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EDITORIAL CONTENTS
Senang berjumpa dengan Anda kembali 
dalam Gema Petra edisi bulan Januari 
2018. Mengawali awal tahun 2018 ini, kami 
menampilkan beberapa liputan yang menarik 
dari berbagai kegiatan atupun kompetisi yang 
diikuti oleh siswa-siswi PPPK Petra, di antaranya 
adalah kebaktian dan perayaan Natal 2017 
yang berlangsung di sekolah, lomba-lomba 
dalam perayaan Natal, kegiatan ASCE (Art, 
Science, and Charity Event), kegiatan Study 
Trip ke Universitas Kristen Petra bagi siswa SD, 
kegiatan Perjusa, pentas seni, E-Korean Class, 
kompetisi mading dalam Zetizen-Con 2k17, 
dan juga ASMO 2017 di Thailand.  

Kiranya liputan berita yang kami sajikan dalam 
Gema Petra edisi bulan Januari 2018 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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Natal telah tiba... Yesus Kristus 
telah lahir di dunia, terlebih di 
hati kami. Damai dan sukacita-

Nya diberikan bagi kita semua. Itulah 
semangat Natal yang kami rasakan saat 
mengikuti Kebaktian dan Perayaan Natal 
KB-TK Kristen Petra 7 pada tanggal 11 
Desember 2017. Dengan mengenakan 
pakaian bernuansa merah, kami 
memenuhi ruangan media, tempat kami 
merayakan Natal bersama teman-teman.

Kebaktian Natal ini diawali dengan 
puji-pujian bagi Tuhan, dan kami 
juga melihat cerita kelahiran Tuhan 
Yesus melalui 

Horeee... hari Natal sudah tiba. 
Kita semua sangat bersukacita 
untuk menyambut lahirnya 

Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan kita 
Yesus Kristus. Seluruh siswa dan guru 
di KB-TK Kristen Petra 9 juga ikut 
bersukacita merayakan Natal pada 
hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017. 
Perayaan Natal dibuka dengan kebaktian 
Natal yang dipimpin oleh Pdt. Susana 
Kurniawati. Anak-anak sangat antusias 
mendengarkan firman dan cerita dari 
Ibu Susana. Setelah kebaktian selesai, 
acara dilanjutkan dengan penampilan 
dari siswa-siswi KB dan TK. Siswa KB 
menampilkan tarian Jingle Bells serta 
gerak dan lagu. Siswa TK A menampilkan 
tarian Feliz Navidad. Sedangkan dari TK 
B, mereka menampilkan gerak dan lagu, 
tarian hip hop, menyanyi solo, ansambel 
musik kolintang, pianika, serta angklung. 
Seluruh siswa sangat bersukacita dan 
bersemangat saat tampil di panggung. 
Perayaan Natal ini sungguh membawa 
sukacita bagi kita semua. Sebaiknya, 
kita tidak hanya sebatas merayakan 
Natal semata, tetapi kita juga harus bisa 
berubah menjadi orang yang lebih baik 
lagi dari sebelumnya, sebab Tuhan Yesus 
telah lahir ke dunia untuk menebus 
dosa-dosa umat-Nya. Selamat Natal!

X-mas Coloring Competition

Siapa yang suka mewarnai gambar? Mengasyikkan, bukan? Mewarnai 
adalah kegiatan yang punya banyak manfaat untuk kita semua. 
Mewarnai dapat melatih kreativitas kita melalui pemilihan warna 

yang akan digunakan. Selain itu, juga dapat melatih kerapian kita dalam 
melakukan sesuatu. Pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2017, TK Kristen 
Petra 12 mengadakan lomba mewarnai yang diikuti oleh peserta secara 
berpasangan, yaitu siswa dan orang tua. Jadi, kami bekerja sama dengan 
orang tua kami untuk menghasilkan suatu karya yang bagus. Sebelum 
lomba, kami berlatih mewarnai di kelas, oleh sebab itu kami sungguh 
sangat percaya diri untuk mengikuti lomba. Ada empat kriteria  yang dinilai 
oleh guru kami dalam lomba mewarnai ini, yaitu kerja sama, kerapian, 
kebersihan, dan kombinasi warna. Kami sungguh senang dapat mengikuti 
lomba ini. Dan yang berhasil keluar menjadi pemenang lomba ini adalah 
Chloe (TK B2), Cherly (TK B1), dan Hanna (TK B2). Selamat, ya!

panggung boneka. Setelah itu, 
dilanjutkan dengan firman Tuhan 
yang disampaikan oleh Pdt. Yosafat. 
Beliau menceritakan bahwa Tuhan Yesus 
telah lahir dan memberikan sukacita-
Nya bagi semua orang, termasuk kami 
ini yang masih kecil. Tuhan Yesus tidak 
hanya lahir, tetapi Dia juga menjadi 
Juru Selamat kami. Itulah sukacita yang 
besar bagi kami semua karena Tuhan 
Yesus adalah Juru Selamat kami. Dan 
pemberitaan firman Tuhan diakhiri 
dengan pertanyaan dari Pdt. Yosafat. 
Wow... hebat, kami dapat menjawab 
pertanyaan, dan kami pun dapat hadiah 
dari beliau.

Oh, iya... sukacita Natal ini tidak 
hanya sampai di sini, acara dilanjutkan 
dengan penampilan dari teman-teman. 
Ada yang menari (dari TK A dan B), ada 
pula fashion show (dari adik-adik KB-B). 
Hmm... mereka hebat! Tampil menari 

dan fashion show bagi kemuliaan 
Tuhan. Satu lagi, 
ibu guru tak lupa 
menyiapkan suvenir 
Natal buat kami 
semua. Selamat 
Natal, ibu guru! 
Selamat Natal, 
teman-teman! 
Biarlah sukacita dan 
damai Natal selalu 
melimpahi hidup kita 
semua. Amin.

Joy... Joy... Joy...!

Praise the Lord!



Paduan Suara Anak

Inilah Talenta Kami! Ayo foto dahulu, teman-teman...! Cheerrs...!!! Itulah 
ajakan salah satu temanku saat kami akan berfoto 
bersama setelah tampil menari dalam sebuah kids 

performance event di Ciputra World, pada hari Jumat, tanggal 3 
November 2017. Pada hari itu, kami dari kelompok B TK Kristen 
Petra 10, menampilkan sebuah tarian berjudul “Jungle Dance”. 

Tarian ini bercerita tentang salah satu ciptaan Tuhan, 
kehidupan para binatang yang tinggal di 
hutan yang penuh dengan keceriaan dan 
selalu bersama dalam melakukan banyak 
hal. Demikian pula dengan kami, kami juga 
harus selalu bersama dan saling membantu 
teman-teman yang membutuhkan. 

Untuk itu, kami terus berlatih dengan 
sungguh-sungguh karena kami ingin 
membuat orang lain senang saat 

melihat kami menari dan menyanyi. Teman-
teman, mari tekun berlatih agar talenta kita 
semakin berkembang, dan tidak perlu malu-
malu, ya...!

Pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 
2017, kami —siswa-siswi TK Kristen 
Petra 11— sangat bergembira 

karena kami mengikuti satu kegiatan 
menarik yang telah disiapkan oleh 
ibu guru, yaitu unjuk kebolehan. Kami 
tampil di atas panggung dalam acara 
fashion show dengan mengangkat tema 
Natal. Pada hari itu, kami tampak ceria 
sekali dengan pakaian yang berwarna-
warni, yang tentunya bertema Natal. 
Sorak gempita dari teman-teman 
yang menjadi penonton menambah 
hangatnya suasana. Satu per satu, 
kami pun berlenggak-lenggok di atas 
panggung, kemudian berhenti sejenak 
untuk berpose di depan kamera, 
hehehe...!!! Kegiatan ini diadakan oleh 
ibu guru agar kami semua bisa belajar 
untuk berani tampil dan percaya diri. 
Hehehe... sungguh satu kegiatan yang 
menyenangkan, bukan?

Para siswa TK Kristen Petra 13 
tampak semangat berlatih 
menyanyi untuk Lomba Paduan 

Suara Anak Dendang Kencana 2017. 
Guru pembimbing dan lima belas 
siswa peserta lomba, berlatih dengan 
giat dan seolah tak kenal lelah 

selama beberapa minggu ini. Mereka 
harus menghafalkan tiga buah lagu 
untuk ditampilkan pada saat lomba.

