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Senang bisa berjumpa dengan Anda kembali 
dalam Gema Petra edisi bulan Desember 
2017. Tak terasa, kita telah masuk dalam 
bulan Desember, dan sebentar lagi kita akan 
merayakan Natal bersama keluarga di rumah 
ataupun keluarga besar di sekolah. Untuk 
melengkapi momen sukacita pada bulan 
Desember ini, kami menghadirkan liputan-
liputan yang menarik bagi Anda dalam Gema 
Petra edisi ini, antara lain: kegiatan bermain 
dan belajar bersama jenjang KB-TK, kegiatan 
entrepreneurship dan persekutuan doa jenjang 
SD, berbagai lomba akademik jenjang SMP 
dan SMA, kegiatan Student Leadership Camp 
Program, serta penampilan para siswa Petra 
dalam program acara Xpresi Kabaret yang 
ditayangkan di TVRI.

Kiranya liputan berita yang kami sajikan dalam 
Gema Petra edisi bulan Desember 2017 ini bisa 
bermanfaat bagi Anda.

Selamat membaca....

Silakan mengunduh QR code reader pada 
Google Playstore / Apps Store, dan scan 
QR code berikut!

FLIPPED CLASSROOM VIDEO

kelompok sosial
yang tidak
teratur
Jenjang : smp
BIdang Studi : geografi

sudut satuan
Jenjang : SD 
BIdang Studi : mat

ginjal
Jenjang : SMP
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adaptasi
hewan
Jenjang : SD
BIdang Studi : ipa& Happy New Year
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Tik.. tik.. tik..! Bunyi hujan 
di atas genting. Asyik... 
hujan turun! Pada tanggal 

11 Oktober 2017, kami, siswa-
siswi KB B dari KB Kristen Petra 
5, mengikuti kegiatan outdoor 
yang seru, yaitu bermain hujan. 
Awalnya kami takut, karena biasanya 
kami tidak diperbolehkan untuk 
bermain hujan. Namun kali ini... 
kami didampingi oleh ibu guru. 
Horee... kami berkesempatan 
merasakan hujan buatan, tentunya 
dengan menggunakan payung agar 
kami tidak basah dan menjadi sakit. 
Setelah menggunakan payung dengan 

didampingi oleh ibu guru, kami pun 
merasakan hujan... dan berjalan-jalan 
di bawah hujan, hehehe...! Selain itu, 
dalam kegiatan ini kami juga belajar 
banyak hal, seperti mengenal kata hujan 
dan mengetahui bahayanya jika terlalu 
lama bermain ‘hujan-hujanan’. Kegiatan 
ini bertujuan untuk merangsang 
stimulasi motorik dan kemampuan 
fisik kami sehingga berkembang secara 
optimal melalui rangsangan kulit yang 
langsung terkena air, seperti merasakan 
air dengan tangan kami dan bermain 
air. Hehehe... kegiatan bermain yang 
menyenangkan, bukan?

Feel the Rain

Menyanyi Bersama
Hari Selasa, tanggal 17 Oktober 

2017 yang lalu, aku dan beberapa 
teman dari kelompok B TK Kristen 

Petra 10 mengikuti lomba menyanyi 
bersama yang diadakan oleh Dinas 
Pendidikan Kota Surabaya. Lomba 
yang diikuti oleh siswa-siswi jenjang 
TK se-Kecamatan Sukomanunggal ini 
dilaksanakan di Taman Remaja Surabaya. 
Kami membawakan dua buah lagu, 
yaitu “Guruku” dan “Padang Bulan”. 
Kami ingin memberikan yang terbaik 
dalam lomba ini, karena itu kami berlatih 
dengan tekun agar bisa tampil menyanyi 

dengan baik dan penuh 
rasa percaya diri. Kami 
ingin memberikan yang 
terbaik bagi papa dan 
mama, sekolah, terlebih 
lagi bagi Tuhan yang 
sudah memberikan 
kami talenta untuk 
menyanyi. Inilah bentuk 
rasa sayang dan syukur 
kami. Perjuangan kami pun tidak sia-sia. 
Kami berhasil meraih Juara III, lho...! 
Yeaayyyy!!! Rasanya senang sekali. 
Ayo teman-teman, kita latih talenta 

Petra School Exhibition
Sekolah Petra dan beberapa sekolah 

lainnya mengadakan edufair event 
yang bertempat di Atrium Supermal 

Pakuwon Indah pada tanggal 18‒22 
Oktober 2017. Secara khusus, kegiatan 
ini bertujuan untuk mempromosikan 
sekolah dan penjaringan siswa baru 
untuk tahun ajaran 2018/2019. 
Ada banyak kegiatan yang diadakan 
pada edufair ini, di antaranya adalah 
penampilan panggung dari para siswa 
sekolah-sekolah yang mengikuti edufair, 
termasuk siswa-siswi KB-TK Kristen Petra 
9 yang juga turut ambil bagian.

Beberapa penampilan dari mereka, 

yaitu Tari Udang Windu, gerak dan 
lagu, Tari Belalang, menyanyi lagu 
Mandarin, dan fashion show. Mereka 
tampil di atas panggung dengan rasa 
antusias dan penuh kegembiraan. 
Semua penampilan bisa berjalan dengan 
baik karena sebelumnya mereka sudah 
mempersiapkan diri dengan rajin dan 
tekun berlatih bersama guru-guru 
pendamping. Terima 
kasih kepada semua 
ibu guru KB-TK Kristen 
Petra 9 yang sudah 
melatih dengan tekun 
dan semangat...!

dan bakat kita untuk terus bertumbuh 
dan memberikan hasil yang terbaik. 
Semangat, teman-teman!
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“Besok jangan terlambat ya, Anak-
anak...! Karena kita akan outbound!” 
Yesss... aku ingat betul pesan dari bu 

guru pada saat itu. Oh, iya... perkenalkan 
namaku Lita, aku bersekolah di KB-TK 
Kristen Petra 1, dan aku duduk di kelas 
TK A. Aku begitu semangat dan tidak 
sabar menanti esok hari untuk mengikuti 
kegiatan outbound, karena kegiatan 
tersebut pasti seru. Yeeyyy...! 

Pada keesokan harinya, tepatnya 
hari Rabu, tanggal 11 Oktober 
2017, sekolah kami mengadakan 
kegiatan outbound yang diikuti 
oleh siswa kelas KB B, TK A, dan 
TK B. Kegiatan pada pagi itu 
diawali dengan berdoa. Selesai 

berdoa, ibu guru menyuruh 
kami melepas sepatu 
dan kaus kaki. Ya, kami 
mengikuti outbound tanpa 
memakai sepatu. Horeee... 
asyik juga, lho! Awalnya 

kami harus merayap, merangkak, lalu 
menendang (memasukkan) bola ke 
dalam gawang. Pada pos selanjutnya, 
kami naik seluncuran dan mandi bola. 
Kami juga melompat di atas trampolin, 
naik sepeda, naik tangga, dan berayun. 
Akhirnya pada pos terakhir, kami masuk 
ke kolam air. Kami pun berbasah-
basahan bermain air. Begitu asyiknya 
kami main air... sampai-sampai ibu guru 
mengingatkan kepada kami agar keluar 
dari kolam karena harus bergantian 
dengan teman-teman yang lain. Selesai 
bermain air, kami pun mandi. Hehe... 
segar sekali rasanya!

Itulah cerita salah satu kegiatan 
di sekolahku, KB-TK Kristen Petra 
1, pada bulan Oktober 2017 lalu. 
Menyenangkan, bukan? Di sekolah, kita 
bisa belajar sekaligus bermain bersama 
teman-teman. Oleh karena itu, kalian 
jangan malas untuk pergi ke sekolah, 
yaa...! Sampai jumpa, teman-teman...!

My Outbound Activity

“Yes...!!! Horeee...!!! Terima kasih, 
Tuhan... kami menang dan menjadi 
juara!” Itulah sorak kegembiraan 

dan sukacita yang kami rasakan ketika 
ibu guru memberi tahu kami bahwa TK 
Kristen Petra 7 menjadi juara umum 
dalam lomba pentas seni se-Kecamatan 
Genteng yang dilaksanakan pada tanggal 
24 Oktober 2017 lalu.

