaikan dalam waktu enam 
menit untuk tiap-tiap pos. Kami merasa lebih tenang saat 
menyelesaikan tantangan pada babak kedua ini. Hanya 
ada lima tim yang lanjut ke babak III. Setelah menunggu 
agak lama, kami sangat bersyukur dan bersukacita... karena 
ternyata kami kembali lolos untuk masuk ke babak ketiga! 
Nah, pada babak ini kami semakin tegang dengan soal-soal 
uraian yang diberikan. Kami sedikit grogi dan kurang percaya 
diri saat melakukan presentasi. Kami hanya berdoa dalam 
hati, meminta pimpinan Tuhan untuk menolong kami. Kami 
berusaha melakukan yang terbaik.

Puji Tuhan... saat pengumuman pemenang, kami disebut 
sebagai peraih Juara II. Yeyyyy...!!! Betapa senangnya hati 
kami. Kami mengucapkan 
terima kasih kepada 
teman-teman yang 
sudah mendukung dan 
mendoakan kami. Kami juga 
berterima kasih kepada 
guru-guru yang sudah 
mendampingi kami 

dalam persiapan 
lomba. Kami juga 

tak lupa kata-kata 
dari salah satu 

teman yang 
menyemangati 

kami... try the 
best, do the best, give 

the best, be the best! 
Thank you, all...!

Puji Tuhan... kami —I Gusti Ayu Putu Devita Widiyanthi 
(kelas VI-C) dan Jonathan Matthew Suharyono (kelas 
VI-B) dari SD Kristen Petra 13— meraih gelar juara ketiga 

dalam lomba sains tingkat SD yang diadakan oleh SMP Kristen 
Petra 3. Lomba ini berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 9 
September 2017. Tentunya berbagai persiapan telah kami 
lakukan sebelum mengikuti lomba. Kami mendapatkan 
pengalaman yang banyak dan teman baru dari keikutsertaan 
dalam lomba ini. Kami menjadi tahu keberagaman yang ada 
pada dunia IPA atau sains. Menurut kami, lomba ini sangat 
bermanfaat bagi siswa SD karena akan menumbuhkan minat 
untuk mempelajari sains lebih dalam lagi. Kami berharap bisa 
tetap mengikuti lomba-lomba serupa yang diselenggarakan 
di tempat lain pada kesempatan yang akan datang. Kami 
juga berterima kasih kepada guru dan orang tua yang sudah 
membimbing, mendukung, dan mendoakan kami.
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P’Twelve
Competition

09

Pagi ini begitu cerah. Banyak sekali 
balon serta pita warna-warni 
yang menghiasi sekolah kami, SD 

Kristen Petra 12. Coba tebak, kira-kira 
di sekolah kami ada acara apa? Ya, 
betul sekali. Sekolah kami mengadakan 
lomba yang asyik, yaitu P’Twelve 
Competition, pada hari Sabtu, tanggal 7 
Oktober 2017. Lomba ini boleh diikuti 
oleh siapa saja, termasuk adik kalian, 
asalkan masih duduk di bangku TK. 
Oh, iya... kalian mau tahu nggak jenis 
lombanya apa saja? Tetapi, sebelum 
kami menjelaskan jenis lombanya, kami 
akan menceritakan terlebih dahulu 
mengenai kegiatan pembukaan dari 
lomba ini. Agar lomba berjalan dengan 
baik, tentu kami mengawalinya dengan 
doa bersama. Setelah itu, bapak 
dan ibu guru mengajak para peserta 
menyanyikan lagu anak-anak, seperti: 
If You’re Happy; Head, Shoulder, Knees, 
and Toes; dan masih banyak lagi. Sambil 
bernyanyi, kami juga mengikuti gerakan-
gerakan lucu yang diperagakan 
oleh guru kami, hehehe..! Acara 
kemudian dilanjutkan dengan 
sambutan dari kepala sekolah 

dan pelepasan balon warna-warni ke 
langit. Pelepasan balon ini sebagai tanda 
bahwa kami harus mempunyai impian 
setinggi langit juga.

Lomba ini dibagi dalam sepuluh pos 
beserta sepuluh jenis permainan. Ada 
permainan yang menguji ketangkasan 
kami, seperti menendang bola, 
merangkak, serta melambungkan dan 
menangkap bola. Ada juga lomba yang 
menguji keseimbangan kami, seperti 
berjalan di atas papan titian. Selain 
itu, ada juga permainan yang melatih 
kemampuan kognitif kami, seperti 
berhitung, menyusun kata, menebak 
gambar dalam bahasa Inggris, menyusun 
puzzle, mengelompokkan warna, serta 
meraba dan menebak benda. Setiap 
kali kami berhasil melewati pos-pos 
tersebut, kami akan diberi sticker 
bintang dengan tiga macam angka di 
atasnya. Jika kami mendapatkan angka 
1, berarti kami harus berusaha lebih 
keras lagi di lomba mendatang. Jika kami 

mendapat sticker bintang 
dengan angka 2 di 
atasnya, berarti 
kami cukup hebat 

dalam menyelesaikan lomba, dan sticker 
dengan angka 3 berarti kami benar-
benar mampu menyelesaikan tantangan 
di setiap pos dengan luar biasa.

Wah… lega sekali ketika kami mampu 
menyelesaikan sepuluh pos. Ada begitu 
banyak keceriaan serta sukacita yang 
terpancar dari wajah kami, karena kami 
begitu menikmati semua tantangan 
yang diberikan di setiap pos. Walaupun 
hanya dipilih enam peserta dengan 
nilai tertinggi, namun para peserta 
lainnya tidak berkecil hati, lho... karena 
ada pengalaman berharga yang sudah 
didapatkan. Para pesera berhasil 
bermain secara mandiri tanpa bantuan 
mama ataupun guru pendamping. Jadi, 
semua peserta P’Twelve Competition 
adalah anak-anak yang hebat dan 
pemberani. Sekian 
cerita dari 
kami. Ayo, 
kami tunggu 
juga cerita 
dari sekolah 
kalian...! 
Tuhan Yesus 
memberkati.



dengan berdiskusi ataupun presentasi, 
serta diselingi penayangan beberapa klip 
video pendukung yang sesuai dengan 
tema retret.