Babak penyisihan dilaksanakan 
di Gedung Cak Durasim Surabaya 
pada tanggal 28 November 2017, 
diikuti oleh 21 tim peserta dari 
sekolah-sekolah tingkat PAUD di 
Surabaya-Sidoarjo. Pada babak 
ini, tim Petra 13 tampil bagus dan 
masuk dalam sepuluh besar. Mereka 
pun tampil dalam babak final pada 
keesokan harinya. Dan akhirnya, 
tim Petra 13 berhasil meraih Juara 
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III. Wah, sungguh prestasi yang 
membanggakan!

Para warga sekolah sangat senang 
mendengar berita ini, karena lomba 
ini termasuk ajang bergengsi yang 
juga dilaksanakan di beberapa provinsi 
lainnya dan diliput oleh beberapa 

media massa nasional. Kemenangan 
ini diraih berkat kegigihan para 
anggota tim untuk berlatih, dan 
didukung oleh kerja sama yang baik 
dari berbagai pihak yang terlibat. 
Namun, yang terutama adalah karena 
anugerah dan kasih Yesus Kristus. 
Selamat buat para anggota tim, guru 
pembimbing, dan orang-orang yang 
juga turut terlibat dalam kegiatan 
ini. Mari bersatu teguh dan berjuang 
kembali dalam ajang berikutnya 
untuk meningkatkan prestasi! Segala 
kemuliaan bagi Tuhan. Amin.

Dendang Kencana 2017

Lihat Gayaku..!



My Fun Field Trip

Halo, teman-teman! Namaku Angel 
Moeda, aku bersekolah di KB-TK 
Kristen Petra 1, dan aku sekarang 

sudah TK A, lho...! Aku ingin cerita tentang 
pengalamanku ikut lomba menyanyi 
bersama dalam Festival Seni Arek 
Suroboyo IGTKI PGRI Kecamatan Tegalsari. 

Suatu hari, bu guru memberi 
pengumuman kalau akan ada lomba. Lalu 
ibu guru mengelompokkan kami dalam 
lima tim lomba, yaitu menyanyi bersama, 
karnaval, tari kreasi, bersyair kelompok, 
dan peragaan busana. Saat dipilih untuk 
ikut tim menyanyi, sebenarnya aku agak 
malu-malu, tetapi ibu guru terus memberi 
semangat kalau aku pasti bisa.

Sayangnya setelah tiga hari latihan, aku 
terkena cacar air, sehingga harus istirahat 
di rumah sampai sembuh. Aku sedih tidak 
bisa ikut latihan, tetapi untunglah ada 
mama yang membantuku menghafalkan 
lagu di rumah. Dua minggu pun berlalu. 
Saat masuk sekolah, aku disambut dengan 
gembira oleh ibu guru. Aku pun langsung 
berlatih bersama teman-teman.

Hari Rabu, tanggal 29 November 
2017, hari perlombaan pun tiba, yang 
berlangsung di Taman Remaja Surabaya. 
Aku dan teman-teman sudah memakai 
kostum sesuai dengan lomba masing-
masing. Tim menyanyi membawakan lagu 
“Nyiur Hijau” dan “Yamko Rambe Yamko”; 
tim tari kreasi menampilkan Tari Semut; 
tim bersyair membawakan syair “Tanah 

Pengalaman Pertamaku

Inilah momen kegiatan field trip yang paling dinantikan. 
Siswa-siswi TK Kristen Petra 5, khususnya TK B, 
mengunjungi Primkopal Lanudal Juanda dan Rumah 

Pintar Juanda Cendekia pada tanggal 21 November 
2017 lalu. Primkopal Lanudal Juanda merupakan salah 
satu bagian usaha dari TNI AL untuk mengelola rumah 
penggilingan padi. Di sini, para siswa bisa menambah 
pengetahuan tentang proses mulai dari penanaman benih 
padi hingga menjadi beras. Meski sinar matahari sangat 
terik, mereka tetap semangat untuk mencoba melakukan 
aktivitas pemrosesan padi, seperti menjemur, menggaru, 
dan yang terakhir adalah penggilingan. Mereka terlihat 
antusias dan kompak mengikuti beberapa tahapan 
tersebut. Melalui kegiatan ini, mereka bisa belajar untuk 
menghargai nasi yang disediakan oleh mama untuk 
dihabiskan saat makan, karena tahu bahwa proses yang 
diperlukan untuk menghasilkan beras siap masak, tidaklah 
mudah dan memerlukan waktu yang lama.

Setelah di penggilingan padi, kami pun melanjutkan 
ke Rumah Pintar untuk mengikuti kegiatan pengenalan 
dan penjelasan lingkungan sehat dan hijau. Setelah itu, 
para siswa mengikuti kegiatan outbound, seperti meniti 
tali, berjalan di papan titian, menaiki rintangan, dan 
sebagainya. Selain mengedukasi anak-anak untuk hidup 
sehat, kegiatan ini juga melatih kemampuan fisik motorik 
anak. Sangat menyenangkan bagi mereka bisa bermain 
sambil belajar dengan kegiatan field trip seperti ini.
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Airku”; dan tim peragaan busana tampil 
dengan busana aneka profesi. Oh iya, 
khusus tim karnaval, sudah mengikuti 
lomba pada tanggal 11 November 2017, 
dengan kostum aneka baju adat.

Akhirnya... puji Tuhan, tim menyanyi 
bersama dan tim tari kreasi berhasil 
meraih Juara I, sedangkan tim karnaval 
berhasil meraih Juara Harapan IV. 

Aku pun bersorak gembira! Tak sabar 
rasanya ingin bercerita kepada papa dan 
mama. Ibu guru pun memberi ucapan 
selamat kepada kami, dan memberi 
semangat kepada teman-teman yang 
belum meraih juara. Kata ibu guru, kami 
semua sudah hebat dan berani tampil. 
Cihuyyyy... aku juara! Sekian ceritaku 
teman-teman. Sampai jumpaaaa...!



Student Trip to

“Okay students, it’s time to 
go for the field trip. Are you 
ready?” tanya Miss Anis. 

“Yes, Miss… we are ready!” jawab 
siswa-siswi SD Kristen Petra 1 
yang tergabung dalam ELS Bahasa 

Inggris. Pada era globalisasi ini, 
bahasa Inggris menjadi salah satu 
bahasa yang paling sering digunakan 
dalam semua kegiatan. Dengan 
adanya penekanan penggunaan 
bahasa Inggris yang semakin intens 
ini, pihak sekolah mengadakan 
kegiatan ELS Bahasa Inggris untuk 
membantu para anak didik lebih fasih 
dan memiliki kemampuan yang cukup 
untuk menghadapi perkembangan 
pada era globalisasi ini. 

Salah satu kegiatan ELS SD Kristen 
Petra 1, yaitu mengadakan kunjungan 
(study tour) ke Universitas Kristen 
Petra Surabaya, tepatnya ke Fakultas 
Sastra, pada tanggal 6 Desember 2017 
lalu. Dalam kegiatan ini, juga ada 

siswa dari SD Kristen Petra 5 dan SD 
Kristen Petra 13, tetapi mereka dibagi 
menjadi tiga kelompok (per sekolah) 
saat berkeliling kampus. Di sini, para 
peserta kunjungan diberi penjelasan 

Pagi itu, aku dan teman-teman kelas 
II SD Kristen Petra 5 sudah bersiap-
siap untuk mengikuti kegiatan 

karyawisata ke Agrowisata Puspa Lebo, 
Sidoarjo. Ya... pada hari Rabu, tanggal 
15 November 2017 itu, kami semua 
akan belajar secara langsung tentang 
cara menanam tanaman hortikultura. 
Dengan penuh sukacita, kami bersama-
sama berangkat naik bus untuk dapat 
menimba ilmu dari bapak dan ibu petani 
yang akan kami temui di sana.

Puspa Lebo adalah tempat khusus 
untuk mengembangkan tanaman 
hortikultura. Kami bisa melihat berbagai 
tanaman sayuran dan buah, dan 
mengamati secara langsung proses 
pembibitan, penanaman, perawatan, 
dan memanen sayur kangkung. Ada 
pula green house yang berfungsi untuk 
menjaga agar tanaman tidak mudah 
terserang hama dan tidak terkena hujan. 
Kami juga diberi kesempatan oleh ibu 
pemandu untuk menanam bibit cabe 
di poly bag masing-masing. Kami tidak 
takut kotor ketika mengumpulkan pupuk 
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dan menaruhnya di dalam poly bag yang 
sudah kami beri bibit cabe.