Hampir satu bulan kami berlatih 
menyiapkan diri untuk lomba ini, 
mulai dari menari, menyanyi bersama, 
peragaan busana, dan bersyair 

kelompok. Kami berlatih dengan 
sungguh-sungguh... berusaha untuk 
bisa lebih baik lagi. Ditambah lagi, ibu 
guru dengan sabar membimbing kami 
agar kami bisa menyiapkan diri dengan 
baik. Dan akhirnya, waktu lomba pun 
tiba. Kami datang ke sekolah pada siang 
hari itu dengan badan yang sehat bugar 
dan memakai kostum masing-masing. 
Sebelum berangkat ke Taman Remaja 
Surabaya, tempat lomba berlangsung, 
ada kesempatan untuk berlatih sekali 

lagi di depan orang banyak. Kami 
sudah tidak takut lagi dilihat 

Yeeyyy...!!! Kami Menang!

04

banyak orang karena sebelumnya kami 
sudah menampilkan latihan kami di 
depan teman-teman sekolah.

Saat lomba, kami memberikan 
penampilan yang terbaik. Dan... puji 
Tuhan, kami diberikan kemenangan! Dari 
lomba menari dan peragaan busana, 
kami meraih Juara I. Sedangkan dari 
lomba menyanyi bersama dan bersyair 
kelompok, kami meraih Juara II. Sungguh 
ini semua karena berkat dan kemurahan 
Tuhan yang sudah memberikan 
kami bakat dan kemampuan untuk 
menampilkan yang terbaik. Thanks, 
God...! Praise the Lord...!



Going to the Zoo
Gajah... binatang yang amat besar
Telinganya lebar
Matanya kecil
Hidungnya panjang
Di mana tempatnya...?
Di kebun binatang

Sambil mengucapkan syair “Gajah”, 
kami, siswa KB-TK Kristen Petra 
11, berjalan berkeliling menyusuri 

kandang yang satu ke kandang yang lain. 
Meskipun udara terasa panas, namun 
kami senang dan tetap semangat untuk 
melihat binatang- binatang yang ada 
di Kebun Binatang Surabaya. Kegiatan 
berkunjung ke Kebun Binatang Surabaya 
ini kami laksanakan pada hari Rabu, 
tanggal 18 Oktober 2017.

Tujuan kegiatan ini adalah agar kami 
dapat mengenal dan melihat secara 
langsung berbagai jenis binatang ciptaan 
Tuhan, dari yang buas sampai yang jinak 
atau binatang piaraan. Kami senang bisa 
berkunjung ke kebun binatang bersama 
dengan teman-teman. Tanpa terasa, 
hari pun semakin siang, dan perut 
kami mulai terasa lapar. Akhirnya, kami 
berhenti di lokasi panggung anak. Di 

Apol lo Buatanku
Hari ini, tanggal 3 Oktober 2017, aku merasa senang 

sekali, sebab ibu guru mengajak aku dan teman-teman 
kelompok B TK Kristen Petra 13 membuat sebuah 

mainan baru, namanya adalah apollo. Namanya seperti nama 
pesawat luar angkasa, ya...! Aku penasaran sekali bagaimana 
cara membuatnya? Ini pasti sangat menyenangkan.

Kemudian, kami menyiapkan alat dan bahan yang 
dibutuhkan, di antaranya adalah plastik silinder, air, sabun, dan 
pewarna makanan. Nah, setelah bahan disiapkan, sekarang 
kami siap membuatnya. Awalnya, kami memasukkan sabun 
ke dalam air, kemudian dicampur dengan pewarna makanan 
agar warnanya tampak menarik. Setelah itu, diaduk hingga 
berbusa. Air sabun yang telah berwarna tersebut dimasukkan 
ke dalam plastik silinder yang sebelumnya telah diisi dengan 
apollo yang terbuat dari plastik kecil, yang diisi air berwarna 
beda dengan air sabun. Ketika air sabun dimasukkan ke dalam 
plastik silinder, tahukah kalian apa yang terjadi? Apollo-nya 
perlahan-lahan naik seperti pesawat ulang-alik yang sedang 
lepas landas. Wah, seru sekali! Aku pun membolak-balikkan 
plastik silinderku yang sebelumnya telah diikat kencang dengan 
karet gelang. Yah, apollo-ku juga selalu naik ke atas. Mengapa 
bisa naik, ya? Aku bertanya-tanya dalam hati.

Ibu guru akhirnya menjelaskan bahwa hal ini terjadi 
karena perbedaan tekanan di dalam plastik silinder, sehingga 
mengangkat apollo ke atas. Setelah mendengar penjelasan 
ibu guru, kami kembali memainkan mainan baru kami ini. 
Hehehe...! Ayo, main apollo!

Yeeyyy...!!! Kami Menang!

sana, kami menikmati makan siang yang 
sudah dipersiapkan oleh ibu guru.

Selesai menikmati makan siang 
bersama, kami pun mulai bersiap untuk 
kembali ke sekolah. Kami senang bisa 
berjalan-jalan dan menikmati suasana 
Kebun Binatang Surabaya, serta 

mengenal berbagai hewan 
ciptaan Tuhan. “Bu, kapan 
kita ke kebun binatang 
lagi?” tanya salah satu 
temanku. Wah, ternyata 
mereka bersemangat sekali! 
Hehehe...!
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My Green Bean Plants

Horeee...! Ibu guru mengajak kami ke playground untuk 
menanam biji kacang hijau. Sesampainya di sana, ibu 
guru sudah menyediakan tanah, air, biji kacang hijau 

yang sudah direndam, dan gelas plastik. Ibu guru menjelaskan 
cara menanam biji kacang hijau kepada kami. Cara menanam 
kacang hijau sangat mudah dan menyenangkan, lho! Ambil 
tanah secukupnya, lalu masukkan ke dalam gelas. Taruh biji 
kacang hijau di atas tanah tersebut, dan jangan lupa disiram 

air secukupnya. Ibu guru juga menanam biji kacang hijau 
dengan media kapas. Kami ingin melihat perbedaan 
tanaman biji kacang hijau yang ditanam menggunakan 
tanah dan kapas. 

Setiap hari sebelum masuk ke kelas, kami selalu 
menyempatkan diri ke playground untuk mengamati 

pertumbuhan tanaman kacang hijau yang kami tanam. 
Kami juga menyiramnya dengan menggunakan semprotan 
kecil. Awas, ya... jangan terlalu banyak memberi airnya, 
supaya tanamannya tidak busuk. Wow... ternyata biji 
kacang hijau yang kami tanam bisa tumbuh, lho...! Awalnya 
hanya tumbuh tunas dan akar yang kecil. Hari demi hari, 
batangnya tambah tinggi dan lama-kelamaan muncul daun. 
Kami juga tidak lupa untuk menggambar tanamannya di 
dalam buku gambar kami. 

Hmmm... kami sudah tidak sabar lagi untuk membawa 
pulang tanaman kacang hijaunya. Kami ingin menunjukkan 
hasil karya menanam kami kepada papa dan mama. 
Hehe... itulah kegiatan kami di TK Kristen Petra 12 pada 

tanggal 30 Oktober 2017 yang lalu. Menyenangkan, bukan...?

Salad Buah
Aroma buah-buahan sudah tercium dari depan kelas kami. Hmmm...! Kami, 

siswa-siswi kelas V SD Kristen Petra 9, pada hari Rabu ini, tanggal 25 Oktober 
2017, praktik membuat salad buah dalam rangka kegiatan kewirausahaan. 

Setiap anak membawa bagiannya masing-masing. Ada yang membawa buah 
semangka, melon, pir, apel, anggur, dan masih banyak lagi. Proses membuatnya 
juga seru, lhoo! Pertama, bersama dengan guru kelas, kami memotong buah-
buahan yang sudah dibawa tersebut. Selanjutnya, buah-buahan yang sudah 
dipotong tersebut dicampur dengan agar-agar, susu kental manis, dan mayones. 
Setelah semuanya tercampur menjadi satu, kami memberikan topping berupa 
parutan keju. Wah... tak sabar rasanya untuk segera mencicipinya. Aroma 
mayones bercampur dengan buah-buahan segar, ditambah dengan keju 
lezat di atasnya. Hmmm… so yummy!!! 

