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Sebuah sukacita tersendiri bisa bertemu 
dengan Anda kembali dalam Gema Petra 
edisi bulan Februari 2018. Dalam edisi kali ini, 
kami menampilkan beberapa liputan kegiatan 
pembelajaran yang diikuti oleh siswa-siswi 
PPPK Petra, di antaranya adalah kegiatan 
outbound, percobaan sains, serta berbagi 
berkat Tuhan melalui kegiatan baksos. Tidak 
ketinggalan, kami juga menampilkan berbagai 
liputan kompetisi yang diikuti oleh para siswa 
PPPK Petra, baik tingkat nasional maupun 
internasional, antara lain: Libels English and 
Education Olympiad, International Junior 
Science Olympiad, FINA Awards, International 
Zhautykov Olympiad, serta kompetisi internal 
siswa PPPK Petra dalam event Easter Festival 
2018.

Kiranya liputan berita yang kami sajikan dalam 
Gema Petra edisi bulan Februari 2018 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

kongruensi
Jenjang : smp
BIdang Studi : matematika

sistem pernapsan 
manusia
Jenjang : SD 
BIdang Studi : IPA

praktikum 
hukum newton I
Jenjang : SMA
BIdang Studi : fisika

gejala sosial di 
indonesia
Jenjang : SD
BIdang Studi : ips

KB-TK Kristen Petra 1    :  Jl. W.R. Supratman 46, Surabaya   (031-5622608)
KB-TK Kristen Petra 5    :  Jl. Galaxi Klampis Utara 1-3, Surabaya (031-5936655)
KB-TK Kristen Petra 7    :  Jl. Kalianyar 37-41, Surabaya   (031-5473460)
KB-TK Kristen Petra 9    :  Jl. Jemur Andayani XVII/2, Surabaya  (031-8492436)
TK Kristen Petra 10        :  Jl. Raya Darmo Harapan Blok PF/2, Surabaya (031-7327385)
KB-TK Kristen Petra 11  :  Jl. Dukuh Kupang Timur XII/2, Surabaya (031-5622609)
KB-TK Kristen Petra 12  :  Jl. Untung Suropati 27A, Sidoarjo  (031-8924822)
KB-TK Kristen Petra 13  :  Taman Asri Utara 59 Pondok Tjandra Indah (031-8681840)

SD Kristen Petra 1          :  Jl. W.R. Supratman 46, Surabaya  (031-5678624)
SD Kristen Petra 5          :  Jl. Galaxi Klampis Utara 1-3, Surabaya (031-5935252)
SD Kristen Petra 7          :  Jl. Kalianyar 37-41, Surabaya  (031-5321383)
SD Kristen Petra 9          :  Jl. Jemur Andayani XVII/2, Surabaya  (031-8411134)
SD Kristen Petra 10        :  Jl. Raya Darmo Harapan Blok PF/2, Surabaya (031-7317695)
SD Kristen Petra 11        :  Jl. Dukuh Kupang Timur XII/2, Surabaya (031-5679483)
SD Kristen Petra 12        :  Jl. Untung Suropati 27A, Sidoarjo  (031-8924979)
SD Kristen Petra 13        :  Taman Asri Utara 59 Pondok Tjandra Indah (031-8672442) 
 

SMP Kristen Petra 1       :  Jl. H.R. Muhammad Kav. 808, Surabaya  (031-7311271)
SMP Kristen Petra 2       :  Jl. Embong Wungu 2, Surabaya  (031-5483662)
SMP Kristen Petra 3       :  Jl. Manyar Tirtoasri Raya 1-3, Surabaya (031-5947898)
SMP Kristen Petra 4       :  Jl. Monginsidi 100, Sidoarjo   (031-8941914)
SMP Kristen Petra 5       :  Jl. Jemur Andayani XVII/2, Surabaya  (031-8495555)

SMA Kristen Petra 1       :  Jl. Lingkar Dalam Barat   (031-7347916)
               Perumahan Graha Famili, Surabaya 
SMA Kristen Petra 2       :  Jl. Manyar Tirtoasri Raya 1-3, Surabaya (031-5946966)
SMA Kristen Petra 3       :  Jl. Kalianyar 43, Surabaya   (031-5344210)
SMA Kristen Petra 4       :  Jl. Monginsidi 100, Sidoarjo   (031-8921509)
SMA Kristen Petra 5       :  Jl. Jemur Andayani XVII/2, Surabaya  (031-8436474)
SMK Kristen Petra          :  Jl. Jemur Andayani XVI/16-18, Surabaya (031-8417391)