Melalui karyawisata hortikultura, 
kami mendapat pengetahuan tentang 
bagaimana caranya bertanam. Sekarang 
kami bisa mengerti bahwa bertanam 
itu sangat berguna dan menyenangkan. 
Bahkan selesai menanam, tanaman 

Puspa Lebo Study Tour

tersebut boleh kami bawa pulang ke 
rumah. Setelah belajar menanam, kami 
menikmati minuman teh dari sari bunga 
rosela yang berguna bagi kesehatan, 
dan juga menikmati buah golden melon. 
Sungguh menyenangkan bisa belajar di 
Agrowisata Puspa Lebo. Terima kasih 
bapak dan ibu petani untuk ilmunya...!

tentang berdirinya Prodi Sastra 
Inggris Universitas Kristen Petra yang 
berkembang sampai sekarang. Selain 
diberi materi penjelasan tentang sastra 
Inggris, mereka juga diajak untuk melihat 
Fakultas Perhotelan dan perpustakaan 
Universitas Kristen Petra.

Di Fakultas Perhotelan, siswa diajak 
untuk melihat-lihat kamar tidur dan 
lobi hotel untuk praktik mahasiswa. 
Tidak ketinggalan juga, mereka diajak ke 
pastry & bakery room, yaitu ruang untuk 
memasak dan membuat kue. Setelah 
dari Fakultas Perhotelan, siswa diajak ke 
gedung W, yaitu gedung perpustakaan. 
Dan yang terakhir, mereka diajak ke 
visual room, yaitu ruang ajang kreativitas 
untuk mahasiswa.

Melalui kegiatan ELS Bahasa Inggris, 
mereka dapat belajar bahasa Inggris 
dengan suasana yang menyenangkan. 
Hal ini terlihat dari keaktifan siswa dalam 
mengikuti setiap kegiatan ELS Bahasa 
Inggris. Kemampuan mereka dalam 
berbahasa Inggris pun bisa meningkat 
sehingga bisa menjadi modal yang 
berharga dalam menghadapi tantangan 
pada era globalisasi yang terus 
berkembang pesat ini.



Art, Science, and Charity Event

KB, TK, dan SD Kristen Petra 7 
bergabung dalam mengadakan 
sebuah acara yang bertajuk “Art, Science, 

and Charity“ pada tanggal 14 Desember 2017. 
Acara ini diadakan dengan didorong oleh suatu harapan 
untuk menjadikan anak berhasil yang tidak hanya secara 
akademis, tetapi juga sebagai pribadi yang seutuhnya 
(holistis), yaitu dengan pengembangan talenta yang dimiliki 
sebagai anugerah Tuhan, memiliki pribadi yang mau berbagi 
dengan sesamanya (simpati dan empati), serta memiliki 
kemandirian yang diwujudkan dalam wirausaha.

Melalui event ini, siswa bisa menampilkan talentanya 
di bidang seni, yaitu dengan bernyanyi, bermain musik 
(ansambel), tampil dalam fashion show (tema profesi), 
menari, berpantomim, ataupun membuka pameran hasil 
karya bidang keterampilan. Di bidang science, ada pameran 
berbagai karya (alat peraga) buatan para siswa, misalnya 
solar system, terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan, 
alat pengukur berat, dan lain-lainnya. Selain itu, juga 
diadakan berbagai lomba, di antaranya lomba mewarnai 
bagi siswa kelas I-II, melengkapi gambar serta mewarnai 
bagi siswa kelas III-IV, serta lomba menghias bekal untuk 
siswa kelas V-VI dengan melibatkan orang tua. Di bidang 
wirausaha/entrepreunership, siswa dilibatkan dalam 
kegiatan bazar, yaitu dengan mengolah, menawarkan, serta 
menjual berbagai makanan ataupun minuman kepada 
teman-teman yang lain. Yang sangat menarik dalam 
acara ini, juga ada permainan memancing dan bowling. 
Dalam permainan ini, siswa akan mendapat hadiah bila 
mampu menjawab pertanyaan.

Pada dasarnya, kegiatan “Art, Science, and Charity“  
merupakan kegiatan yang mengajarkan kepada siswa 
akan nilai-nilai kehidupan untuk senantiasa berbagi 
dengan teman yang kurang mampu, dan memberi 
manfaat bagi orang lain, sehingga tanpa disadari, 
orang lain dapat mempermuliakan nama Tuhan.

Bahagianya kami, siswa-siswi SD Kristen Petra 10, pada 
hari Kamis ini, tanggal 14 Desember 2017. Setelah 
menerima rapor semester I, kami bisa bersenang-

senang karena sekolah kami mengadakan acara Art, 
Science, and Charity Event (ASCE). 

Dalam kegiatan ini, kami bisa menikmati makanan dan 
minuman yang ada di bazar. Kami juga melihat berbagai 
tampilan dari teman-teman, bahkan guru-guru kami, 

seperti permainan kolintang, vocal group, tarian, serta 
panggung boneka bertema Natal yang merupakan 
hasil kolaborasi antara siswa dan guru. Bukan 
itu saja, lho..! Ada juga stan permainan. Kami 

sampai harus bersabar mengantre untuk bermain 
bola basket mini, memancing bola, dan lucky wheel. 

Permainan yang dibuat sangat seru sehingga kami senang 
dan tidak bosan. 

Eitss, mau jadi pintar? Jangan lupa belajar. Nah, pada 
kegiatan ini juga ada stan science. Di stan ini, kami bisa 
belajar berbagai percobaan ilmiah, seperti warna berjalan 
(kapilaritas), pembuktian telur dapat melayang dalam air 
garam (hukum Archimedes), dan mengembangkan balon 
tanpa ditiup. Menyenangkan sekali bisa belajar sambil 
bermain dengan bahan-bahan yang dicampur-campur dan 
menghasilkan sesuatu yang dapat kita pelajari.

Hmm... sedikit penasaran, nih! Kenapa ya, teman-
teman membawa gantungan kunci yang lucu-lucu, pohon 
Natal kecil yang bagus, dan kotak tisu? Oh... ternyata 
mereka membeli di stan charity, teman-teman...! Stan ini 
memajang berbagai hasil karya para siswa SD Kristen Petra 
10 untuk dijual, dan hasilnya nanti akan disumbangkan 
untuk kegiatan sosial Mereka semua antusias sekali sampai 
barang-barang yang dijual habis. Wah, senangnya berbagi 
ya, teman-teman..! Ehh.. ada gantungan snowflake lucu 
yang dibawa oleh teman kami, nih! Ternyata, teman-teman 
kami ini membuat snowflake sendiri dengan dibantu oleh 
guru-guru di stan art. Selain melihat berbagai macam hasil 
karya teman-teman yang menarik, di stan ini kami juga 
dapat menciptakan hasil karya kami sendiri.

Oh, iya... ada kegiatan yang ditunggu-tunggu, yaitu 
lomba fashion show bertema Natal. Beberapa siswa kelas 
I-III berjalan di panggung bersama orang tua mereka, 
sedangkan siswa kelas IV-VI memperagakan baju mereka 
tanpa orang tua. Usai penampilan, dipilih tiga pemenang 
untuk kategori kelas I-III, dan tiga pemenang untuk kategori 
kelas IV-VI. Menyenangkan sekali acara hari ini... sekarang 
kami menunggu acara yang lebih menarik lagi tahun 
depan, hehehe...!
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Berbagi Kasih

Bulan Desember adalah bulan yang 
menyenangkan. Tahukah kalian 
apa penyebabnya? Selain bulan 

terakhir dalam perhitungan kalender, 
bulan Desember identik dengan Natal, 
bagi-bagi hadiah, dan hari libur. Kami, 

siswa-siswi kelas VI SD Kristen Petra 
11, ingin berbagi kasih dengan 
mengumpulkan sumbangan berupa 
sembako, untuk disalurkan ke Yayasan 
Panti Asuhan Sejahtera yang bernama 
House of Hope, yang terletak di 
Kelurahan Lontar, Surabaya. Beberapa 
teman dan guru mewakili kunjungan ke 
panti asuhan tersebut. 

Di sana, kami diterima dengan 
ramah oleh Ibu Asmoro selaku 
pimpinan panti asuhan. Untuk 

08

Zhang Sha (Charlene)
很感谢我的三位指导
老师，她们给我了很
多的鼓励和帮助。初
到苏蜡巴亚，给我的
第一印象，这是一
座“微笑城市”，每
个人脸上都带着友善而真诚微笑。感
谢与彼得拉相遇，让我遇见了这么多
可爱而有趣的学生。
I am very grateful to my three teachers. 
They gave me a lot of encouragement 
and help. I called this is a “smiling city,” 
because my first impression of Surabaya 
is that everyone has a friendly and 
sincere smile on their faces. Thanks 
to Petra, I met so many lovely and 
interesting students.