Rasanya senang sekali bisa mendapatkan pengalaman membuat 
salad buah. Nah, jika teman-teman penasaran dengan rasanya, teman-
teman bisa membuat sendiri di rumah. Yakin, deh... pasti ketagihan! 
Selamat mencoba...!
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Cokelat
Kreasi

“Es kopyor... es kopyornya, Pak, Bu...! Manis dan 
dingin,“ teriak Chelsea menawarkan dagangannya. 
Pagi sekali... kami sudah datang ke sekolah. Saat bel 

berbunyi, kami semua sudah sibuk membantu ibu guru 
untuk menyiapkan minuman yang akan dijual. 

Pengembangan pendidikan kewirausahaan 
merupakan salah satu program pendidikan dasar di 
sekolah, yang pada intinya adalah pengembangan 
pendidikan yang bertujuan untuk membangun 
manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif dan 
berjiwa wirausaha. Program ini ditindaklanjuti dengan 
upaya pembelajaran, pendidikan karakter, dan 
pendidikan kewirausahaan ke dalam kurikulum sekolah. 
Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dilakukan oleh 
kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta 
didik secara bersama-sama, sebagai suatu pendidikan 
dan pembelajaran. 

Pendidikan kewirausahaan yang diterapkan di SD 
Kristen Petra 1 juga untuk mendukung program yang 
dicanangkan oleh PPPK Petra, yaitu Student Learning 
Outcomes (SLO), dalam aspek academic excellence; 
yang mana melatih dan membekali siswa untuk mampu 
melihat atau membaca peluang dalam memulai dan 
mengembangkan usaha. Salah satu bentuk pembekalan 
yang diberikan oleh SD Kristen Petra 1 kepada siswa-
siswinya adalah memberi kesempatan untuk praktik 
bagaimana cara membuat/mengolah makanan ataupun 
minuman ringan sekaligus memasarkan produknya 
tersebut. Seperti yang dilakukan oleh siswa-siswi kelas 
III dalam kegiatan entrepreneurship pada tanggal 
9 Oktober 2017, mereka belajar untuk membuat 
minuman es kopyor sekaligus memasarkannya.

Entrepreneur?
Yes, We Can!

Wah... siapa ya, penggemar cokelat??? Kami, siswa-
siswi kelas III dan IV SD Kristen Petra 10, baru saja 
mengikuti kegiatan entrepreneurship dengan olahan 

cokelat sebagai bahan dasarnya. Kami termasuk penggemar 
cokelat juga, lho! Jadi kami sangat senang dengan kegiatan ini.

Tanggal 18 Oktober 2017, siswa kelas III membuat bola-bola 
cokelat. Kami menyiapkan bahan-bahan seperti biskuit dan 
susu kental manis rasa cokelat. Hmmm... sepertinya lezat, ya.... 
Cara membuatnya juga mudah lho, teman-teman...! Biskuit 
yang sudah disiapkan, kami tumbuk dan hancurkan sehingga 
menjadi halus, lalu mencampurkannya dengan susu kental 
manis. Setelah tercampur, kami membentuknya menjadi bola-
bola kecil dan memberi meses warna-warni agar lebih menarik 
lagi. Yeeyyy...!!! Bola-bola cokelat telah selesai kami buat, 
teman-teman...! Kami juga memasukkannya dalam plastik 
mika, dan bola-bola cokelat siap kami nikmati.

Mau tampilan cokelat yang berbeda?? Nah, inilah cokelat 
buatan siswa kelas IV... permen cokelat warna-warni! 
Penasaran cara membuatnya??? Hari Senin, tanggal 23 
Oktober 2017, kami menyiapkan cokelat batang rasa cokelat, 
vanila, dan stroberi. Kami memotong cokelat batang tersebut 
menjadi beberapa bagian kecil untuk dicairkan. Setelah cair, 
cokelat-cokelat tersebut dimasukkan ke dalam cetakan yang 
bentuknya bermacam-macam, seperti bentuk hati, panda, dan 
lainnya. Kemudian, cokelat didinginkan. Bentuknya lucu dan 
rasanya enak sekali... itulah kesan kami setelah melihat hasil 
jadi permen cokelat buatan kami. Kemudian, permen-permen 
cokelat yang sudah jadi kami masukkan dalam plastik mika dan 
siap untuk dinikmati.

Hasil kreasi cokelat ini juga kami bagikan kepada warga 
sekolah, termasuk para guru dan karyawan. Kegiatan 
entrepreneurship ini mengajarkan kepada kami untuk 
membangkitkan kreativitas dalam menciptakan ide-ide yang 
dapat berguna untuk melatih jiwa kewirausahaan kami. Lewat 
kegiatan ini, kami juga belajar untuk tekun dan sabar dalam 
melakukan sesuatu, serta belajar untuk senantiasa berbagi 
kepada orang-orang di sekitar kami.



Pahlawan Iman
dalam Alkitab

Siapa yang tahu bunyi Sumpah 
Pemuda butir ke-3? Betul sekali, 
isinya adalah “Kami putra dan 

putri Indonesia mengaku berbahasa 
satu, bahasa Indonesia.” Dari isi 
Sumpah Pemuda ini, kita tahu bahwa 
bahasa Indonesia merupakan bahasa 
resmi Republik Indonesia, dan harus 
selalu dijunjung tinggi sebagai bahasa 
pemersatu bangsa. Oleh karena itu, 
kami, siswa-siswi SD Kristen Petra 
12, mengadakan kegiatan peringatan 
Bulan Bahasa pada tanggal 31 Oktober 
2017 lalu. Kegiatan ini bertujuan 
untuk merayakan hari lahirnya bahasa 
Indonesia serta untuk meningkatkan 
minat baca di antara para siswa. 

Kami memperingatinya melalui 
lomba bercerita mengenai pahlawan 
iman dalam Alkitab. Bukan hanya 
buku dongeng saja yang bisa kita 
baca, di dalam Alkitab pun terdapat 
banyak kisah menarik yang bisa kita 
baca setiap hari. Ada beberapa cerita 
yang sudah disediakan oleh panitia, 
seperti kisah Nabi Nuh, Yusuf bertemu 
saudara-saudaranya, pertobatan Saulus, 
perjamuan kawin di Kana, penyembuhan 
orang sakit di kolam Betesda, kisah 
Paulus dan Silas, dan kisah Daud 
melawan Goliat. Sebelum mengikuti 

Menyambut Akreditasi Sekolah

Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 
2017, kami, warga SD Kristen 
Petra 7, diberi kesempatan untuk 

menyambut para tim asesor yang 
bertugas menilai sekolah kami untuk 
menyiapkan serta menghasilkan generasi 
bangsa yang cerdas dan cinta tanah air 
Indonesia. Adapun akreditasi bertujuan 
memberikan penilaian, baik dalam hal 
administrasi maupun proses belajar-
mengajar yang sedang berlangsung, 
dan pada akhirnya dapat menentukan 
mutu pendidikan berdasarkan Standar 
Nasional Pendidikan (SNP).

Kegiatan penyambutan 
dilakukan secara kolaborasi dari 
siswa peserta ekstrakurikuler 
pramuka, tari, dan paduan 
suara. Siswa pramuka terlebih 
dahulu memberikan ucapan 
selamat datang, dilanjutkan 
dengan pengalungan bunga oleh 
Cak dan Ning (siswa kelas VI) 
dari SD Kristen Petra 7. Setelah 
itu, unjuk talenta di aula sekolah 
dimeriahkan oleh penampilan 

babak final lomba bercerita, kami 
mengikuti seleksi di kelas kami masing-
masing terlebih dahulu, sampai terpilih 
satu orang siswa untuk mewakili kelas.

Babak final dibagi dalam dua kategori, 
yaitu kategori A untuk siswa kelas I–III, 
dan kategori B untuk siswa kelas IV–VI. 
Seluruh peserta terlihat hebat karena 
mampu menceritakan kembali kisah 
pahlawan iman dengan intonasi yang 
tepat, ekspresi yang sesuai, penguasaan 
panggung yang baik, alat peraga yang 
menarik, dan tentunya menggunakan 
bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 
Namun, tidak semua peserta menjadi 
juara. Dari tiap kategori, hanya terpilih 
tiga siswa untuk menempati posisi Juara 
I, II, dan III. Untuk kategori A, Juara I 
diraih oleh Christabella dari kelas I-A, 
sedangkan Juara I kategori B diraih oleh 
Abigail kelas V-A. Banyak pengalaman 
yang bisa kami dapatkan melalui lomba 
ini, seperti keberanian untuk tampil di 
panggung, keingintahuan kami yang 
semakin bertambah mengenai firman 
Tuhan, serta pelajaran iman dari para 
pahlawan iman. Sekian cerita dari 
kami mengenai lomba Bulan Bahasa. 
Bagaimana peringatan Bulan Bahasa 
di sekolahmu? Kami tunggu cerita dari 
kalian. Tuhan Yesus memberkati.