Selain sesi-sesi tersebut, ada juga 
sesi kegiatan lain dalam retret, seperti 
outbound yang dilakukan dalam 
kelompok. Dalam kegiatan outbound, 
kami belajar untuk bekerja sama 
dan saling menolong agar berhasil 
menyelesaikan tugas-tugas tim di 
tiap pos. Wah... seru, lho! Yang tidak 
kalah seru lagi adalah membuat yel-
yel dan sesi talent show. Kami bisa 
mengembangkan dan menunjukkan 
kemampuan/kreativitas kami. Kemudian 
ada sesi kegiatan Night of Praise, yang 
mengingatkan dan menyadarkan kami 
bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. 
Tuhan memberikan papa dan mama, 
saudara-saudara, guru, dan teman-
teman yang mengasihi kami.

Tak terasa, waktu tiga hari telah 
kami lewati. Kami belajar akan firman 
Tuhan, berjuang bersama-sama, bekerja 
sama, belajar mengurus diri sendiri, 
dan bertanggung jawab atas diri sendiri 
ataupun orang lain. Terima kasih Tuhan 
untuk kasih-Mu, untuk keluarga, guru, 
dan teman-teman.

“Kok lama ya, menunggu tanggal 7 
September?” begitulah komentar 
siswa kelas V SD Kristen Petra 11 

sebelumnya. Kemudian... tibalah hari 
yang ditunggu-tunggu para siswa. Wajah 
mereka berseri-seri kala membawa 
koper masing-masing, dan telihat tidak 
sabar menunggu bus datang. Mereka 
bukannya mau jalan-jalan, namun 
hendak mengikuti kegiatan retret siswa 
kelas V SD Kristen Petra 11.

Kegiatan retret diadakan pada tanggal 
7‒9 September 2017, di Griya Kusuma 

Indah, Pacet, dengan tema “You are 
My Beloved Child”. Melalui retret ini, 
siswa diharapkan bisa memahami dan 
menerima kasih Allah yang besar, kasih 
Allah yang diperoleh melalui berbagai 
peristiwa, antara lain dalam bentuk 
teguran dari orang tua ataupun teman, 
dan bahkan melalui berbagai kesulitan 
ataupun kegagalan yang mereka 
alami. Ada tiga sesi firman Tuhan yang 
disampaikan oleh Pdt. Otniol H. Seba. 
Semua materi disampaikan dengan 
variatif, kreatif, melibatkan semua siswa 

You are 
My Beloved Child
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Yesss...! SD Kristen Petra 5 kembali 
menorehkan prestasi dalam 
kompetisi memasak yang diadakan 

oleh SMP Kristen Petra 2. Salah satu 
kategori yang diperlombakan adalah 

cooking with parents dengan tema 
masakan Mushroom Based Creative 

Cooking. Kegiatan 
tersebut dilaksanakan 

pada hari Sabtu, 
tanggal 23 

September 
2017, di SMP 
Kristen Petra 
2. Lomba 
memasak ini 
diikuti oleh 
sebanyak 

Cooking with Parents

Excellent Kids

11

Puji Tuhan... SD Kristen Petra 13 
bisa mengadakan acara school fair, 
yang salah satu bentuk kegiatannya 

adalah fun rally games dengan tema 
“Excellent Kids”, pada hari Sabtu, tanggal 
9 September 2017. Berbagai hiasan 
telah dipasang di berbagai sudut lokasi 
sehingga menambah semarak suasana 
lomba. Begitu juga dengan games seru 
yang telah dipersiapkan oleh bapak dan 
ibu guru, yang pasti akan membuat acara 
makin meriah dan menyenangkan. 

Kegiatan diawali dengan menyanyi 
bersama sebuah lagu anak-anak yang 
sedang ngehits, yaitu “Baby Shark”, lalu 
dilanjutkan dengan acara pelepasan 
balon oleh peserta lomba dari berbagai 
sekolah (TK). Rally game terdiri atas 

delapan pos permainan, yaitu lempar 
kaleng, pensil lilin, menyusun puzzle, 
berhitung dalam bahasa Inggris, mini 
basketball, mencocokkan gambar 
dengan kata, melintasi terowongan, dan 
mengelompokkan warna. 

Dalam school fair ini, semua program 
yang ada di sekolah dipamerkan pada 
setiap stan, mulai dari kelas I hingga 
kelas VI. Ada yang berupa foto kegiatan, 
produk atau hasil karya siswa, ataupun 
alat dan media pembelajaran yang 
menyenangkan. Selain itu, ada juga 
panggung ceria yang menampilkan 
bakat-bakat siswa, mulai dari 
pementasan permainan alat musik 
angklung atau kolintang, Tari Udang 

Windu, Tari Kodok, dan 
persembahan lagu. Anak-

anak cooking class juga tidak mau kalah, 
mereka menampilkan hasil produknya, 
yaitu membuat kue klepon dan putu 
ayu.

Acara ini berlangsung dengan 
meriah dan penuh sukacita, dari 
awal hingga akhirnya. Selamat untuk 
teman-teman yang berhasil meraih 
juara dalam fun rally games! Selamat 
juga kepada teman-teman yang telah 
mempersembahkan talentanya dalam 
pentas di atas panggung, juga kepada 
para chef cilik Petra 13 dengan hasil 
masakan kuenya! Semoga dengan 
kegiatan ini, sekolah kami semakin 
dikenal dan banyak teman-teman yang 
belajar di SD Kristen Petra 13. Tuhan 
Yesus memberkati...!

tiga belas tim peserta yang terdiri atas 
siswa dan orang tua. Mereka berkreasi 
dan bekerja sama untuk menghasilkan 
masakan yang enak serta sesuai dengan 
kriteria lomba, yakni dengan bahan 
dasar mushroom (jamur). Ada dua orang 
juri yang menilai setiap masakan yang 
telah dihidangkan di meja penilaian 
sesuai dengan nomor urut masing-
masing. Setelah melalui penilaian yang 
cukup ketat, akhirnya Victor dan Mama 
Sati keluar sebagai Juara III dengan 
masakan Mushroom Stuffing Balls with 
Sauce. Kemenangan yang dicapai ini 
tidak lepas dari peran guru pendamping 
dan kerja sama tim yang baik. Selamat 
kepada Victor dan mama atas prestasi 
yang telah diraih ini!