Wu Yanchun (Annie)
在这四个月里，我认
识到了在教学中，良
好的教态与充分的课
前准备的重要性。收
获了很多经验，增长
了许多见识。老师们
都很照顾我们，学生
也非常可爱，这段时光将会是一段难

忘的回忆。
During these four months, I realized 
the importance of good teaching and 
preparation before lessons in teaching. 
I gained a lot of experience, increased 
a lot of knowledge. The teachers took 
good care of us and the students are 
very cute. This experience will be an 
unforgettable memory.

Qin Dan (Sweet)
在泗水的四个月实
习期间，我感受到
了印尼友人的友好
和热情，感谢这些
朋友对我们的照
顾。校长和老师们
都很友好。学生也
给我留下了很深的印象，他们很可爱
也很活泼。他们很喜欢向我求教一些
学习上的问题。在泗水的这段时间，
我过得很开心，再次感谢所有我认识
的人。
During the four-month internship in 
Surabaya, I felt the friendship and 
enthusiasm of Indonesian friends and 
I thank these friends for their care. 
Principals and teachers are very 

friendly. The students also left a deep 
impression for me. They are very cute 
and lively. They like to ask me about the 
learning. During this time in Surabaya, I 
had a great time, thanks again to all the 
people I know.

Li Ruonan (Candy)
四个月以来，我发现印尼
学生和中国学生有很大的
区别。印尼学生很聪明，
很活泼，善于接触新的事
物。对于汉语，他们觉得
很难，但是只要感兴趣，
可以学的很好。在这里我
也认识了很多朋友，学会了如何去做
一名优秀的教师。
In the past four months, I have found 
that Chinese teaching is still a very 
interesting thing. Indonesian students 
are very different from Chinese students. 
Indonesian students are very smart, very 
lively, good at learning new things. For 
Chinese, they find it hard to learn, but 
as long as they are interested, they can 
learn well. I also know a lot of friends, 
learned how to be an excellent teacher.

Pada semester ganjil tahun ajaran 2017/2018, empat orang native teachers dari Guangxi University 
of Science and Technology, China, kembali dihadirkan untuk mengajar bahasa Mandarin di 
sekolah-sekolah PPPK Petra. Keempat native teachers yang ikut dalam internship program ini, 

adalah: Zhang Sha (Charlene), Wu Yanchun (Annie), Qin Dan (Sweet), dan Li Ruonan (Candy). Dengan 
adanya internship program ini, para siswa bisa lebih bersemangat dalam belajar bahasa Mandarin, 
begitu juga dengan para native teachers yang senang atas kesempatan mengajar di sekolah-sekolah 
PPPK Petra. Berikut komentar mereka....

Learning Chinese with Native Teacher

menambah keakraban, kami 
menyanyikan lagu “Dalam Yesus Kita 
Bersaudara”, dan sebaliknya mereka 
juga mempersembahkan pujian “O 
Holy Night” bagi kami. Ibu Asmoro juga 
memperkenalkan identitas anak-anak 
panti asuhan, mulai dari yang usia balita, 
SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, 
serta menjelaskan kegiatan rutin mereka 
setiap hari. Kami juga diperlihatkan 
kondisi ruangan di dalam panti. 

Melalui kegiatan ini, kami bisa 
bersyukur karena ingat akan kasih Tuhan 
lewat orang tua kami, dan kami belajar 
peduli kepada saudara-saudara kami 
yang tinggal di panti asuhan. Terima 
kasih Tuhan atas berkatmu kepada kami 
dan bisa menjadi berkat bagi sesama.



Perkemahan Jumat Sabtu

SD Kristen Petra 12 mengadakan 
kegiatan Perjusa (Perkemahan 
Jumat Sabtu) pada tanggal 8-9 

Desember 2017, yang diikuti oleh 
seluruh siswa kelas IV. Ada 10 regu 
dalam perkemahan ini, terdiri atas 5 
regu putra dan 5 regu putri. Perkemahan 
dimulai dengan upacara pembukaan 
yang dipimpin oleh Kak Tantyo. Setelah 
itu, kami mulai mendirikan tenda. 
Lalu pukul 13.00, saatnya makan siang 
untuk memulihkan energi, sebelum ikut 
kegiatan outbound yang dipimpin oleh 
Kak Hananta. Ada lima pos permainan, 
yaitu estafet memakai baju, estafet 
kertas, menjepit bola, taplak terbang, 
dan estafet air. Kami bersenang-senang 
sekaligus basah kuyup dalam outbound 
ini. Kami pun mandi sore, lalu menikmati 
makan malam yang telah dipersiapkan 
oleh kakak-kakak pembina.

Badan kami terasa seperti di-charge 
kembali, dan kini saatnya menerima 
materi kepramukaan dari kakak 
pembina. Kami dikenalkan tentang 
sejarah pramuka, sandi morse, sandi 
rumput, dan sandi kotak. Kami harus 
memperhatikan materi ini karena 
besoknya ada ujian melalui kegiatan 
penjelajahan. Kemudian, sesi dilanjutkan 
dengan game yang melatih konsentrasi 
dan ketangkasan, sekaligus mempererat 
tali persahabatan di antara kami.

Tepat pukul 20.00, diadakan acara api 
unggun. Kami diajak untuk merenungkan 
kembali sikap kami sebagai anggota 

pramuka, dan diingatkan untuk 
menerapkan Tri Satya dan Dasa 
Dharma. Kami juga melakukan 
renungan malam, merefleksi diri 
sepanjang hari yang telah kami 
lalui bersama Tuhan, sebelum 
ke tenda masing-masing untuk 
beristirahat.

Hari kedua, kami awali dengan 
renungan pagi dan senam bersama 
agar badan menjadi lebih bugar. Usai 
mandi dan makan pagi, kegiatan 
penjelajahan pun dimulai. Kami diberi 
pengarahan oleh kakak pembina untuk 
benar-benar memperhatikan setiap 
tanda yang diberikan. Bila tidak, kami 
akan tersesat! Kami segera mengikuti 
ketua regu masing-masing. Ada tiga 
pos yang harus kami lalui. Pos I adalah 
halang rintang; kami harus merangkak 
agar dapat melewati halangan yang ada 
di depan kami. Pos II adalah komitmen; 
kami diminta untuk membuat komitmen 
untuk selalu menerapkan Tri Satya dan 
Dasa Dharma dalam kehidupan sehari-
hari. Pos III adalah sandi kotak; kami 
harus menerjemahkan setiap sandi kotak 
dan mengartikannya agar tidak tersesat. 
Wah, agak sulit juga ternyata… tetapi 
sangat asyik, lho..! Setelah melalui ketiga 
pos, akhirnya kami berhasil kembali ke 
lokasi sekolah dengan selamat. Horeee..! 
Kami disambut dengan tepuk tangan 
oleh para kakak pembina karena berhasil 
melewati berbagai rintangan. Nah, 
kini saatnya kami harus membongkar 

tenda kami, karena sebentar lagi adalah 
upacara penutupan Perjusa yang 
dipimpin oleh Kak Yanti.

Pada upacara penutupan, 
disampaikan bahwa anggota pramuka 
harus memiliki jiwa yang tangguh, 
disiplin, mandiri, tidak mudah putus 
asa, dan selalu siap untuk menolong 
sesama. Akhirnya, kakak pembina 
mengumumkan regu yang paling 
kompak dan mampu menyelesaikan 
setiap rintangan yang diberikan mulai 
hari pertama sampai hari kedua. 
Pemenangnya adalah... regu Mawar! 
Horeee!!! Kami pun memberi ucapan 
selamat kepada regu Mawar. Tepat pukul 
11.00, kami harus meninggalkan sekolah. 
Selamat tinggal, Perjusa...! Kami senang 
bisa ikut Perjusa karena bisa melatih 
kami menjadi anak yang mandiri, 
disiplin, dan bertanggung jawab. Terima 
kasih SD Kristen Petra 12. Terima kasih 
kakak-kakak pembina. I love you...!

Jingle Rainbow
Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan 

karunia-Nya, sehingga siswa-siswi SD Kristen Petra 13 
kembali mengukir prestasi di bidang seni. Lomba dengan 

tema “Jingle Rainbow” ini diadakan pada tanggal 4 Desember 
2017, di aula SMP Kristen Petra 2. Lomba ini bertujuan 
untuk mengembangkan kreativitas anak dalam bidang karya 
seni; menumbuhkan jiwa kreatif dan kompetitif pada siswa 
sejak dini melalui lomba mewarnai, melukis, dan membuat 
ornamen Natal dari plastisin/playdough.