Tari Lenggang Suroboyo oleh siswa kelas 
IV, serta paduan suara dengan lagu 
“Tanjung Perak” yang diiringi permainan 
alat musik kolintang oleh siswa kelas V.

Setelah acara penyambutan selesai, 
guru-guru serta kepala sekolah 
mendampingi tim asesor untuk 
melakukan penilaian sekolah sampai 
pukul 16.00. Kami bangga karena kami 
dapat diikutsertakan untuk 
memberikan penyambutan 
yang terbaik, dan itu 
sangat berkesan bagi 
tim asesor, yang 

sempat diungkapkan pada waktu 
menyampaikan kesan dan pesan pada 
akhir acara. Semoga SD Kristen Petra 
7 mendapatkan nilai yang baik dalam 
proses akreditasi ini, dan terus maju 
menjadi sekolah yang konsisten dalam 
upaya menumbuhkan generasi-generasi 
terbaik penerus bangsa.
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Bersukacita dalam Persekutuan

SD Kristen Petra 5 mengadakan PD pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 
2017 lalu. Ibadah ini dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama untuk 
kelas kecil (kelas I‒III), dan sesi kedua untuk kelas besar (kelas IV-VI). 

Ibadah yang bertema “Bersukacita dalam Persekutuan” ini dilayani oleh Pdt. 
Devianti Uktolseya, M.Min. dengan bahan bacaan Alkitab yang terambil dari 
1 Yohanes 1:1-4. 

Firman Tuhan ini mengajarkan dan mengingatkan para siswa untuk selalu 
hidup dalam sukacita. Tuhan telah datang sebagai “Firman yang Hidup” dan 
yang akan mendatangkan sukacita di dalam hati manusia. Setiap manusia 
yang percaya kepada Kristus sebagai “Firman yang Hidup”, akan beroleh 
sukacita dan damai sejahtera. Bersukacita di dalam persekutuan itu berarti 
kita harus saling mengasihi, menyayangi, dan mewujudkan hidup bersama 
yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam kisah penciptaan, Allah telah 
memperlihatkan kemahakuasaan-Nya. Allah yang menciptakan seluruh 
dunia adalah Allah yang sama yang datang dalam wujud manusia dan hidup 
bersama-sama dengan manusia. Itulah Yesus Kristus, “Firman yang Hidup” 
yang membawa kelegaan kepada setiap orang yang haus akan kasih-Nya.

Para siswa terlihat antusias dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Selain 
itu, ada beberapa siswa terpilih yang mendapat tugas untuk memimpin 
ibadah ataupun mengisi pujian. Mereka adalah siswa yang mengikuti 
kegiatan LKPD tahun 
ajaran lalu dan yang 
akan mengikuti 
LKPD tahun ajaran 
ini. Pujian yang 
dipersembahkan 
adalah “Bless the Lord 
Oh My Soul”. “Firman 
yang Hidup” yang 
telah hadir di tengah-
tengah keluarga SD 
Kristen Petra 5, kiranya 
menjadi berkat bagi 
kami semua.

SD Kristen Petra 11 mengadakan 
persekutuan doa pada tanggal 6 
Oktober 2017, yang dipimpin oleh 

Pdt. Yetti Anggraeni, S.Th.. Dalam PD yang 
mengangkat tema “Bersukacita dalam 
Persekutuan” ini, bacaan firman Tuhan 
diambil dari 1 Yohanes 1:3-4. Sering kita 
menghadapi tantangan dalam membangun 
persekutuan dengan Tuhan, antara lain: 
adanya rasa malas, penggunaan teknologi 
yang keliru (waktu bersekutu digunakan 
untuk bermain gadget), dan pola hidup 
individual. Supaya kita senang membangun 
persekutuan dengan Tuhan, kita harus 
mengingat kalau Tuhan sudah menebus kita, 
dan kita harus memerangi rasa malas, serta 
yakin bahwa dalam bersekutu dengan Tuhan 
akan beroleh berkat, yaitu sukacita. Pada 
akhir PD, lagu “Adalah Sukacita di Hatiku” 
kami nyanyikan bersama-sama sekaligus 
sebagai penutup ibadah. Terima kasih Bu 
Yetti atas nasihatnya... kami akan mencoba 
melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, 
dalam bersekutu dengan Tuhan.

Gemilang 30 Tahun SD Kristen Petra 13

Happy Birthday Petra 13! Horee!!! Hari ini, tanggal 20 
Oktober 2017, SD Kristen Petra 13 merayakan ulang tahun 
yang ke-30 melalui acara pentas seni yang bertemakan 

“Gemilang 30 Tahun SD Kristen Petra 13”. Tujuan kegiatan ini 
adalah agar seluruh siswa bisa merasakan sukacita dan bersyukur 
atas keberadaan SD Kristen Petra 13 yang telah menjadi berkat 
selama ini.

Kami semua berkumpul di halaman sekolah, bersiap 
menampilkan talenta terbaik kami untuk sekolah tercinta. Talenta-
talenta yang kami tampilkan, yaitu permainan musik angklung, 
kolintang, ansambel musik, paduan suara, Tari Rantak, tarian 
Dayak kontemporer, tarian Bali, deklamasi puisi tentang SD Kristen 
Petra 13, demo drum, balet, modern dance, tarian hulahop, drama 
pendek, dan tarian Papua. Pada penghujung acara, kami juga 
memakai baju adat tradisional dari berbagai daerah di seluruh 
Indonesia sebagai bagian dari acara parade HUT. Yeayyy...!!! Kami 
sangat senang dan bangga bisa menampilkan talenta kami.

Kami bersyukur kepada Tuhan karena acara ini bisa berjalan 
lancar. Terima kasih SD Kristen Petra 13, semoga semakin diberkati 
dan menjadi berkat bagi semua orang. Petra 13... yes, yes, yes!!!

09



Ral ly Games Competition

Delapan belas siswa dari SMP 
Kristen Petra 1 sudah berkumpul 
di sekolah pada hari Sabtu pagi 

itu, tepat pukul 06.00. Meskipun kami 
seharusnya menikmati hari libur, 
semangat kami untuk mengharumkan 
nama sekolah tidak pudar. Segeralah 
kami berangkat ke Jalan Jemur Andayani 
XXI, tepatnya ke SMP Santo Carolus. 
Tanggal 14 Oktober 2017 lalu, SMP 
Santo Carolus menyelenggarakan 
sebuah kompetisi dengan konsep rally 
games setelah terakhir kali diadakan 
pada bulan November 2016 lalu, yaitu 
lomba logic and programming. Carolus 
Rally Games Competition (CRGC) ini 
merupakan agenda tahunan dari sekolah 

tersebut, yang diikuti oleh 
lebih dari lima puluh 

tim yang berasal 
dari seluruh SMP 
di Surabaya, yang 
beranggotakan 
tiga siswa untuk 
tiap tim. SMP 

Kristen Petra 1 
sendiri diwakili oleh 

enam tim peserta.
Registrasi 

peserta dimulai 
pukul 07.00, 

dan berakhir satu jam kemudian. Panitia 
dari CRGC lalu memberikan briefing 
mengenai lomba ini. Terdapat sekitar 
lima belas pos, dengan game yang 
berbeda-beda untuk tiap pos, mulai dari 
fun game seperti dart dan uno stacko 
hingga game untuk memecahkan kode. 
Peserta diperbolehkan untuk pergi 
ke pos yang sama berkali-kali, namun 
sebelum kembali ke pos yang sama, 
peserta diharuskan untuk mendatangi 
dua pos lain.