Hari itu, tanggal 30 September 
2017, kami —siswa-siswi SMP 
Kristen Petra 1—berkumpul 

di sekolah pada pukul 06.00. Setelah 
semua peserta lomba berkumpul, 
kami berangkat bersama ke SMA 
Kristen Petra 3 yang berada di Jalan 
Kalianyar. Begitu sampai, kami segera 
mendaftarkan kelompok kami terlebih 
dahulu. Semua kelompok dibagi menjadi 
empat gelombang, yaitu: A, B, C, dan 
D. Gelombang itu nantinya digunakan 
untuk membagi giliran untuk bermain 
di pos-pos yang ada. Kelompok kami 
mendapatkan nomor D-817, dan kami 
juga diberi modal sebesar 100.000. 
Sebelum lomba, para siswa SMA 
Kristen Petra 3 menghibur kami, para 
peserta, dengan berbagai penampilan, 
dan dilanjutkan dengan sambutan 
dari Kepala SMA Kristen Petra 3 yang 
menandai lomba rally games dimulai.

Sebelum masuk ke pos I, kami 
mengikuti games terlebih dahulu untuk 
mendapatkan poin tambahan. Games 
yang pertama adalah menjatuhkan 
sederet gelas plastik dengan tiupan 
balon. Setiap anggota dalam kelompok 
diberi kesempatan untuk meniup balon 
sebesar mungkin selama sepuluh detik, 
yang nantinya akan digunakan untuk 
menjatuhkan gelas-gelas plastik yang 
ada di atas meja. Kelompok yang dapat 

menjatuhkan gelas terbanyak akan 
mendapatkan modal tambahan.

Pos yang pertama kami datangi, 
yaitu membuat minuman. Kami 
diharuskan membuat minuman dari 
barang-barang yang dapat kami beli di 
pasar pos I. Kami diberi waktu sepuluh 
menit untuk berdiskusi, dan dua puluh 
menit untuk membuatnya. Kami pun 
berhasil mendapatkan lima belas poin. 
Setelah itu, kami bermain game lagi 
untuk mendapatkan modal lagi. Kali 
ini, kami bermain bakiak dan harus 
memindahkan enam balon dari ujung 
ke ujung yang kira-kira jaraknya adalah 
lima meter. Kelompok kami hanya 
berhasil memindahkan tiga balon karena 
waktunya sudah habis. Pos selanjutnya 
adalah ungkapan hati. Di pos ini, kami 
menyampaikan ide bisnis kami di depan 
dua orang dosen, dengan durasi waktu 
lima menit. Kami sangat senang bisa 
mendapatkan 180 poin di pos ini. Game 
berikutnya, yaitu membuat pesawat 
dari koran sebanyak-banyaknya sesuai 
dengan kriteria contoh yang diberikan 
selama satu menit. Selanjutnya, kami 
pergi ke pos makanan untuk membuat 
bakso dan juga membeli bahan-
bahannya di pasar pos tersebut dengan 
menggunakan modal yang kami punya. 
Dan kami kembali mendapatkan lima 
belas poin. Selanjutnya kami pergi ke 

pos kreativitas untuk untuk membuat 
aksesori apa pun dari bahan-bahan yang 
telah disediakan, yang nantinya akan 
kami jual pada segmen pasar.

Lalu tibalah kami pada game yang 
terakhir, yaitu kami harus membawa 
bola ping pong dengan koran yang 
tengahnya dilubangi cukup besar. 
Namun sayang, kelompok kami tidak 
berhasil dalam game ini. Setelah 
itu, kami menuju ke pos packing 
dan labeling. Kami diharuskan untuk 
membuat label dari produk makanan, 
minuman, dan aksesori yang kami buat 
agar lebih menarik, lalu menjual produk-
produk tersebut ke pasaran. Akhir dari 
rally games ini adalah segmen pasar. 
Kami harus menjual produk hasil karya 
kami. Semua tim berlomba-lomba  
untuk mendapatkan pembeli sebanyak-
banyaknya agar poin yang didapat 
semakin banyak juga.

Usai segmen pasar, tibalah saat yang 
ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman 
hasil lomba. Tak disangka, kelompok 
kami atas nama Audrey Ryuka, Felicia 
Dharmadi, dan Jessica Merrie, berhasil 
meraih Juara Harapan I. Sementara 
teman kami atas nama Elvern, 
Christopher Kevin, dan Fritz Gregory, 
berhasil meraih Juara II. Kami sangat 
senang, dan tak lupa kami mengucap 
syukur kepada Tuhan atas anugerah-
Nya yang luar biasa ini. Walaupun tidak 
menjadi nomor satu, tetapi kami puas 
karena segala jerih payah kami tidak sia-
sia. Kami banyak belajar bagaimana bisa 
menjadi calon entrepreneur pada masa 
depan. Kami belajar menciptakan suatu 
produk yang sesuai dengan keinginan 
konsumen, dan bahkan mungkin harus 
menguntungkan dengan harga yang 
terjangkau, hingga dapat menarik minat 
pembeli. Itu hal yang baru dan tak 
mudah untuk kami. Namun, kami tak 
pantang menyerah dan tetap berusaha 
semampu kami. Gagal itu pasti, 
namun ada usaha nyata untuk selalu 
memperbaiki setiap kegagalan. Let’s do 
our best only for God.

oleh: Audrey Ryuka

Entrepreneurship
rally games
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Halo, teman-teman... saya Aurelia 
Gunawan dari SMP Kristen 
Petra 2. Saya akan menceritakan 

pengalaman saya mengikuti lomba solo 
vocal dalam event SLINC di SMA Kristen 
Petra 2, pada tanggal 7 Oktober 2017. 
Dalam lomba ini, peserta diwajibkan 
untuk menyiapkan 3 buah lagu, yaitu 1 
lagu bebas dan 2 lagu ditentukan dari 
panitia. Pada babak penyisihan, saya 
menyanyikan lagu bebas yang berjudul 
“Taking a Chance on Love” milik Renee 
Olstead. Lagu itu merupakan lagu lama 

dengan genre jazz, dan berkat lagu itu 
juga saya dapat lolos ke babak final.