Wakil dari SD Kristen Petra 13 yang meraih prestasi dalam 
lomba tersebut, yaitu: Govasye Rafael Haumahu dari kelas 
VI-B, Juara I lomba melukis kaus; Kevin Renardo dari kelas 
IV-C, Juara II lomba membuat ornamen Natal dari plastisin; 
serta Deborah Olivia Sally dari kelas III-C, masuk sepuluh 
besar dalam lomba mewarnai. Puji Tuhan, berkat dukungan 
para guru dan orang tua, terlebih pertolongan Tuhan dalam 
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segala persiapan yang matang 
dan kerja keras, prestasi ini 
dapat diraih. Tuhan Yesus 
memberkati!



Sekitar empat tahun yang lalu, 
pada bulan November 2013, saya 
mengikuti ASMOPS (Asian Science 

and Mathematics Olympiad for Primary 
School) bersama dengan teman-teman. 
Saat itu saya masih kelas V SD, dan saya 
sangat menikmati seluruh rangkaian 
acara ASMOPS. Pada tahun 2017, dibuka 
lomba untuk jenjang SMP dengan nama 
ASMO (Asian Science and Mathematics 
Olympiad). Saya sangat tertarik untuk 
mengikutinya, apalagi tahun ini adalah 
tahun terakhir saya pada jenjang SMP.

Seleksi dimulai dari babak penyisihan 
pada tanggal 9 September 2017, 
diikuti oleh lebih dari seribu peserta 
dari seluruh Indonesia. Dari babak ini, 
diambil dua puluh besar dari tiap mata 
pelajaran dan tiap jenjang. Puji Tuhan, 
saya lolos dan ikut seleksi nasional 
pada tanggal 13‒15 Oktober 2017 di 
Tangerang. Seleksi berupa karantina 
dan tes akhir untuk menentukan siapa 
saja yang berhak menjadi anggota tim 

nasional Indonesia. Puji Tuhan, saya 
diberi kesempatan menjadi bagian 
dari tim nasional Indonesia bidang 
Matematika jenjang SMP yang terdiri 
atas empat orang. Tanggal 16 November 
2017, saya bertolak ke Jakarta untuk 
pembentukan tim dan juga latihan 
menari untuk cultural night nantinya. 

Esok harinya, saya bertolak ke 
Pattaya, Thailand, bersama dengan 
seluruh anggota tim nasional Indonesia 
yang berjumlah dua puluh siswa dan dua 
team leader. Hari pertama di Pattaya 
diisi dengan opening ceremony dan 
theoretical round, yaitu bagian lomba 
individual. Hari kedua diisi dengan 
exploration round, yaitu bagian lomba 
tim. Kemudian pada malam harinya, 
diisi dengan cultural night; kami 
menampilkan tarian Ondel-Ondel.

Pada tanggal 20 November 2017, 
kegiatan diisi dengan acara wisata 
ke floating market dan ke dunia es 
yang bernama The Frost. Saya sangat 

menikmati semua wisata yang ada 
bersama dengan teman-teman saya. 
Lalu... saat yang menegangkan pun tiba, 
yaitu saat pengumuman pemenang. 
Puji Tuhan, saya berhasil meraih medali 
emas untuk kategori individual dan 
predikat The Best Team untuk kategori 
tim. Semua raihan ini hanya karena 
anugerah Tuhan semata, dan juga berkat 
dukungan serta doa dari teman, guru, 
dan karyawan SMP Kristen Petra 3. Saya 
bersyukur sudah diberi kesempatan 
sekali lagi untuk mengikuti lomba 
internasional tingkat SMP sebelum 
melangkah ke jenjang SMA. Terima kasih 
buat semua dukungan dan doanya...! 
Be thankful for what you have, before it 
becomes something you had. 
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Setelah tampil secara live di TVRI pada bulan Oktober 
2017, siswa-siswi PPPK Petra kembali mendapatkan 
kesempatan tampil live di stasiun televisi yang sama 

pada bulan November 2017 lalu. Bila sebelumnya yang tampil 
adalah siswa jenjang SMP-SMA dalam program acara Xpresi 
Kabaret, kini yang tampil adalah siswa jenjang SD dalam 
program acara Fantasi. Dengan lokasi shooting di Studio 2 TVRI 
Stasiun Jawa Timur, program acara ini ditayangkan pada hari 
Senin, tanggal 27 November 2017, pukul 15.00‒16.00 WIB.

Ada beragam performance yang ditampilkan oleh para 
siswa SD PPPK Petra, mulai dari paduan suara (Petra Children 
Choir), tarian kreasi (hip hop), tarian tradisional (Petra Children 
Dancer), ansambel musik gabungan beberapa SD PPPK Petra, 
kids orchestra dan vokal, hingga gerak dan lagu. Semua sekolah 
jenjang SD yang ada di lingkungan PPPK Petra, tak ketinggalan 
mengirimkan perwakilan siswanya sebagai pengisi/pendukung 

acara. Mereka datang ke Studio 
2 TVRI juga turut didampingi oleh Dewan Pengurus, 
Direktur Eksekutif, Wakil Direktur Pendidikan, dan Kepala SD 
PPPK Petra, serta panitia acara dan pelatih PCC. Para pengisi 
acara tampak bersemangat menampilkan kebolehan mereka 
masing-masing.

Kegiatan mengisi program acara TV ini bisa dikatakan 
sebagai sarana promosi konkret terhadap pelaksanaan 
program kerja PPPK Petra yang selama ini sudah dilaksanakan, 
dalam pengembangan kemampuan dan bakat siswa untuk 
bidang nonakademik, khususnya bidang seni. Selain itu, juga 
sebagai salah satu bentuk cara untuk memuliakan nama Tuhan 
lewat acara pentas seni yang dapat dinikmati oleh masyarakat 
Jawa Timur. Ke depannya, diharapkan kegiatan ini bisa tetap 
diadakan sebagai salah satu cara untuk memupuk motivasi 
para siswa di bidang seni, sekaligus mengembangkan talenta 
seni yang mereka miliki. Tuhan memberkati.

Live in Fantasi

Gold Medal &
The Best Team ASMO 2017
- Aaron Alvarado K.J.-



Pada tanggal 10‒19 November 2017, sekolah kami, 
SMP Kristen Petra 3, turut serta dalam lomba mading 
pada event UBS Zetizen-Con 2K17 yang berlangsung 

di Supermall Surabaya Convention Center (SSCC). Tim 
mading SMP Kristen Petra 3 beranggotakan lima orang, 
yaitu: Angel,  Ayrine, Cloviz, Albert, dan Felita. Sebelum 
mengikuti lomba ini, kami juga meluangkan waktu untuk 
melakukan latihan terlebih dahulu di sekolah agar saat 
lomba kami bisa meraih hasil yang maksimal. 

Pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017, kami 
berangkat ke SSCC bersama dengan tim flashmop atau 
yang disebut dengan campaign untuk mengikuti lomba 
sejenis kampanye pada hari itu. Suasana di sana sangatlah 
ramai, dan kami pun sangat senang karena banyak acara 
yang menarik selain dari perlombaan yang ada di sana. 
Pada saat pameran karya mading, kami bertugas secara 
bergantian untuk menjaga di stan pameran kami, dengan 
didampingi oleh guru pembimbing kami.

Mading on 

SMP Kristen Petra 5 kembali menuai prestasi. Kali ini 
lewat karya para siswanya yang tergabung dalam 
tim mading, yang mengikuti lomba dalam ajang 

UBS Zetizen-Con 2k17 pada tanggal 10-19 November 
2017, di Supermall Surabaya Convention Center (SSCC). 
Dengan mengusung tema Modernized, yang merupakan 
pengembangan dari tema umum UBS Zetizen-Con 2k17 
yakni Breakthrough, mereka berhasil membawa pulang 
trofi berpredikat Best 5 Gold.

Banyaknya remaja zaman sekarang yang hobi membeli 
produk asing, melatarbelakangi dibuatnya mading ini. 
Tampak luar, mading karya Kent (IX-6), Cynthia (IX-5), 
Youvena (VII-7), Joceline (IX-6), dan Eugenia (IX-1) ini 
berbentuk diamond. Di sekelilingnya, terdapat artikel-
artikel yang memuat opini beberapa guru SMP Kristen 
Petra 5 mengenai perkembangan produksi dalam negeri 
pada saat ini. Tidak hanya itu saja, mading karya mereka 
juga dapat ‘dibuka’. Yang unik adalah pada bagian dalam 
mading, kita dapat melihat data-data hasil survei tentang 
ada berapa banyak siswa SMP Kristen Petra 5 yang 
mengetahui apa itu UBS. Data tersebut dilampirkan dalam 
bentuk persentase dan diagram, yang dihias dan menarik 
mata. Kita juga dapat menemukan lebih banyak artikel 
informatif dan hasil survei serupa ketika ‘kubah’ dibuka.