Pertama, seluruh tim akan diberikan 
waktu tiga jam untuk pergi dari 
satu pos ke pos yang lainnya untuk 
memenangkan reward. Reward berupa 
kode yang dapat dimasukkan ke dalam 
website CRGC sebagai item. Item-item 
ini nantinya digunakan dalam lomba 
terakhir, yakni lomba penentuan. Bagian 
ini merupakan bagian logic dari lomba. 
Dalam lomba penentuan ini, item-
item berupa pupuk, air, dan biji, dapat 
digunakan untuk memanen buah. Buah 
lalu diubah menjadi jus. Semuanya 
virtual, di dalam website. Item-item 
yang dimiliki dapat diperjualbelikan 
dengan item lainnya. Pada akhir proses, 
tim akan mendapat experience point, 
yaitu penentu kemenangan. Ada juga 
item yang dapat digunakan untuk 

melipatgandakan experienced point, 
yang hanya bisa didapatkan dengan 
cara dibeli. Jika tadi bagian logic-nya, 
bagian ini adalah programming-nya. 
Kemampuan peserta untuk mengelola 
uang dan penggunaan website, dinilai 
di sini. Kami berjuang sesuai dengan 
kemampuan masing-masing, namun 
kami harus tetap kompak sebagai satu 
tim. Kami jatuh bangun bersama-sama 
untuk menyelesaikan tantangan di tiap 
pos. Ada kalanya berhasil, ada kalanya 
juga gagal, namun kami tidak menyerah 
dan tetap semangat demi meraih hasil 
yang terbaik untuk tim.

Dari 52 tim yang bersaing, tim dari 
SMP Kristen Petra 1 berhasil meraih 
peringkat kedua, keenam, dan ketujuh; 
meskipun yang terhitung sebagai 
pemenang hanya hingga peringkat 
kelima. Hebatnya, anggota tim yang 
menempati peringkat ketujuh semuanya 
adalah siswa kelas VII. Tim SMP Kristen 
Petra 1 yang berhasil meraih Juara II atas 
nama Brahms Mulyawan (IX-2), Elvern 
Neylmav (IX-10), dan Clara Angelina (IX-
4). Kami sangat bersyukur kepada Tuhan 
atas berkat dan bimbingan-Nya selama 
kami mengikuti kompetisi ini. Untuk 
teman-teman kami yang belum berhasil, 
harus tetap semangat dan lebih kompak 
lagi!

oleh: Clara Angelina
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Online Exam
Ada hal yang berbeda di SMP 

Kristen Petra 2 saat memasuki 
tahun ajaran 2017/2018. Pada 

awal-awal pembelajaran, bapak dan ibu 
guru sudah menginformasikan bahwa 
pada tahun ajaran 2017/2018 ini, 
kegiatan ulangan harian, Ulangan Tengah 
Semester, dan Ulangan Akhir Semester, 
akan dilaksanakan secara online. 
Awalnya saya agak sedikit bertanya-
tanya, bagaimana sih ulangan online 
itu? Karena waktu SD dahulu, masih 
menggunakaan kertas saat kegiatan 
ulangan ataupun pembelajaran, dan 
sekarang harus ganti secara elektronik. 
SMP Kristen Petra 2 memang sudah 
diperkenalkan dengan penggunaan 
teknologi IT dalam pembelajaran sejak 
siswa kelas VII. Bapak dan ibu guru 
mengunakan aplikasi schoology pada 
kegiatan pembelajaran, sedangkan 
untuk ulangan harian dan UTS, 
menggunakan schoology dan iSpring. 
Kami menggunakan schoology karena 
mudah untuk mengaksesnya. Siswa bisa 
mengakses schoology menggunakan 
gadgetnya masing-masing, seperti 
smartphone, iPad, tablet, komputer, 

Sumpah Pemuda

SMP Kristen Petra 3 turut memperingati Hari Sumpah 
Pemuda yang ke-89 pada tanggal 23 Oktober 2017 lalu. 
Sekolah kami diundang untuk mengisi paduan suara 

dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda serta Hari 
Jadi ke-72 Provinsi Jawa Timur, bersama dengan sekolah Petra 
yang lain. Latihan yang panjang kami tempuh selama beberapa 
hari untuk memberikan penampilan yang maksimal di balai 
kota nantinya. Kami membawakan tujuh lagu, di antaranya: 
Tanah Airku, Bangun Pemudi-Pemuda, Satu Nusa Satu Bangsa, 
Indonesia Pusaka, Padamu Negeri, Rayuan Pulau Kelapa, serta 
Mars JawaTimur. 

Tugas ini merupakan suatu kehormatan yang besar bagi 
seorang siswa seperti saya, karena selain mengabdi akan 
tugas negara, kami juga membawa nama PPPK Petra.  Karena 
itu, kami dilatih dengan sungguh-sungguh oleh guru kami. 
Memang pada awalnya sedikit memakan waktu yang lama 
untuk berlatih ketujuh lagu tersebut, namun rasa letih dan 
lelah tak kami hiraukan demi mengemban tugas tersebut. 
Bukan hanya anggota paduan suara saja yang merasakan 
betapa letihnya latihan, namun rasa letih yang sama juga 
dirasakan oleh anggota PYO senior. 

Rasa lelah dan letih yang kami rasakan selama latihan, 
akhirnya terbayarkan juga pada saat hari H. Di hadapan Wali 
Kota Surabaya dan undangan-undangan yang lain, kolaborasi 
orkestra, konduktor, serta paduan suara, menampilkan suatu 
karya yang luar biasa! Kami turut bersorak lantaran hasil 
kerja keras yang telah kami lakukan. Sebagai pelajar 
Indonesia, kita semua harus turut serta menjalankan 
kewajiban yang telah diberikan dengan sepenuh hati. 
Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-89 dan Hari Jadi ke-
72 Provinsi Jawa Timur...! Semoga dengan berlalunya 
kegiatan ini, tak menyulutkan semangat kami sebagai 
para pelajar Indonesia yang berintegritas.

oleh: Teresa Prajna S.

laptop, dan iMac. Penggunaan IT 
sangat memudahkan kami dalam 
belajar. Selama kami terkoneksi 
dengan jaringan internet, kapan 
pun dan di mana pun, kami 
bisa mengakses semua materi 
pembelajaran dan soal latihan 
menggunakan gadget. Jadi, kami 
tidak perlu repot membawa buku 
catatan. Bapak dan ibu guru sudah 
posting materi pembelajaran dan 
soal-soal latihan di schoology, dan 
kami tinggal minta access code 
dari tiap-tiap mata pelajaran. Yang 
menyenangkan untuk ulangan 
harian online, kami langsung 
bisa tahu hasilnya setelah selesai 
mengerjakan soal, apakah remidi 
atau tidak, karena nilai ulangan bisa 
langsung diketahui. Jadi, siswa tidak 
perlu menunggu terlalu lama untuk 
mengetahui nilai hasil ulangan. Selain 
itu, beberapa keunggulan soal-soal 
online adalah soal bisa berupa video, 
dan tayangan gambar bisa lebih jelas 
tampilannya. 

oleh: Wiryawan Wicaksana
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Olimpiade Kimia
Dua orang siswa SMA Kristen Petra 

1 atas nama Immanuel Giustino (XI 
MIPA-3) dan Wielly Halim (XII IPA-

1) turut berpartisipasi dalam Olimpiade 
Kimia se-Jawa-Bali yang diselenggarakan 
oleh Universitas Negeri Surabaya pada 
tanggal 22 Oktober 2017 lalu. Lomba 
yang diikuti oleh delapan ratus tim 
dari berbagai sekolah di Jawa-Bali ini 
dibagi menjadi tiga babak, yaitu babak 
penyisihan (dilaksanakan di subrayon 
masing-masing), semifinal, dan final. 
Penyisihan untuk subrayon Surabaya 
dilaksanakan di  Universitas Negeri 
Surabaya. Setiap tim mengerjakan soal 
pilihan ganda sebanyak lima puluh soal 
dengan materi setara dengan soal-
soal olimpiade nasional. Dari babak 
penyisihan ini, diambil lima puluh tim 
dengan nilai tertinggi.