Pada babak final inilah yang menurut 
saya menarik sekali. Karena kami, para 
peserta, ditantang untuk menyanyikan 
lagu baru dan lagu lama. Pada babak 
final I, saya membawakan lagu baru milik 
Nathan Skye berjudul “Over and Over 
Again”. Jujur, saya sangat kecewa pada 
babak ini, karena banyak masalah yang 
timbul saat itu. Kesalahan teknis terjadi, 
sehingga saya sempat turun panggung 
untuk membantu membetulkannya. 
Juri juga mengatakan bahwa genre 
lagu yang saya bawakan sangat tidak 
cocok dengan saya, sehingga saat itu 
saya langsung merasa pesimistis. Saya 
sudah berpikir tidak akan bisa menang. 
Namun, saya juga berpikir bahwa tidak 
boleh pesimistis terlebih dahulu. Masih 
ada kesempatan pada final II, saya harus 
bisa memukau para juri dan penonton. 
Saya harus bisa menunjukkan bahwa 
saya tidak akan menyerah. Pada final 
II, saya menyanyikan lagu lama yang 
berjudul “Galih & Ratna” milik Chrisye. 
Namun, saya tidak menyanyikan lagu 
versi lamanya. Saya membawakan lagu 

Solo Vocal competition

Pergi bawa tekad, pulang bawa 
berkat.... Mungkin slogan tersebut 
patut disandangkan untuk putra-

putri SMP Kristen Petra 5 yang pulang 
dengan membawa kabar sukacita 
untuk kami semua. Berbagai prestasi 
kerap didapat, baik dalam bidang 
akademik maupun nonakademik. 
Semangat dan tekad besar merupakan 
kunci yang mengantarkan mereka 
untuk meraih berbagai prestasi. Kali 
ini, sebuah kemenangan untuk bidang 
nonakademik, musik tepatnya, berhasil 
kami capai. 

Hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2017, 
SMA Kristen Petra 2 mengadakan 
open house sekaligus lomba-lomba, 
salah satunya lomba vokal. Acara yang 
bertajuk SLINC: Science Logic Intelligence 

itu dengan versi GAC (Gamaliel Audrey 
Cantika) dan saya beri sedikit sentuhan 
jazz. Hasilnya, para juri sangat menyukai 
tampilan saya dan sangat suka dengan 
jazz yang saya bawakan. Dari situ, saya 
menjadi percaya diri karena tidak ada 
peserta lain yang membawakan lagu 
bergenre jazz. 

Setelah itu, saya menunggu 
pengumuman pemenang. Sebenarnya 
saya sudah berpikir tidak akan menang 
dan tidak terlalu mempermasalahkan 
hal itu, karena yang paling penting 
adalah saya bisa membawakan lagu 
itu dengan nyaman dan membuat juri 
serta penonton menikmatinya. Namun 
tiba-tiba, nama saya diumumkan sebagai 
peraih Juara III. Saya terkejut bukan 
main! Saya berpikir tidak akan menang, 
namun ternyata Tuhan berkehendak 
lain, saya berhasil meraih Juara III. 
Saya sangat senang, dan saya pun foto 
bersama dengan para pemenang dan 
juri juga. Saya berterima kasih kepada 
para guru dan teman-teman yang telah 
mendukung, juga kepada para juri yang 
telah menilai saya. Tanpa kalian semua, 
saya tidak akan bisa meraih prestasi ini!

Competition ini mengundang gairah 
kami untuk ikut serta di dalamnya. Ya... 
lomba vokal dengan konsep vokal grup 
yang kami suguhkan. Abigail Gracia, 
Jesca Lourdes, Dhesya Gladis, dan 
Justin Marcellino sebagai pengiring, 
merupakan wakil dari SMP Kristen 
Petra 5 untuk mengikuti perlombaan 
ini. Banyak tahapan yang harus dilalui. 
Diawali dengan babak penyisihan 
dengan membawakan lagu daerah 
berjudul “Si Gulempong” dari Sumatra 
Utara. Lagu ini membawa mereka 
masuk ke babak final. Pada 
babak ini, dibagi menjadi 
dua sesi lagi. Sesi I, lagu 
yang dibawakan adalah 
“Just The Way You Are” 
dari Bruno Mars. Sesi 
II, lagu yang dibawakan 
adalah “A Whole New 
World” dari Disney Songs.

Kegigihan dalam 
berlatih, kematangan 
dalam mempersiapkan, 
tidak lantas menjadi sia-
sia. Juara II berhasil diraih 
oleh para wakil sekolah 

kembangkan
bakatmu
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kami ini. Menjadi suatu kebanggaan 
bagi kami, karena yang membawa 
pulang hadiah ini adalah mereka adalah 
siswa-siswi SMP Kristen Petra 5 yang 
masih duduk di bangku kelas VII. Bisa 
dikatakan, baru tiga bulan mereka 
bergabung di sekolah ini, tetapi melalui 
talenta yang mereka miliki, mereka 
mampu mengharumkan nama baik 
sekolah tercintanya.

oleh: tim jurnalistik
SMP Kristen Petra 5
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Program physical growth bertujuan untuk membiasakan 
pola hidup sehat pada siswa, yang meliputi makan 
makanan sehat, berolahraga secara teratur, serta 

pemeriksaan kesehatan secara rutin. Salah satu bentuk 
implementasi pelaksanaan program physical growth di 
SMP Kristen Petra 2 adalah kegiatan camp class. Kegiatan 
ini dilakukan secara teratur pada setiap hari Jumat minggu 
pertama setiap bulannya, berupa makan bersama teman 
satu kelas dan bapak/ibu wali kelas, pada saat jam istirahat 
pertama (pukul 10.00–10.25). Pada kegiatan camp class ini, 
siswa diajak untuk makan makanan sehat serta belajar berbagi 
dengan sesama. Membiasakan makan makanan sehat pada 
anak-anak menjadi tantangan tersendiri. Gaya hidup modern 
yang semuanya serbainstan telah memengaruhi perilaku siswa 
dalam memilih makanan. Mereka cenderung tidak suka makan 
makanan yang merepotkan dan lebih melirik makanan instan 
seperti  fast  food, padahal makanan fast food cenderung 
minim serat tetapi tinggi lemak dan tinggi kalori. Perubahan 
gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat akan berdampak 
buruk pada kesehatan tubuh, karena akan memicu obesitas 
pada anak, memicu timbulnya penyakit degeneratif pada usia 
muda. Penyakit degeneratif merupakan penyakit yang bukan 
disebabkan oleh infeksi, baik bakteri, virus, maupun parasit. 
Penyakit degeneratif ini di antaranya adalah tekanan darah 
tinggi (hipertensi), kencing manis (diabetes melitus), jantung 
koroner, strok (stroke). Namun demikian, penyakit degeneratif 
pada usia muda dapat dicegah dengan cara menerapkan gaya 
hidup dan pola makan yang sehat dalam kehidupan sehari-
hari. 
Melalui kegiatan camp class ini, para siswa diajak untuk 
menerapkan pola makan makanan yang sehat. Makanan 
yang sehat yang dimaksud di sini adalah makanan yang 
seimbang kandungan zat gizinya. Kandungan zat gizi harus 
meliputi: karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, lemak, 
serta serat. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar 
kita mempunyai pola makan yang sehat, antara lain: jumlah 
makanan yang kita konsumsi, jenis makanan, dan jadwal 
makan.