Melalui mading ini, kita diajak untuk sadar betapa 
pentingnya mencintai produk sendiri. Kita juga diajak untuk 
aktif dalam memajukan perekonomian Indonesia dengan 
tindak nyata, seperti membeli album musisi lokal, dan 
lain sebagainya. Terbukti, dengan persiapan yang matang, 
bukan mustahil kemenangan ada di genggaman tangan. Ini 
pertama kalinya mereka membawa pulang trofi Best 5 Gold 
setelah tahun lalu harus puas dengan raihan trofi Best 5 
Silver pada ajang yang sama. Memang... hasil tidak pernah 
mengkhianati usaha. Go Petra 5! Keep the spirit!
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Dan tanpa terasa, sudah tiba harinya saat pengumuman 
juara lomba mading. Kami sangat bersyukur kepadaTuhan 
karena kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, 
kerja keras kami, dan juga peran serta teman-teman yang 
bersedia mengumpulkan balot koran untuk mendukung tim 
mading kami. Pada tahun ini, sekolah kami meraih banyak 
penghargaan dan menang dalam beberapa kategori, antara 
lain: Juara II dalam Best School Campaign, Juara I dalam 
kategori School Campaign Terfavorit Pengunjung, Juara II 
Good Voice, Juara II dalam kategori versi balot koran, Juara I 
dalam kategori Teenygraphster Favorit Pengunjung, meraih 
silver dalam kategori masuk Best Five School, dan juga 
menjadi Juara III kategori Best School. Kami pun mengakhiri 
keikutsertaan dalam event tersebut dengan perasaan yang 
senang, bangga, puas, dan juga rasa bersyukur kepada 
Tuhan Yesus atas penyertaan-Nya selama perlombaan ini 
berlangsung.

oleh:  Angel

Zetizen-Con 2k17



Everlasting
Blessings

Tim mading SMA Kristen Petra 2 
pada tahun ini berpartisipasi lagi 
dalam ajang lomba se-Jawa Timur 

yang bergengsi dan hits, alias Zetizen-
Con 2k17. Dengan mengangkat tema 
“Breakthrough”, event ini dilangsungkan 
pada tanggal 10‒19 November 2017. 
Lomba yang berlangsung selama sepuluh 
hari ini akhirnya membuahkan hasil yang 
memuaskan. Setelah melewati proses 
selama kurang lebih tiga bulan, dari 
diskusi ide yang berlangsung selama 
tiga minggu, hingga proses pembuatan 
avenue selama dua bulan, akhirnya kami 
bisa membawa mading atau avenue 
kami ke zetcon. 

Apakah cukup? Belum tentunya. 
Tugas kami belum selesai sampai di situ 
saja, kami masih harus menjaga avenue 
kami di Supermall Surabaya Convention 
Center (SSCC) selama sepuluh hari. 
Namun, rasa lelah kami tertutup oleh 
keseruan acara yang ada di zetcon. Kami 
bisa menyaksikan berbagai lomba yang 
menarik, seperti Good Voice, Jewelry, 
Red-A, Zetizen Boys, dan lainnya. Kami 
juga bisa menyaksikan banyak artis-artis 
hits dari tanah air, seperti Tulus, Julian 
Jacob, dan JAZ. Selain itu, kami juga bisa 
mengikuti acara Slime party. Namun 

di balik keseruan Zetizen-Con 
2k17 ini, tetap saja ada rasa khawatir, 
gugup, ataupun cemas, karena kami 
harus melewati tahap penjurian. Dan 
akhirnya... kami bisa melewati penjurian 
itu dengan baik. Puji Tuhan, kami bisa 
menjelaskan tema kami dengan baik 
dan para juri memberikan respons yang 
positif untuk kami.

Kami memang merasa lega, namun 
masih ada hal yang kami tunggu-
tunggu, yaitu pengumuman Best 
School. Tentunya, perasaan kami 
sangatlah campur aduk, singkatnya, 
galau. Walau merasa sangat gugup, 
kami tetap berserah kepada Tuhan dan 
meminta campur tangan-Nya, karena 
tujuan kami dari awal mengikuti lomba 
ini bukan hanya meraih kemenangan 
dan berkreasi, melainkan juga bisa 
membanggakan nama sekolah, kota, dan 
tentunya memuliakan nama Tuhan. 

Di setiap perlombaan, pasti ada suka 
dan duka. Proses yang kami lalui selama 
‘persiapan’ zetcon ataupun ‘saat’ zetcon 
pun benar-benar banyak, tak sedikit 
pengorbanan 

yang kami berikan 
untuk mengikuti lomba ini. Beberapa 
contohnya adalah kami harus mengikuti 
ulangan susulan, pulang lebih lambat 
dari teman-teman kami, bangun pagi 
pada hari libur untuk mengerjakan 
avenue. Namun, kerja keras kami 
terbayar saat kami sudah melihat 
avenue kami terpajang di SSCC. Kami 
merasa sangat bangga karena kerja 
keras kami selama ini tidaklah sia-sia. 
Ditambah lagi, saat kami akhirnya 
berhasil membawa pulang trofi 2nd 
Best School, tiga piala gold atas top ten 
gold avenue, predikat karya favorit versi 
pengunjung (vote), dan predikat karya 
favorit versi balot koran, sepuluh silver, 
dan enam bronze. 

Mengikuti lomba ini memberi 
banyak manfaat untuk kami. Kami bisa 
belajar untuk berani berbicara di depan 
umum, berani berkarya, mendapatkan 
pengalaman, dan juga kami bisa 
mendekatkan diri satu sama lain. 
Tentunya, tanpa dukungan teman-teman 
kami yang berpartisipasi dalam berbagai 
macam lomba dan yang hadir ke Zetizen-

Con 2k17, guru-guru kami yang juga 
harus pulang lebih lambat untuk 

menunggui kami, orang tua kami 
yang selalu men-support, dan 

yang terpenting yaitu penyertaan 
Tuhan Yesus, kami tidak akan bisa 
meraih gelar Best School untuk 
kesepuluh kalinya. Thank God for 

your never ending 
blessings! Ten years 
in a row! Yay!!!

oleh: Gerina & Lauw 
Vanissa
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Pada tanggal 11-12 Desember 2017, 
SMP dan SMA Kristen Petra 4 
berkesempatan untuk mengadakan 

acara ASCE. Bagi yang belum tahu, 
ASCE adalah singkatan dari Art, Science, 
and Charity Event. Selain berisikan 
penampilan bakat dari siswa-siswi SMP 
dan SMA Kristen Petra 4, ASCE ini juga 
bertujuan untuk berbagi kepada sesama 
kita yang membutuhkan. Banyak talenta 
yang ditampilkan dalam acara ini, mulai 
dari dance, sulap, pantomim, balet, 
drama musikal, beatbox, dan banyak lagi 
penampilan yang tidak kalah serunya.

Acara dibuka dengan doa, dan 
dilanjutkan dengan prosesi pemukulan 
gong oleh Ibu Elisabeth Dian selaku 
Kepala SMA Kristen Petra 4, sebagai 
tanda bahwa acara ASCE 2017 resmi 
dimulai. Lalu, dimulailah penampilan tari 
tradisional khas Jawa Timur, yaitu Tari 
Remo, yang merupakan tarian sebagai 

Accounting Olympiad 3

Kami —Vierry Susanto (XII IPS-1) 
dan Matthew Farant (XI IPS-3) 
yang tergabung dalam satu tim— 

mewakili SMA Kristen Petra 1 dalam 
Ma Chung Accounting Olympiad 3 yang 
berlangsung di Universitas Ma Chung, 
Malang, pada tanggal 28 November 
2017 lalu. Lomba ini  dilaksanakan dalam 
tiga babak. Pada babak pertama, tim 
peserta mengerjakan soal-soal, berupa: 
ayat penyesuaian, ayat jurnal koreksi, 
menemukan kesalahan dalam laporan 
keuangan, serta menyusun neraca lajur. 
Puji Tuhan, pada babak pertama ini, 
kelompok kami berhasil menjadi yang 
terbaik di antara enam tim yang lolos.