Pada babak semifinal, setiap tim 
diberi lima soal uraian yang memiliki 
empat subsoal dengan waktu pengerjaan 
selama lima puluh menit. Lima tim 
dengan nilai tertinggi akan dipilih untuk 
lanjut ke babak final. Soal-soal pada 

Berkarya dalam Kompetisi
Bulan Oktober 2017 ini menjadi 

kebahagiaan kami. Dalam 
kurun waktu dua minggu, 

kami merasakan bagaimana Tuhan 
menolong dan memberkati kami 
dalam tim ekonomi dan akuntansi 
SMA Kristen Petra 5. Bagi kami, liburan 
adalah sebuah karya. Oleh karena itu, 
pada hari Sabtu yang kami pikirkan 
adalah: karya apa yang bisa kami 
berikan? Itulah sebabnya ada banyak 
karya yang kami peroleh pada saat 
liburan. Kami senang berkompetisi. 
National Accounting Olympiad yang 
diselenggarakan oleh Universitas 
Negeri Malang pada tanggal 21-
22 Oktober 2017, membuahkan 
hasil yang luar biasa bagi kami. 
Gelar Juara I berhasil diraih oleh 
tim I yang diwakili oleh Matthew 
Jeremy Alexander (XII IPS 1) dan 
Ricky Suhartono Iskandar (XI IPS 
2). Sedangkan gelar Juara III diraih 
oleh tim II yang diwakili oleh Amelia 
Wiranata Dayan (XI IPA 2) dan Sheiren 

babak semifinal ini antara lain 
mencakup materi kesetimbangan 
kimia, elektrolisis, dan asam basa. 
Puji Tuhan, kami memperoleh 
nilai tertinggi pada babak semifinal 
tersebut. Pada babak final, ada tiga 
sesi lomba yang harus kami lalui, yaitu 
praktikum, cerdas cermat, dan soal 
taruhan. Pada saat praktikum, kami 
mendapat tema “karbon”. Walaupun 
praktikum kami kurang baik, namun 
kami mampu meraih nilai tertinggi pada 
babak cerdas cermat. Pada babak soal 
taruhan, kami dapat menjawab soal 
dengan baik dan benar. 

Babak final telah berakhir, dan panitia 
pun mengumumkan pemenang. Berkat 
anugerah Tuhan, kami dinyatakan 
sebagai Juara I, dan berhak atas dua 
piala, yaitu piala dari Universitas 
Negeri Surabaya dan piala bergilir dari 
Kemendikbud. Akhir dari keseluruhan 
lomba, semua finalis dan panitia 
diundang untuk makan malam di rumah 
dinas wali kota. Thank’s, God!

oleh: Immanuel & Wielly

Elsafina (XII IPS 3). Pencapaian ini harus 
kami pertahankan pada tahun depan 
karena piala bergilir dari Universitas 
Negeri Malang ada di tangan kami selain 
piala tetap.

Tuhan benar-benar menaungi kami 
dalam berkarya. Dalam lomba akuntansi 
di Universitas Negeri Surabaya tanggal 
28 Oktober 2017, tim SMA Kristen Petra 
5 juga berhasil meraih prestasi. Peringkat 
I bisa diraih oleh tim Matthew dan Ricky. 
Selain itu, pada bulan sebelumnya, kami 
juga meraih hasil yang membanggakan. 
Tim Matthew dan Sheiren meraih Juara 
I, diikuti oleh tim Ricky dan Amelia 
yang meraih Juara III, dalam Olimpiade 
Ekonomi yang diadakan oleh Universitas 
Airlangga. Selain piala tetap, kami juga 
membawa pulang Piala Bergilir Rektor 
Universitas Airlangga. Tekad kami, SMA 
Kristen Petra 5 harus tetap bertahan 
dengan meraih prestasi-prestasi seperti 
ini. Generasi berikutnya kami tunggu 
untuk turut serta mengukir sejarah 
prestasi SMA Kristen Petra 5...!



The Pioneer of Young Investors

Student Stock Exchange Games 
(SSEG) adalah lomba saham tingkat 
provinsi yang diselenggarakan 

oleh Universitas Kristen Petra pada 
tiap tahunnya. Pada tahun ini, SSEG 
mengusung tema “The Pioneer of Young 
Investors”. Lomba yang diselenggarakan 
oleh Jurusan Finance ini diikuti oleh lima 
puluh tim dari sekolah-sekolah yang 
ada di Provinsi Jawa Timur, termasuk 
tim kami dari SMA Kristen Petra 2 
dengan nama Mark Zuckerberg, yang 
beranggotakan tiga orang siswa: Jason 
(XII IPA-1), Alvin Christy (XII IPA-2), 
dan Jonathan Valentine S. (XII IPA-
5). Kami tertarik mengikuti lomba ini 
karena keinginan kami untuk mengasah 
kemampuan dalam trading, sehingga 
kelak kami dapat menjadi investor muda 
yang berhasil. Lomba ini terdiri atas 
beberapa babak, yaitu babak rally games 
dan babak trading (simulasi bermain 
saham) yang berlangsung selama tiga 
hari, tanggal 23, 24, dan 27 Agustus 
2017.

Pada hari pertama, dilaksanakan 
babak rally games yang berlangsung 
selama empat jam. Babak ini terbagi 
dalam lima belas pos yang tersebar di 
dua gedung milik Universitas Kristen 
Petra, yakni pos single, pos double, dan 
pos triple. Sebelum bermain, setiap tim 
diharuskan untuk menampilkan yel-yel 
yang sudah dipersiapkan sebelumnya. 
Kami berhasil menyelesaikan tiga 
belas pos. Puji Tuhan! Kami berhasil 
menduduki peringkat ke-6 dengan 
perolehan poin 116,5 poin. Namun pada 
hari pertama ini, tidak ada tim yang 
terseleksi karena akan diakumulasikan 
dengan babak pada hari kedua.

Hari kedua adalah hari yang 
sangat penting, karena 25 tim akan 
terseleksi. Kami bertiga harus 
menjalani babak trading yang 
berlangsung selama enam puluh 
menit. Sebelumnya, kami 
memperoleh workshop gratis 
mengenai investasi saham. Kami 
sangat beruntung karena workshop 
tersebut sangat menambah ilmu 
kami di dunia saham. Akhirnya, 
babak yang sangat penting akan 
dimulai, namun sebelumnya kami 
harus menjalani simulasi terlebih 
dahulu agar mengerti sistem 
permainan yang akan digunakan. 

Pada babak trading ini, kami diberi 
modal 500 juta rupiah dan harus 
memperoleh keuntungan sebanyak-
banyaknya karena Return On Equity 
(ROE) yang akan dikonversikan menjadi 
poin dan diakumulasikan dengan poin 
pada babak sebelumnya. Akhirnya, kami 
berhasil memperoleh keuntungan 80 
juta rupiah. Puji Tuhan! Kami berhasil 
lolos ke babak final.

Hari ketiga adalah hari yang mana 
seluruh perjuangan kami akan berakhir, 
yaitu babak final. Kami harus menjalani 
babak yang sama seperti sebelumnya, 
yaitu babak trading. Namun, waktu 
yang diberikan pada babak final ini 
lebih lama, yaitu sembilan puluh menit. 
Sebelumnya, lagi-lagi kami memperoleh 
workshop dari penulis buku saham 
yang terkenal dan andal. Beliau tidak 
segan-segan memberikan ilmunya 
dan kami sangat beruntung dapat 
memperoleh ilmu beliau. Akhirnya, 
babak final dimulai dan kami bertiga 
berdoa kepada Tuhan agar apa pun 
yang kami lakukan, diberkati oleh-Nya. 
Sama seperti babak sebelumnya, kami 
diberi modal 500 juta rupiah dan harus 
memperoleh keuntungan sebanyak 
mungkin. Kami sangat antusias dan all 
out dalam menghadapi babak final ini. 
Kami berhasil memperoleh keuntungan 

31 persen dari modal awal. Setelah itu, 
ada sesi ice breaking oleh panitia selagi 
menunggu pengumuman juara. 