Camp Class

Testimony Siswa Tentang Camp Class:

• Cecilia Margaretha (IX-2) — Pada hari Jumat minggu 
pertama bulan September 2017, SMP Kristen Petra 2 
mengadakan camp class. Kegiatan ini sangat menyenangkan 
karena selalu ada sukacita di setiap kelas. Camp class 
adalah kegiatan makan bersama yang dilaksanakan pada 
saat jam istirahat pertama. Makanan yang dibawa setiap 
kelas adalah hasil musyawarah antara siswa dan wali kelas, 
berupa makanan sehat yang mengandung sayur, lauk pauk 
(daging atau ikan), dan buah-buahan. Pada saat camp class, 
kami juga belajar berbagi makanan dengan teman, serta 
saling melayani. Ada yang mengatur meja, membagikan 
sayur, ataupun memotong buah-buahan. Melalui camp class 
ini, kami juga belajar untuk menerapkan pola hidup sehat 
dengan makan makanan yang mengandung sayur dan buah.

• Fionna Yang (VIII-3) — Camp class kali ini berbeda dengan 
sebelumnya. Biasanya kami membawa makanan sendiri-
sendiri dari rumah, tetapi kali ini makanan dibelikan 
dari uang hasil tabungan kelas. Sebelumnya, Bapak 
Sugeng Widodo, wali kelas kami, meminta kami untuk 
mengumpulkan uang receh dari sisa kembalian setiap kali 
kami jajan, yang dikumpulkan di ‘celengan’ kelas. Setelah 
beberapa hari, ternyata jumlah uang tabungan kelas sudah 
cukup untuk membeli makanan. Namun lebih dari itu, 
melalui camp class kami belajar untuk berbagi makanan 
dengan teman kami. 

• Clairine Natalie (VII-3) — Ada sukacita tersendiri saat kami 
bisa menyantap makanan bersama-sama dengan teman 
satu kelas dan wali kelas kami tercinta, Ibu Indah Lukitowati. 
Camp class tidak hanya mengajarkan kami untuk berbagi, 
tetapi juga membiasakan diri dengan makan makanan sehat, 
serta untuk memiliki pola hidup yang sehat. Kami belajar 
menyukai sayur dan buah-buahan.

@ Petra 2
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SMA Kristen Petra 4 kembali menggelar Petra 4 Basketball 
Competition (P4BC) tingkat SMP. Pada kesempatan ini, 
SMP Kristen Petra 3 turut meramaikan kompetisi dengan 

mengirimkan tim putra dan putri. Pada babak enam belas 
besar, kami (tim putra) bertemu dengan tim dari SMP Katolik 
St. Clara. Pertandingan pertama kami dilaksanakan pada hari 
Minggu, tanggal 10 September 2017. Pada awal pertandingan, 
persaingan perolehan skor berjalan sengit. Lalu, coach kami 
memberikan arahan untuk meningkatkan defense, agar 
menjadi lebih kokoh. Kami pun menutup pertandingan dengan 
hasil akhir 29-6. Kami lolos dan masuk ke babak big eight

Selanjutnya, kami bertemu dengan tim dari SMP Negeri 
1 Sedati. Dari awal pertandingan sampai pertengahan, 
perolehan skor masih ketat. Kami pun sempat tertinggal pada 
awal quarter ketiga, tetapi kami tetap berjuang. Hingga 
akhirnya, kami mampu bangkit dan menang dengan skor 31-
19. Kami pun lanjut ke babak big four. 

Kami bertemu dengan SMP Negeri 1 Sidoarjo yang 
terkenal memiliki kecepatan tinggi serta big man yang baik 
dan pintar. Awalnya kami merasa nervous karena selangkah 
lagi menuju ke partai final, tetapi coach memberikan 
pengarahan agar kami bermain dengan tenang dan rapi, 
sehingga bisa mencetak skor tanpa mendapatkan serangan 
balik dari lawan. Akhirnya, kami menang dan melangkah ke 
partai final.

Pada partai final, kami melawan tim SMP Kristen Petra 1. 
Pada quarter pertama, perolehan skor masih saling mengejar, 
dan kami juga sempat tertinggal. Kami berusaha bermain 

dengan konsisten, serta mengatur serangan dan pertahanan 
dengan baik. Akhirnya, kami berhasil unggul dan menutup 
pertandingan dengan skor 60-29. Kami merasa bangga akan 
hasil kerja keras kami semua. Tim bola basket putra SMP 
Kristen Petra 3 menjadi Juara I P4BC 2017. Kami mengucapkan 
terima kasih kepada para guru, orang tua, serta 
teman-teman yang selalu mendukung, dan terutama 
kepada Tuhan.

oleh: Sebastian E. dan Jason A.

Olimpiade Matematika dan Musik

Sebuah perhelatan besar diadakan 
oleh sekolah kami tercinta, 
SMP Kristen Petra 5. Olimpiade 

Matematika dan Musik jenjang SD ini 
mengundang perhatian masyarakat luas. 
Hal ini terlihat dari banyaknya peserta 
yang turut ambil bagian. Tak hanya 
siswa-siswi dalam lingkungan Petra saja, 
peserta pada tahun ini juga banyak yang 
berasal dari SD di luar Petra. 

Dari tujuh puluh peserta olimpiade 
Matematika, diambil tiga siswa yang 
dinyatakan menjadi juaranya. Juara I 
diraih oleh Matthew Amadeus Bryan dari 
SD Carolus, Juara II diraih oleh Stella Ling 
Raharjo dari Godwins School, dan Juara 
III diraih oleh Timothy William Koesasih 
dari SD Kristen Petra 7. 

Olimpiade musik pada tahun 
ini berupa lomba solo vocal, yang 
pesertanya mencapai 71 siswa. Sama 
halnya dengan bidang Matematika, tiga 
peserta terbaik diambil untuk menjadi 
juaranya. Juara I diraih oleh Zienda 
Rizkytha Putri dari SD Islam Sari Bumi, 
Juara II diraih oleh Raisya Olfat dari SDI 
Salbilillah Sidoarjo, sedangkan Juara III 
diraih oleh Kula Adelia Elvina dari SD 
Negeri Pucang 4 Sidoarjo.