Kemudian, babak kedua dibagi dalam 
dua sesi. Sesi pertama, kami diminta 
untuk mengambil dua buah kertas secara 
acak, dan kami harus mempresentasikan 
arti dari kata-kata yang tertulis 
di kertas tersebut. Kami dapat 
mempresentasikannya dengan baik, dan 

mendapat nilai maksimal pada sesi 
tersebut. Pada sesi kedua, keenam 
tim dibagi menjadi dua kloter. Tiap 
kloter beranggotakan tiga tim. Pada 
sesi ini, kami mendapatkan sepuluh 
pertanyaan cepat tepat. Namun 
sayangnya, kami kurang maksimal 
dan menempati posisi kedua dari 
empat tim yang lolos.

Pada babak ketiga atau babak 
final, kami diberi sebuah studi kasus 
mengenai analisis persediaan dari 
suatu perusahaan. Seluruh kelompok 
yang lolos dikumpulkan di dalam satu 
ruangan dengan panitia penjaga, 
untuk menganalisis soal tersebut dan 
mempersiapkan presentasi. Setelah 
selesai menyusun file presentasi dengan 
program powerpoint, kami diminta 
mengambil undian untuk urutan tampil. 
Akhirnya, kami mendapat undian nomor 
urut dua. Sesaat sebelum maju, kami 
berdoa meminta pertolongan Tuhan 

agar bisa mempresentasikan jawaban 
dengan baik di hadapan dewan juri. Usai 
tampil, kami berdua lega karena dewan 
juri memberi komentar yang positif 
terhadap presentasi kami.

Saat pengumuman juara dibacakan... 
puji Tuhan, kami keluar sebagai juara 
pertama! Kami langsung mengucap 
syukur kepada Tuhan atas penyertaan-
Nya. Setelah itu, kami kembali ke 
Surabaya sambil menceritakan berbagai 
pengalaman yang kami dapatkan. Soli 
Deo gloria!

oleh: Matthew & Vierry

ucapan selamat datang. Setelah itu, para 
siswa menampilkan bakat mereka di atas 
panggung. Selain penampilan panggung, 
di ASCE juga ada stand science yang 
berisi berbagai percobaan mengenai 
sains. Bukan cuma itu saja, bagi yang 
lapar ataupun haus, ASCE menyediakan 
stan bazar yang menyediakan makanan 
dan minuman yang rasanya hau 
jek sen cing ping. Penampilan hari 
pertama ditutup dengan penampilan 
dance nusantara yang heboh banget 
dengan perpaduan lagu barat dan lagu 
tradisional dari Indonesia Timur.

Pada hari kedua, acara dibuka 
dengan doa, dan dilanjutkan dengan 
penampilan-penampilan yang tidak kalah 
serunya dari hari pertama. Penampilan 
pertama dibuka oleh duet keyboardist 
dan violinist yang membawakan 
lagu Korea, dan dilanjutkan dengan 
penampilan vocal group, fashion show, 

dan juga band. Penampilan dari bible 
cinema yang menceritakan tentang 
kehidupan Abraham, sempat mencuri 
perhatian para penonton karena 
dapat membuat penonton terbawa 
dalam suasana cerita. Penampilan 
para pemain pantomim juga tidak mau 
kalah, mereka menampilkan konsep 
yang tak terduga dan membuat pecah 
suasana sehingga penonton tertawa. 
Penampilan selanjutnya, ada kakak 
beradik P4DC dan juga Trafour dance 
yang merupakan tim dance dari SMP dan 
SMA Kristen Petra 4, yang menampilkan 
gerakan dance yang energik dan penuh 
semangat. Pada penghujung acara, ada 
penampilan flashmob dari OSIS SMA 
Kristen Petra 4 yang menutup acara ASCE 
ini dengan meriah. Sampai jumpa pada 
ASCE tahun depan! Terima kasih Tuhan 
atas anugerah-Mu sehingga kami bisa 
menutup akhir semester ini dengan luar 
biasa.

oleh: Fernando A.S.W.
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Sukses..!!!
ASCE 2017



Menggugah Empati

Bulan Desember merupakan masa 
adven bagi kita dalam menanti 
hari kelahiran Tuhan Yesus. Untuk 

itu, para siswa SMA Kristen Petra 
3 mengisinya dengan mengadakan 
kegiatan berbagi kasih yang menjadi 
bagian dari event sekolah yang bertajuk 
Art, Science, and Charity. Kegiatan 
ini diselengarakan pada tanggal 7 
dan 11 Desember 2017. Bantuan 
yang disalurkan berupa parsel yang 
telah dikemas sedemikian rupa untuk 
diantar ke rumah teman-teman yang 

Zetizen-Con 2k17 adalah salah satu 
event tahunan yang hits di kalangan 
anak muda ataupun pelajar di 

Surabaya dan juga lingkup nasional. Salah 
satu tujuan diadakannya ajang ini adalah 
untuk memancing kreativitas dan bakat 
dalam diri anak-anak muda, khususnya 
pelajar. Ada banyak bidang yang 
diperlombakan, salah satunya adalah 
bidang musik. Oleh karena itu, talenta-
talenta muda dari SMA Kristen Petra 5 
yang tergabung dalam Starla Band dan 
Starla Voice, tidak mau melewatkan 
kesempatan untuk turut meramaikan 
event yang berlangsung di Supermall 
Surabaya Convention Center (SSCC) pada 
tanggal 10‒19 November 2017 ini.

Pada tanggal 10 November 2017, 
Starla Voice tampil dalam kategori lomba 
Zetizen Good Voice 2k17. Tim Starla 
Voice terdiri atas Fedorike Yaphilia, 
Steve, William, Sentanu Chandra, Jessica, 
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membutuhkannya. Melewati lorong 
dan gang yang sempit, merupakan 
pengalaman tersendiri bagi para 
siswa perwakilan kelas, wali 
kelas, dan guru mentor, saat 
mengantar bingkisan bagi 
teman-teman sekelas yang 
membutuhkan bantuan. 
Tujuan kegiatan tersebut 
adalah untuk menggugah 
hati para peserta didik untuk 
mempunyai rasa empati 
terhadap sesama.

Berbagi Kasih

Ivana Winata, Tania Gissela Susilo, Keiko 
Natasha Gunarto, dan Rensy Kireyne. 
Mereka mampu masuk lima belas besar 
dalam kompetisi ini.

Sedangkan untuk Starla Band dengan 
para personelnya: Thomas Lesmono, 
Joshua Gilbert Elka, Antonio Nicolas 
M.B.S., Reinaldo Yohanes, Calvin Tjipto 
D., dan Gilbert Nathanael, meramaikan 
lomba Zetizen Band 2k17. “Starla...! 
Starlaaa...! Starlaaaaaaaa...!” Begitu 
teriakan para fan dari Starla Band sambil 
membawa banner bertuliskan: Starla 
Kamu Bisa; Starla Selalu di Hati; Starla 
Cinta Matiku; Starla Success Forever. 
Tidak lupa, tulisan “Starla” bertabur 
bintang di sana-sini dan rambut kribo, 
mewarnai malam puncak final Honda 
Beat Zetizen Band 2k17 di SSCC pada 
tanggal 18 November 2017. Kehebohan 
pendukung dari teman-teman, guru, 
karyawan, juga orang tua, membuat 

penampilan Starla semakin bersemangat 
dan total di atas panggung. Aransemen 
musik dan gubahan lagu, mampu 
memukau penonton. Sepertinya lagu 
lama, tetapi Starla mampu mengubah 
menjadi lagu kekinian yang diminati 
anak zaman now. Hasilnya, Starla Band 
berhasil menyabet gelar Juara II Honda 
Beat Zetizen Band 2k17.

Prestasi ini adalah salah satu hal yang 
luar biasa bagi SMA Kristen Petra 5, 
khususnya para siswa. Keberhasilan ini 
tidak lepas dari campur tangan Tuhan, 
PPPK Petra yang mengizinkan, Ibu Rinto 
selaku kepala sekolah, teman-teman 
sekolah, guru-guru, dan khususnya 
Bapak Triyanto Hendra Mardani yang 
menggembleng Starla hingga berhasil 
meraih Juara II dalam lomba ini. Ucapan 
terima kasih yang besar bagi kepada 
semua pihak yang telah mendukung 
Starla...!