Kami sangat khawatir tidak dapat 
meraih gelar juara, dan berpikir kalau 
peluang menjadi juara hanya nol persen. 
Kami bahkan sempat berpikir untuk 
pulang. Akan tetapi, kami memilih 
untuk berdoa terus kepada Tuhan. Puji 
Tuhan! Tim kami dipanggil ke depan 
oleh panitia karena kami masuk lima 
besar dan berhak atas hadiah dari 
Mayapada Sekuritas sebesar 500 ribu 
rupiah. Meski begitu, kami tetap berdoa 
karena pengumuman juara masih belum 
diumumkan. Akhirnya... saat yang kami 
tunggu pun tiba. Kami meraih gelar 
Juara I dan berhak membawa piala 
bergilir yang sangat unik, yaitu kepala 
banteng dan kepala harimau. Kami 
bersorak dan memuji nama Tuhan. 
Perjuangan dan pengorbanan kami 
mulai dari hari pertama terbayar lunas 
dengan piala bergilir tersebut. Kami juga 
ingin berterima kasih atas dukungan dan 
doa dari guru-guru serta teman-teman. 
Melalui lomba ini, kami memperoleh 
banyak sekali ilmu tentang saham yang 
belum didapat sebelumnya. We fight, we 
win, we are the winner!

oleh: Jason & Jonathan

13
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Student Leadership Camp (SLC) 
merupakan program kegiatan 
pelatihan kepemimpinan yang 

diadakan oleh PPPK Petra bagi para 
pengurus OSIS dan Persekutuan Doa 
(PD) siswa untuk jenjang SMP dan SMA/
SMK. Kegiatan SLC ini dilaksanakan di 
Ubaya Training Center (UTC) selama 
tiga hari dua malam, yang dibagi dalam 
empat gelombang. Dua gelombang 
untuk siswa SMP, dan dua gelombang 
untuk siswa SMA. Gelombang I pada 
tanggal 2‒4 Oktober 2017; gelombang 
II pada tanggal 9‒11 Oktober 2017; 
gelombang III pada tanggal 16‒18 
Oktober 2017; gelombang IV pada 
tanggal 23‒25 Oktober 2017. Dalam 
pelaksanaan beberapa kegiatan SLC, 
PPPK Petra juga melibatkan tim dari 
Universitas Surabaya. 

Kegiatan SLC ini sengaja diadakan 
untuk membimbing dan melatih 
siswa pengurus OSIS dan PD agar 
dapat memimpin dan melayani Tuhan 
di sekolah mereka masing-masing, 
serta dapat menjadi kepanjangan 
tangan sekolah dan menjadi teladan 
bagi teman-temannya. Pada setiap 
gelombang, para peserta SLC didampingi 
dan sekaligus difasilitasi oleh para guru 
di sekolah dan staf Kantor Sekretariat 

STUDENT LEADERSHIP CAMP PROGRAM
Ubaya Training Center  – Trawas

PPPK Petra, yang memberikan 
pemahaman tentang prisip-prinsip 
kepemimpinan dan keterampilan sebagai 
pemimpin yang melayani. Para siswa 
diajak memaknai dan merefleksikan 
kepemimpinan Tuhan Yesus yang 
menekankan pada hati yang melayani, 
integritas dalam sikap, dan peran yang 
nyata.

Seluruh kegiatan SLC dikemas dalam 
bentuk yang menarik, variatif, dan 
interaktif, melalui beberapa sesi dan 
simulasi serta berbagai jenis kegiatan 
outbound. Dalam seluruh kegiatan SLC 
ini, peserta dibagi dalam beberapa 
kelompok yang bergabung dengan 
peserta dari sekolah lain, agar mereka 
dapat belajar bekerja sama, menjalin 
relasi, dan saling berbagi pengalaman 
berorganisasi dari sekolah mereka 

masing-masing. Pada malam terakhir 
kegiatan SLC, para siswa bersama-
sama berefleksi di seputar api unggun 
sambil menyatakan komitmen mereka 
untuk mau dan siap memimpin serta 
melayani. Bagian ini mereka tampilkan 
dalam berbagai bentuk yang kreatif 
dan berkesan. Pada penghujung acara 
api unggun, para siswa dan guru saling 
memberi selamat dan semangat untuk 
melayani sebagai pengurus OSIS dan PD.

Berbagai kegiatan dan acara program 
SLC tersebut sangat berkesan bagi para 
siswa, dan mereka dapat mengikuti 
acara dengan tertib, disiplin, dan penuh 
antusias, sehingga mereka benar-
benar menyadari betapa pentingnya 
memimpin dan melayani Tuhan melalui 
semua potensi dan kesempatan yang 
dianugerahkan kepada mereka.
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# SMK Kristen Petra

Student Leadership Camp atau yang disingkat SLC, 
adalah kegiatan untuk mendidik dan membangun 
jiwa kepemimpinan dari siswa. Berbeda dari tahun 

sebelumnya, kegiatan ini baru pertama kali diadakan pada 
tahun ajaran ini. Sebelumnya, nama dari kegiatan latihan 
kepemimpinan adalah LDKS untuk OSIS, dan LKPD untuk PD. 
Sesuai dengan temanya, acara ini untuk memberikan bekal 
menjadi pemimpin dan melayani untuk Kristus. Oleh karena 
itu, kegiatan ini sangat menarik untuk diikuti. 

SLC diikuti oleh seluruh siswa SMP dan SMA/SMK PPPK 
Petra yang dibagi dalam beberapa gelombang. Kegiatan SLC ini 
diadakan selama tiga hari dua malam di Kampus III Universitas 
Surabaya, Ubaya Training Center (UTC) yang terletak di Trawas, 
Mojokerto. SMK Kristen Petra bersama dengan SMA Kristen 
Petra 1 dan SMA Kristen Petra 4 mengikuti kegiatan SLC pada 
tanggal 9-11 Oktober 2017.

Saat tiba di UTC, kami melakukan upacara pembukaan 
yang dipimpin oleh Bapak Kasmuri sebagai pembina, dan 
siswa SMA Kristen Petra 4 sebagai petugas upacara. Tidak 
lupa, kami mengawali kegiatan dengan ibadah bersama. 
Selanjutnya, peserta menikmati makan siang dan melakukan 
persiapan kegiatan outbound. Outbound yang diadakan sangat 
menyenangkan dan tentunya memiliki makna yang berarti. 
Pada malam hari, ada sesi bertemakan ”To Serve with Love” 
dan ”Our Devotion to God”. Pada saat inilah disampaikan 
bagaimana menjadi pemimpin yang memiliki jiwa melayani 
dan memberi.

Apa itu SLC??? Kepanjangan SLC adalah Student 
Leadership Camp. Kegiatan ini merupakan latihan 
kepemimpinan yang diadakan untuk membekali para 

siswa pengurus OSIS dan pengurus persekutuan doa, agar 
mereka memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dan mampu 
melaksanakan tugas-tugas mereka nantinya. Kegiatan SLC bagi 
siswa Petra untuk tahun ajaran 2017/2018 ini dilaksanakan 
di Ubaya Training Center (UTC), Trawas, dan dibagi dalam 
empat gelombang. Salah satunya dilaksanakan pada tanggal 9 
Oktober 2017, yang diikuti oleh siswa dari SMA Kristen Petra 4, 
SMA Kristen Petra 1, dan SMK Kristen Petra. 

Pada hari keberangkatan ke lokasi SLC, para peserta 
dari SMA Kristen Petra 4 diminta untuk datang ke sekolah 
pada pukul 06.30 dengan menggunakan baju olahraga. 
Mereka diberi pengarahan terlebih dahulu di ruang media 
dan dibagikan tanda pengenal. Setelah itu, mereka berdoa 
bersama dan berangkat ke tempat tujuan di Trawas. Sampai di 
UTC, para peserta dari ketiga sekolah diminta untuk mengikuti 
upacara terlebih dahulu. Beberapa dari mereka dipilih untuk 
menjadi petugas upacara, dan sebagai pemimpin upacaranya 
adalah Fernando.

Begitu upacara selesai, kegiatan pada hari pertama pun 
dimulai. Para peserta diajak untuk berkumpul di aula dan 
melaksanakan ibadah pembukaan yang dipimpin oleh teman-
teman dari SMK Kristen Petra. Selain itu, juga dilakukan 

Pada hari kedua, kami memulai hari dengan outbound 
yang tidak kalah menarik dari hari pertama. Dalam outbound 
ini, ada banyak makna yang dapat diambil, yaitu mau 
mendengarkan orang lain, rela berkorban, bekerja sama, 
melayani, dan masih banyak lagi. Setelah itu, kami diberi 
waktu untuk makan pagi dan melakukan sesi ke-3 bertemakan 
”Leadership in Organization”. Sebelum lanjut ke sesi ke-4 
bertemakan ”Leadership with Creative and Effective Program”, 
kami diberi waktu makan siang dan kudapan. Tidak hanya 
mendengar, kami diberi kesempatan untuk menerapkan 
langsung informasi yang diberikan dengan simulasi event 
(seperti: perpisahan kelas XII, Paskah, dan lain-lain) yang akan 
dipresentasikan.