Tanggal 30 September 2017, 
menjadi hajat besar untuk SMP 
Kristen Petra 5, karena tidak hanya 
mengadakan olimpiade saja, 
pameran sekolah dan bazar peduli 
kasih juga diadakan pada waktu 
yang bersamaan. Pameran yang 
diikuti oleh semua bidang studi 
ini sekaligus digunakan sebagai 
ajang promosi SMP Kristen Petra 
5, dengan cara menampilkan hasil 
karya siswa dan alat-alat peraga 
yang digunakan oleh bapak 
dan ibu guru tiap-tiap MGMP dalam 

proses pembelajaran. Suksesnya acara 
ini semakin menyulut tekad kami untuk 
terus bergerak maju. Go, travejes! Go! Go! 
Go...!!!

Petra 4 basketball competition



AIMEX Basketball Competition

Pertama-tama, kami mau mengucap syukur kepada 
Tuhan Yesus karena atas berkat dan rahmat-Nya kami 
meraih Juara III dalam lomba bola basket AIMEX yang 

diselenggarakan oleh Universitas Airlangga Surabaya. Tidak 
lupa, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada sekolah 
yang mengizinkan untuk mengikuti lomba ini, Bapak Fandi 
(pelatih kami), Ibu Monica (guru Penjas), Bapak Sutikno, Bapak 
Bayu, serta teman-teman yang mendukung kami. Prestasi 
yang kami raih tidak lepas dari usaha, latihan, serta semangat 
kami yang tidak pernah padam. Tim bola basket 
kami terdiri atas Franky Wijaya 
(XII IPS-2), Albert (XII 
IPS-4), Fransesco 
Anderson (XII IPS-
2), Sean Rennard 
(XII IPA-1), 
Juan Mattew 
(XII IPS-1), 
Sebastian 
Artur (X IPA-

3), Jovian Kristanto (XII IPS-1), Michael T.L. (XII IPA-1), Abner 
Dikman (XI IPA-1), Laskario B. (XI IPS-1), Kevin Farrel (XI IPS-1), 
dan Jasson Aditya (XII IPS-4). Perjalanan untuk meraih gelar 
juara ketiga dalam lomba ini tidaklah mudah. Kami harus 
mengalahkan SMA Negeri 2 Hang Tuah Sidoarjo, SMA Negeri 
17 Surabaya, SMA Negeri 9 Surabaya, dan SMA Negeri 1 Pare 
Kediri. Awalnya kami kalah pada babak semifinal, namun 
ternyata ada perebutan juara ketiga dengan melawan SMA 
Negeri 1 Pare Kediri. Kami sempat putus asa dalam perjuangan 
kami untuk mempersembahkan sebuah piala ke sekolah, 
tetapi melalui kepercayaan 

diri, kerja keras, dan 
juga iman... Tuhan 
pun menjawab doa 

kami. Kami berhasil 
mempersem-
bahkan sebuah 
prestasi bagi 
sekolah kami. 

Smaktra 5 hebat!
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“Kiri...! Kanan...! Ayo cepat..! Hati-hati jangan jatuh.”  
Demikianlah suara gaduh dan teriakan peserta kepada 
rekannya sebelum tim mereka bergerak menuju ke 

pos permainan lain. Itu adalah salah satu momen dalam 
kehebohan dan suasana hiruk-pikuk acara Entrepreneurship 
Rally Games yang diselenggarakan oleh SMA Kristen Petra 3. 
Tercatat ada 34 tim peserta lomba yang berasal dari berbagai 
sekolah jenjang SMP di Surabaya dan Sidoarjo, yang mengikuti 
Entrepreneurship Rally Games pada tanggal 30 September 
2017 ini. Hiburan musik, tarian, serta penampilan yang 
menghibur dari alumnus SMA Kristen Petra 3 atas nama 
Darma Wijaya, turut memeriahkan acara pembukaan event 
tersebut. 

Dalam pelaksanaan permainan lomba, setiap tim wajib 
menyelesaikan tantangan yang ada di lima pos. Semua tim 
peserta berlomba-lomba untuk menyelesaikan tantangan 
permainan yang ada demi meraih gelar juara. Mereka 
dituntut untuk menerapkan strategi dan kekompakan dalam 
tim bila ingin berhasil dalam tantangan permainan. 

Setelah sesi permainan berakhir, rasa puas seluruh tim 
peserta ditumpahkan lewat penampilan peserta sebelum 
diumumkannya pemenang lomba oleh dewan juri. Akhirnya, 
pemenang lomba tersebut adalah tim SMP Kristen Petra 4 
yang meraih Juara I, tim SMP Kristen Petra 1 (tim A) meraih 
Juara II, tim Merlion School meraih Juara III, tim SMP 
Kristen Petra 1 (tim B) meraih Juara Harapan I, dan tim SMP 

Kristen Petra 5 meraih Juara Harapan II. Selamat untuk semua 
tim pemenang!

challenge and
Entrepreneurship
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Kami —Shendy Gavriel A. (X MIPA-1), Lawrence 
Christensen (XI MIPA-5), dan Matthew Farant A. (XI 
IPS-3)— dari SMA Kristen Petra 1 berhasil meraih 

prestasi dalam sebuah lomba perbankan bertajuk Bank 
Indonesia Smart Challenge (BISC) 2017. Lomba yang terdiri 
atas tiga babak dan diikuti oleh lima puluh tim peserta ini, 
dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017. 

Babak pertama adalah babak penyisihan, tiap-tiap tim 
mengerjakan lima puluh soal pilihan ganda dengan materi 
bank sentral, perekonomian Indonesia, dan ekonomi 
syariah. Babak pertama ini berhasil kami lewati dengan 
baik, dan kami pun bersiap untuk babak kedua. Babak 
kedua yang merupakan babak semifinal ini diikuti oleh 
dua belas tim. Materi lomba pada babak ini sama dengan 
materi babak penyisihan. Bentuk soalnya cerdas-cermat, 
dan soal diberikan dengan sistem rebutan atau adu cepat. 
Tim yang menjawab benar akan mendapat tambahan 
sepuluh poin, sedangkan jika menjawab salah atau tidak 
menjawab akan dikurangi lima poin. Babak kedua berjalan 
seru dan menegangkan. Dengan kerja sama yang baik, kami 
berhasil lolos ke babak final yang sedianya diikuti oleh tiga 
tim finalis.