Selalu di Hati
Starla Band
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Rejoice in God

Pentas seni merupakan salah satu 
ajang unjuk gigi dan wadah untuk 
mengembangkan kreativitas, 

eksistensi, dan bakat para siswa. Acara 
yang dekat dengan kegembiraan ini 
selalu ditunggu-tunggu dan menjadi 
gengsi bagi tiap sekolah. SMK Kristen 
Petra di bawah pimpinan Dra. Theresia 
A. Sisworini, M.M., mengadakan 
pentas seni sebagai media hiburan dan 
pelengkap untuk menutup tahun 2017, 
sekaligus perayaan Natal 2017. Acara 
yang dipersiapkan selama tiga bulan 
ini mengangkat tema “Rejoice in God, 
My Savior”, yang berarti: bersukacita 
dalam Tuhan, Juru Selamatku. Di balik 
kelancaran acara pensi, terdapat kerja 
keras, semangat kekompakan, dan kerja 
sama yang baik, serta ketelatenan Bu 
Nola sebagai koreografer dan sutradara. 
Siswa yang tampil dalam drama musikal, 
baik itu sebagai talent, penari malaikat, 
penari hip hop,  modern dancer, penari 
tarian tradisional, dan penari tarian 
sukacita, tentu dipilih melalui casting 
dan latihan yang padat. Tidak hanya 
itu, dekorasi dan setiap kegiatan juga 
disusun dengan baik oleh panitia.

Suara sorak sorai memenuhi 
Auditorium Universitas Kristen Petra 
pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 
2017. Seluruh siswa 

My Savior
SMK Kristen Petra, orang 
tua siswa berprestasi, 
alumni, tamu undangan 
dari sekolah pendukung (feeder) dan 
industri (DUDI), serta Direktur Eksekutif 
PPPK Petra, hadir menyaksikan pentas 
seni. Acara diawali dengan lagu-lagu 
oleh Selisa and friends, yang membuka 
dengan suasana meriah. Selanjutnya, 
sambutan oleh Bapak Dachlan Harahap 
sebagai ketua panitia pentas seni, Dra. 
Theresia A. Sisworini, M.M. sebagai 
kepala sekolah sekaligus penanggung 
jawab, dan Ir. Winfrid Prayogi, M.Div., 
M.Th. selaku Direktur Eksekutif PPPK 
Petra, yang dalam sambutannya 
berpesan agar pensi dijadikan sebagai 
ajang untuk mengapresiasikan karya dan 
potensi para siswa SMK Kristen Petra, 
dan dapat dilaksanakan secara kontinu 
dengan kualitas yang terus meningkat.

Acara selanjutnya, yaitu pembagian 
penghargaan bagi siswa berprestasi 
tiap jurusan. Acara tersebut membuat 
bangga siswa yang berprestasi sekaligus 
haru biru orang tuanya yang juga 
diundang. Dengan adanya penghargaan 
tersebut, diharapkan bisa menjadi 
motivasi siswa lain agar lebih semangat 
dalam belajar dan kompetisi yang sehat. 

Lalu tibalah acara puncak yang 
ditunggu-tunggu, yaitu 
drama musikal Rejoice in 

God, My Savior. Suasana seketika hening 
dan membuat tegang hadirin. Drama 
musikal ini menceritakan tentang cinta 
sejati yang diperankan oleh Richard (X 
TKR) sebagai Bagas, dan Vero (X TKJ 
2) sebagai Kasih, yang menjadi peran 
utama. Dua remaja tersebut saling jatuh 
cinta saat SMA, tetapi tidak mendapat 
restu dari orang tua Kasih, sehingga 
mereka dipisahkan selama bertahun-
tahun. Berkat karunia dan anugerah 
dari Tuhan, mereka dapat melewati tiap 
persoalan. Suatu hari pada malam Natal, 
Tuhan mempertemukan mereka kembali 
dan berakhir dengan pernikahan. Drama 
diakhiri dengan lagu dari Adera dan 
flashmob yang meriah.

Akhirnya, pensi diakhiri pada pukul 
12.00 dengan menyanyikan lagu “We 
Wish You a Merry Christmas” dan foto 
bersama untuk mengabadikan kenangan. 
Lega, satu kata yang mewakili perasaan 
panitia dan pengisi acara. Setelah latihan 
dan persiapan selama tiga bulan, kami 
dapat memberikan semuanya secara 
total. Pensi juga terbukti menumbuhkan 
kebersamaan warga SMK Kristen Petra. 
Luar biasa! SMK Kristen Petra... bisaaa!!!
 

oleh: Phoebe
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Perkembangan teknologi membawa 
pengaruh yang besar dalam 
berbagai bidang, termasuk dunia 

pendidikan. PPPK Petra mendapatkan 
hibah dari Pemerintah Korea Selatan 
berupa satu set perangkat teknologi 
untuk pembelajaran bahasa dan budaya 
Korea di SMA Kristen Petra 4. Satu set 
perangkat teknologi tersebut berupa 
dua puluh set komputer beserta meja 
dan kursi siswa, papan tulis elektronik 
beserta digital pen, TV 50 inci, LCD 
projector, speaker, dan laptop yang 
dipakai oleh guru untuk mengajar di 
kelas tersebut. Hibah tersebut diberikan 
melalui Korea Association Network 
Industries (KANI) yang merupakan hasil 
kerja sama Universitas Kristen Petra 
dengan Dong Seo University Korea dan 
King Sejong Institute Foundation.

SMA Kristen Petra 4 akan membuka 
e-Korean Class bagi siswa-siswi SMA 
Kristen Petra 4 yang tertarik untuk 
mengembangkan kemampuan bahasa 
Korea, melalui kurikulum yang telah 
dikembangkan oleh King Sejong Institute 
Foundation, yakni sebuah institusi 
kepanjangan tangan dari Pemerintah 
Korea Selatan untuk menyediakan 
pendidikan bahasa dan budaya Korea.

Salah satu ruangan di SMA Kristen 
Petra 4 didesain sedemikian rupa 

untuk pelaksanaan e-Korean Class. 
Melalui jaringan yang telah terhubung 
antara SMA Kristen Petra 4, Universitas 
Kristen Petra, dan Universitas Dong 
Seo, di Busan, Korea Selatan, maka 
pembelajaran jarak jauh dapat 
dilaksanakan tanpa harus melalui 
tatap muka secara fisik. Sebanyak 
dua puluh komputer yang telah 
terpasang di salah satu ruangan di 
SMA Kristen Petra 4, dapat digunakan 
oleh siswa untuk mengakses materi 
bahasa Korea dari server di Universitas 
Kristen Petra. Ruangan tersebut juga 
dilengkapi dengan electronic board 
yang memudahkan pembelajaran yang 
interaktif guru dan siswa.

Pada tanggal 12 Desember 2017, 
dilaksanakan acara pembukaan kelas 
Korea di SMA Kristen Petra 4. Acara 
tersebut dihadiri oleh Dewan Pengurus 
PPPK Petra serta para Kepala SMA 
Kristen Petra seluruh Surabaya, Rektor 
Universitas Kristen Petra beserta tim, 
Director International Exchange Center, 
Dong Seo University, Korea Association 
Network Industries (KANI), Ministry of 
Science and ICT Korea, dan King Sejong 
Institute Foundation. Acara dimulai 
dengan sambutan oleh siswa-siswi 
SMA Kristen Petra 4 yang secara khusus 
menggunakan baju tradisional Korea, 

yaitu hanbok dengan menyanyikan 
lagu Korea. Selanjutnya, Ketua I Dewan 
Pengurus PPPK Petra, Dr. Ir. J. Heryanto, 
MS, MBA, bersama dengan Dr. Son 
Sukjoon dari Ministry of Science and 
ICT Korea melakukan pengguntingan 
pita yang disambut dengan tepuk 
tangan meriah oleh para hadirin yang 
menyaksikan pembukaan e-Korean 
Class. Para hadirin berkesempatan 
berkomunikasi jarak jauh dengan salah 
seorang dosen Dong Seo University di 
Busan dalam acara pembukaan tersebut. 
Selanjutnya, hadirin diajak untuk melihat 
tower pemancar setinggi sekitar 20 
meter yang fungsinya menghubungkan 
SMA Kristen Petra 4 dengan Universitas 
Kristen Petra Surabaya. Selain melalui 
internet, proses pembelajaran dan 
penyediaan materi e-Korean Class dapat 
diakses melalui pemancar tersebut.

Dalam acara pembukaan tersebut, 
sebanyak dua puluh siswa SMA Kristen 
Petra 4 berkesempatan untuk mengikuti 
pembelajaran tentang materi dasar 
bahasa Korea bersama salah satu guru 
native dari Korea Selatan, yaitu Mr. 
Hong dari King Sejong Institute. Proses 
pembelajaran ini berlangsung interaktif. 
Selain menyampaikan presentasi, 
Mr. Hong juga mendemonstrasikan 
penggunaan electronic board.

E-Korean Class Opening