Semua kelompok berhasil untuk melaksanakan tugas 
dan memberikan sedikit penampilan berupa drama singkat. 
Yang tidak kalah menarik, ada acara api unggun yang mana 
kami diajak untuk membuat komitmen. Para guru juga diberi 
kesempatan untuk mendoakan siswanya. Kegiatan pada hari 
ketiga tidak terlalu banyak, dilakukan ibadah penutup oleh 
Bapak Riwa. Sebagai penutup, ada sesi foto-foto sebagai 
bentuk kenangan bersama.

Kegiatan ini sangat menyenangkan. Manfaat yang diberikan 
sangat berguna untuk diterapkan di sekolah masing-masing. 
Terlebih... diajarkan untuk mau memimpin dan melayani 
dengan fokus kepada Tuhan, dan bukan kepada diri sendiri. 

oleh: Eunike Jeannyfer & Lusiana Dwi 

# SMA Kristen Petra 4

pembagian kelompok. Setiap kelompok tidak hanya diisi oleh 
siswa dari sekolah yang sama saja, tetapi dari ketiga sekolah 
dibagi rata. Hal ini untuk meningkatkan keakraban di antara 
para peserta. Para peserta SLC dibagi dalam enam kelompok. 
Dalam kelompok-kelompok itu, mereka mengikuti kegiatan 
outbound yang seru dan menantang, yang bisa melatih jiwa 
kepemimpinan mereka. Setelah itu, peserta SLC mengikuti 
sesi ibadah. Saat malam tiba, tepatnya saat sesi api unggun, 
tiap sekolah diajak untuk unjuk kemampuan/talenta yang 
mengangkat berbagai tema.

Pada hari ketiga, dilaksanakan ibadah penutup yang 
dipimpin oleh teman-teman dari SMA Kristen Petra 1. Setiap 
sekolah juga menyampaikan pesan dan kesan (sharing) dalam 
mengikuti kegiatan SLC ini. Setelah itu, para peserta bersiap 
untuk pulang. Rombongan peserta SLC dari SMA Kristen Petra 
4 tiba di sekolah sekitar pukul 12.00. Kata Lidya, salah satu 
siswa SMA Kristen Petra 4, “Kegiatan SLC ini sangat seru dan 
asyik! Jadi punya banyak teman, dan sesi yang dikasih juga 
membantu banget buat belajar jadi pemimpin yang baik.” 
Kegiatan SLC ini memang memberikan kesan tak terlupakan 
dan bekal yang berharga bagi para peserta untuk menjadi 
seorang pemimpin. Selamat memulai pelayanan sebagai 
pengurus OSIS dan PD, ya!

oleh: Kezia S.W. & Feline T.
SMA Kristen Petra 4



Bakti Sosial Paskah (BSP) dan 
Bantuan Operasional Pendidikan 
(BOP) merupakan program 

tahunan PPPK Petra, yang juga masih 
dalam rangkaian kegiatan peringatan 
Paskah. Program ini bertujuan untuk 
menyuburkan benih kepedulian 
terhadap sesama, dengan cara bersama-
sama para siswa mengumpulkan 
persembahan (BSP) dan mengalokasikan 
anggaran (BOP) bagi orang lain, 
sekaligus membantu lembaga-lembaga 
yang memerlukan dalam menghadapi 
kesulitan-kesulitan mereka. Dana BSP 
tahun 2017 ini berasal dari persembahan 
yang dikumpulkan oleh seluruh keluarga 
besar PPPK Petra (para siswa, guru, 
karyawan di semua unit kerja, serta 
anggota Dewan Pengurus PPPK Petra) 
selama beberapa minggu Pra-Paskah 
2017, dan dalam kebaktian-kebaktian 
Paskah 2017. Sementara itu, dana 
BOP bersumber dari anggaran Dewan 
Pengurus PPPK Petra, yang nantinya 

Penyerahan BSP dan BOP 2017
disalurkan untuk mendukung biaya 
operasional lembaga-lembaga 
penyelenggara pendidikan yang 
membutuhkan.

Pada tahun ini, acara penyerahan 
BSP dan BOP dilaksanakan pada hari 
Jumat, tanggal 20 Oktober 2017, 
bertempat di Kansek Direktorat 
Penunjang Pendidikan PPPK Petra, 
Jalan Raya Kertajaya Indah Blok H No. 
114-115, Surabaya. Dengan disaksikan 
oleh para siswa, guru, dan kepala 
sekolah, yang mewakili seluruh 
unit sekolah PPPK Petra, Dewan 
Pengurus PPPK Petra menyerahkan 
dana BSP dan/atau BOP 2017 
kepada 23 lembaga penyelenggara 
pendidikan di Jawa Timur dan 
Jawa Tengah, yang telah terdata 
sebelumnya. Semoga dengan 
aksi sosial ini, bisa meningkatkan 
kepedulian kita kepada sesama dan 
menjadi saluran berkat bagi mereka 
yang membutuhkan.

Xpresi Kabaret
“Sejak kecil, saya sudah bermimpi untuk tampil di TV 

setidaknya sekali. Pada bulan September 2017, saya ditawari 
kesempatan sebagai pendamping host untuk mewakili Petra di 
sebuah acara TV. Tanpa banyak berpikir, saya pun menerimanya. 
Sampai di Kantor Litbang, saya diberi tahu oleh Pak Kasmuri 
bahwa saya akan tampil di TVRI dan mewakili Petra di acara 
Xpresi Kabaret. Saya begitu senang karena sejak kecil sering lewat 
gedung TVRI yang berlokasi di Jalan Mayjend Sungkono, dan 
berkata kepada orang tua bahwa suatu hari nanti Tiffany akan 
masuk ke sana. Tanpa disangka, hari yang saya tunggu-tunggu 
ini akhirnya hadir. Dengan bantuan Bu Bertha, Pak Eko, dan Pak 
Kasmuri, saya diberi rundown dan dilatih oleh mereka, begitu juga 
dengan para siswa Petra lainnya yang akan menampilkan talenta 
mereka. Sebelum hari H, pihak TVRI datang ke Petra untuk cek 
persiapan para pengisi acara. Setelah itu, pihak TVRI menghampiri 
saya dan bertanya: apakah saya bisa memimpin Xpresi Kabaret 
sendirian? Mendengar itu, saya terkejut karena awalnya saya 
ragu-ragu akan kemampuan saya. Tetapi, pihak TVRI menyarankan 
untuk melatih saya terlebih dahulu di studio TVRI. Saya pun dilatih 
oleh Pak Kendro, dari intonasi hingga pemilihan kata yang tepat.

Tanggal 11 Oktober 2017, kami datang ke TVRI. Semuanya 
sibuk persiapan, mulai dari make up, dress up, hingga latihan, 
agar seluruh rangkaian acara bisa berjalan dengan maksimal. 
Sebelum shooting dimulai pukul 15.00, saya di-briefing terlebih 
dahulu dan berdoa bersama. Dan akhirnya... rangkaian acara 
berjalan sukses, mulai dari penampilan para siswa, wawancara 
teman-teman, hingga mewawancarai Pak Heryanto sebagai Ketua 
I Dewan Pengurus PPPK Petra. Tidak sia-sia kami berlatih,  karena 
semuanya telah terbayar. Thank’s God! To Jesus be the glory!”

Siswa-siswi PPPK Petra mendapat 
kesempatan untuk menampilkan talenta-
talenta mereka dalam sebuah program 

acara Xpresi Kabaret yang ditayangkan secara 
live di TVRI pada tanggal 11 Oktober 2017 lalu. 

Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh para 
siswa dalam menunjukkan apa yang mereka 
bisa, sekaligus untuk menunjukkan kepada 
masyarakat, khususnya di Jawa Timur, bahwa 
siswa-siswi Petra tidak hanya berprestasi di bidang 
akademik, tetapi juga mampu mengembangkan 
potensi di bidang nonakademik, khususnya 
bidang seni. Mulai dari Petra Youth Orchestra, 

Petra Youth Choir, penari-penari (tari daerah, 
kontemporer, modern hip hop, balet), grup band, tim 
cheers, MC, penyanyi solo vocal, hingga perwakilan 
siswa berprestasi bidang akademik, semuanya turut 
ambil bagian dalam acara tersebut. Mereka tentunya 
sangat senang dengan kesempatan yang mereka 

dapatkan ini, dan seperti yang diutarakan oleh salah satu 
siswa yaitu Tiffany Goenawan sebagai berikut.... 