 Akhirnya, sampailah kami pada babak terakhir, yaitu 
babak penentuan juara. Babak final ini dilaksanakan 
dalam dua sesi. Sesi pertama, tiap tim diberikan sebuah 
pernyataan dan perlu menjawab benar/salah dengan 
disertai alasannya. Lalu pada sesi kedua, ketiga tim finalis 
bertanding lagi dengan format cerdas cermat. Ketentuan 
dan materi sama dengan sesi semifinal, hanya soalnya 
lebih sulit sehingga tiap-tiap tim lebih berhati-hati dalam 
memencet tombol untuk menjawab. 

Setelah itu... tiba saatnya dewan juri mengumumkan 
hasil dari babak final. Puji Tuhan... tim SMA Kristen Petra 
1 dinyatakan sebagai peraih Juara II. Kami sangat bangga 
karena mampu mengharumkan nama sekolah. Kami juga 
bersyukur karena prestasi ini adalah sebuah anugerah dari 
Tuhan. Thanks, Lord...!

BI Smart Challenge

Bank Indonesia adalah bank sentral yang ada di 
Indonesia. Pada tanggal 13 September 2017, kami —
Ricky Suhartono Iskandar (XI IPS-2), Mattew Jeremy 

Alexander (XII IPS-1), dan Sheiren Elsafina (XII IPS-3)— dari 
SMA Kristen Petra 5 mengikuti lomba yang diadakan oleh Bank 
Indonesia, yaitu Bank Indonesia Smart Challenge 2017. Lomba 
ini bertujuan untuk mengenalkan Bank Indonesia, ekonomi 
syariah, dan financial technology, kepada generasi penerus 
bangsa, khususnya siswa SMA.

Lomba ini dibagi dalam tiga babak, yaitu babak penyisihan, 
babak semifinal, dan babak final. Pada babak pertama, kami 
mengerjakan soal-soal pilihan ganda. Masuk babak kedua, 
para tim peserta bertanding dengan format cepat tepat. Puji 
Tuhan... kami melaluinya dengan baik dan melaju ke babak 
final. Pada babak final, format lomba sama dengan babak 
semifinal, yaitu cepat tepat. Kami agak tegang dan sempat 
membuat beberapa kesalahan. Setelah itu, masuklah pada sesi 
pengumuman lomba. Doa kami, biarlah mendapatkan yang 
terbaik, karena kami sudah bekerja dengan maksimal. Puji 
Tuhan... kami akhirnya meraih Juara III dalam lomba ini. Terima 
kasih, Tuhan...!
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Lomba Kompetensi
Siswa 2017

Kurikulum 2013 menuntut 
materi pembelajaran sampai 
pada tingkat metakognitif yang 

mensyaratkan peserta didik mampu 
untuk memprediksi, mendesain, dan 
memperkirakan. Di sisi lain, tantangan 
pendidikan SMK Jurusan Teknik 
Mesin pada abad ke-21 ini menuntut 
keterampilan untuk bisa melaksanakan 
communication, collaboration, 

critical thinking and problem solving, 
serta creativity and innovation, 
atau diistilahkan dengan 4C. Untuk 
mewujudkan tantangan abad ke-21 dan 
implementasi Kurikulum 2013, Dinas 
Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya 
mengadakan Lomba Kompetensi 
Siswa (LKS) untuk Jurusan Teknik 
Pemesinan (Machine Production), yaitu 
membuat komponen pemesinan. Pada 
LKS tahun 2017 ini, saya, Jeremia Tri 
Wardhana, siswa kelas XII Jurusan Teknik 
Pemesinan, mewakili SMK Kristen Petra 
untuk ikut berpartisipasi dalam lomba 
keterampilan yang diikuti oleh semua 

SMK di Surabaya, 
baik negeri 
maupun swasta. 
Lomba yang sangat 
melelahkan tersebut diawali dengan 
technical meeting yang diikuti oleh guru 
pembina selama dua hari, dan pelatihan 
yang diberikan oleh Kaprogli Teknik 
Pemesinan, Bapak Agus Heriawan, S.Pd., 
meliputi bubut, frais (milling), kerja 
bangku, dan membaca sketmatch (alat 
ukur). 

Lomba hari pertama yang 
diselenggarakan pada tanggal 18 
September 2017, bertempat di 
SMK Negeri 5 Surabaya, membuat 
benda kerja yang dilakukan dengan 
mesin bubut (mesin yang digunakan 
membentuk benda kerja yang berbentuk 
lingkaran), pekerjaan dibatasi waktu tiga 
jam, sehingga saya harus berjuang keras 
memanfaatkan waktu yang ada agar 
target bisa tercapai. Akhirnya, kesulitan 
tersebut bisa saya atasi, tepat tiga jam 
saya berhasil menyelesaikan benda 
kerja tersebut sesuai dengan bentuk 
yang diminta oleh panitia. Kegiatan 
berlanjut dengan membuat benda kerja 
menggunakan mesin frais (mesin frais 
digunakan untuk membentuk benda 
kerja sesuai dengan gambar) dengan 
jangka waktu tiga jam. Tanpa kesulitan, 
saya bisa menyelesaikannya dalam 
waktu dua setengah jam, selesai 
sebelum waktu yang ditentukan. Puji 
Tuhan...! Lomba hari ini bisa saya 
selesaikan dengan baik.

Pada hari kedua, tugas yang 
harus saya lakukan adalah 
membuat lubang pada benda 
kerja sesuai dengan gambar, 
menggunakan bor duduk. Waktu yang 
diberikan adalah tiga jam, namun saya 
mampu menyelesaikannya dalam waktu 
satu setengah jam. Kemudian, tugas 
kedua adalah kerja bangku, mengikir 
keempat ujung pocket yang runcing 
menjadi lengkungan. Waktu yang 
disediakan adalah tiga jam, namun 
sekali lagi saya bisa menyelesaikannya 
sekaligus melakukan proses finishing 
hanya dalam waktu satu setengah jam.

Saya merasa optimistis bisa 

memenangkan 
lomba ini. Ketika diumumkan, saya 
berhasil meraih peringkat ke-2 se-Kota 
Surabaya. Terima kasih Tuhan, meski 
saya tidak juara pertama yang nantinya 
akan mewakili Kota Surabaya ke tingkat 
provinsi, tetapi saya bangga karena 
dengan jerih payah yang sudah saya 
lakukan selama ini, saya mampu meraih 
prestasi dan memiliki pengalaman yang 
dapat menumbuhkan kepercayaan diri. 
Semoga pada masa mendatang saya 
tetap mampu bersaing dan berhasil 
meraih kesuksesan.

oleh: Jeremia T.W.
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Living God’s Way

Pameran Pendidikan

Alunan musik yang melantunkan 
berbagai lagu daerah yang ada 
di bumi Indonesia, mengiringi 

empat penari cantik SMA Kristen Petra 3 

Retret SMA Kristen Petra 4 kali 
ini dilaksanakan pada tanggal 
24‒26 Agustus 2017, bertempat 

di Roemah YWI Batu, Malang. Retret ini 
diikuti oleh 170 siswa kelas XI dengan 
didampingi oleh guru PAK, wali kelas, 
dan beberapa guru lain. Agar tujuan dari 
kegiatan retret ini tercapai, setiap siswa 
harus menyerahkan ponselnya kepada 
wali kelas masing-masing. Dengan kata 
lain, para siswa tidak akan memegang 
ponselnya selama retret berlangsung 
tiga hari ke depan. 

Pada hari pertama, para siswa 
mengikuti sesi materi yang dipimpin 
oleh Pdt. Alvin Angga Saputra dari GKI 
Pondok Tjandra Indah. Hari kedua, 
para siswa mengikuti senam bersama 
dan dilanjutkan dengan outbound 
yang seluruhnya mengajarkan tentang 
kebersamaan, kekompakan, kerja sama, 
ketelitian, kesabaran, pengendalian diri, 
dan sportivitas. Setelah sesi kegiatan ini 
berakhir, para siswa memiliki jeda waktu 
sejenak untuk persiapan sesi talent show 
yang rencananya dilaksanakan pada 
sore hari. Dalam talent show, setiap 
kelompok mengeksplorasi kreativitas 

masing-masing dengan tema yang sama 
dengan tema retret, yaitu “Living God’s 
Way”, dalam bentuk pertunjukan video 
clip, lip sync, tarian, dan banyak lagi. 
Setelah keseruan yang mengundang 
gelak tawa dan ‘tangis’ karena 
tertawa terpingkal-pingkal, para siswa 
mengikuti sesi refleksi. 

Pada sesi yang dipimpin oleh 
Pak Agus selaku guru PAK ini, para 
siswa diajak merefleksi kesalahan/
dosa yang paling ingin ditinggalkan 
atau ingin dilupakan oleh para siswa 
sendiri. Kesalahan ini dicatat di kertas 
dan disimpan. Para siswa kemudian 
dibawa ke tempat api unggun. 
Selanjutnya, para siswa membakar 
kertas-kertas mereka. Harapannya, 
kesalahan itu ditinggalkan dan 
dilupakan untuk kemudian hidup 
baru dalam jalan Tuhan. Living 
God’s Way telah menjadi bekal para 
siswa dalam melanjutkan tugas, 
pelayanan, serta kewajibannya 
sebagai anak dan sebagai siswa 
dimulai dari sekarang.

oleh: Yeheskiel D. dan Oktavianus R.

yang menari dengan gemulai dan rancak 
dalam tarian “Traremo” pada upacara 
pembukaan pameran pendidikan 

bersama, yang 
diselenggarakan 
pada hari 
Kamis, tanggal 7 
September 2017. 
Tarian “Traremo” 
tersebut 
menggambarkan 
persatuan 
di tengah 
keberagaman 
budaya yang ada 
di Indonesia. 
Selain tarian 
“Traremo”, 
para siswa 

yang tergabung dalam beberapa 
program kegiatan ELS menampilkan 
kemahirannya masing-masing 
untuk mengisi acara pameran 
pendidikan tersebut. Tujuan pameran 
pendidikan bersama ini sendiri 
untuk memberikan informasi secara 
detail yang berhubungan dengan 
kelanjutan studi para siswa setelah 
menyelesaikan jenjang SMA. Dalam 
kegiatan pamera pendidikan ini, mereka 
bisa mendapatkan informasi berbagai 
macam program studi yang ada di 
beberapa perguruan tinggi, baik yang 
ada di Surabaya, Jakarta, maupun 
luar negeri. Dengan begitu, mereka 
memiliki persiapan yang lebih matang 
dalam menentukan pilihan masa depan 
masing-masing.
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Penghargaan
Siswa Berprestasi

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, PPPK Petra secara 
rutin memberikan penghargaan kepada para siswanya 
yang berhasil meraih prestasi dalam kompetisi/olimpiade 

bergengsi bidang akademik tingkat nasional (OSN) ataupun 
internasional (sebagai perwakilan resmi Indonesia). Pemberian 
penghargaan ini merupakan salah satu bentuk komitmen dan 
wujud nyata PPPK Petra dalam usaha pengembangan prestasi 
para anak didiknya. 

Pada tahun 2017 ini, PPPK Petra memberikan penghargaan 
kepada lima belas siswa (jenjang SD, SMP, dan SMA) yang 
meraih prestasi dalam berbagai ajang olimpiade akademik, 
antara lain: Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2017 di 
Pekanbaru, Riau; International Junior Science Olympiad 
(IJSO) 2016 di Bali; International Mathematical Olympiad 
(IMO) 2017 di Rio de Janeiro, Brasil; National School 
Debate Competition (NSDC) 2016 di Palu, Sulawesi Tengah; 
dan World School Debate Competition (WSDC) 2017 di 
Bali. Atas raihan prestasi tersebut, PPPK Petra memberikan 
penghargaan berupa pembebasan uang sekolah dan 
pembebasan uang pengembangan dalam PMB pada 
jenjang pendidikan berikutnya.

Acara pemberian penghargaan pada tahun ini 
dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2017, bertempat 
di Kantor Sekretariat PPPK Petra, Jalan H.R. Muhammad 
Kav. 808, Surabaya. Pada acara ini, Dr. Ir. J. Heryanto 

selaku Ketua I Dewan Pengurus 
PPPK Petra juga memberikan 
sambutan dan apresiasi kepada 
para siswa Petra yang berhasil 
meraih prestasi tersebut. Semoga 
pada tahun-tahun berikutnya akan 

semakin banyak siswa-siswi 
PPPK Petra yang mampu 

mengharumkan nama 
Indonesia di tingkat 
internasional.