ALAMAT SEKOLAH PPPK PETRA



03

Halo, teman-teman... kami, tim 
tari dari TK Kristen Petra 11, ingin 
bercerita mengenai pengalaman seru kami, 

lho! Disimak, ya...! Pada kesempatan yang lalu, kami 
mengikuti lomba tari jenjang TK dalam Festival Seni 
Arek Suroboyo tingkat kecamatan. Dalam lomba 
tersebut, kami berhasil menjadi Juara I. Dengan 
keberhasilan itu, kami dikirim untuk mengikuti lomba 
tari tingkat kota, mewakili Kecamatan Sawahan. 

Kami berlatih hampir setiap hari bersama dengan 
Bu Resma, guru tari kami. Kami berlatih dengan 
semangat dan disiplin. Kami berharap bisa meraih juara 
lagi, seperti yang lalu. Dan... tibalah hari pelaksanaan 
lomba, yaitu tanggal 24 Januari 2018. Kami mulai 
bersiap di sekolah sejak pukul 11.00. Setelah selesai 
bersolek dan mengenakan kostum tari, kami berangkat 
ke Taman Remaja Surabaya. Ini merupakan lomba yang 
kedua, namun rasa deg-degan tetap kami rasakan. 
Walaupun begitu, saat di atas panggung, kami bisa 
menampilkan tarian dengan baik.

Selesai tampil, kami menunggu pengumuman para 
pemenangnya. Kami menanti dengan sabar. Kemudian, 
tiba saatnya pengumuman dibacakan. Kami sangat 
gembira karena kami meraih Juara III. Walau belum 
bisa meraih juara pertama, kami tetap bersyukur 
kepada Tuhan, dan berjanji akan lebih giat berlatih 
supaya tahun depan bisa meraih juara pertama.

Beberapa waktu lalu, tepatnya hari Rabu, 
tanggal 24 Januari 2018, aku dan teman-
teman TK Kristen Petra 7 mengikuti lomba 

pentas seni jenjang TK untuk Surabaya Wilayah III, yang 
diselenggarakan oleh IGTKI-PGRI. Ada beberapa lomba yang 
kami ikuti, seperti: lomba menari, fashion show, dan bersyair 
kelompok. Sebelumnya, kami melakukan persiapan yang 
baik dengan giat berlatih penuh semangat, agar kami bisa 
menampilkan yang terbaik saat lomba.

Wow... puji Tuhan! Dari lomba yang kami ikuti, ternyata 
kami berhasil meraih gelar juara. Kalau pada lomba tingkat 
Kecamatan Genteng, tim menari berhasil Juara I lomba menari, 
kali ini pada tingkat Kota Surabaya Wilayah III, tim menari juga 
berhasil meraih Juara I lagi! Horeeee... kami menang!!! Kami 
bersukacita dan merasa bangga atas prestasi ini. Jerih payah 
selama berlatih pun tidaklah sia-sia. Horeee... kami pulang 
membawa piala lagi, untuk menambah daftar piala di sekolah. 
Oh, iya, teman-teman... tim fashion show juga meraih Juara II 
untuk lomba fashion show busana daerah. Begitu juga dengan 
tim bersyair kelompok, yang berhasil meraih Juara Harapan II.

Hari itu sungguh merupakan hari yang menggembirakan 
bagi kami. Semuanya itu karena penyertaan dan kebaikan yang 
telah Tuhan Yesus berikan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-
Mu... dan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. 
Haleluya... amin.

Festival Seni Arek Suroboyo



Memil ih Makanan Sehat
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Kami, siswa-siswi TK Kristen Petra 9 kelompok B, ikut 
kegiatan berbagi roti bakar dengan semua orang yang 
ada di sekolah pada tanggal 22 Januari 2018. Kegiatan 

ini adalah salah satu kegiatan PAK (Pendidikan Agama 
Kristen) yang diadakan pada minggu ke-3. Materi PAK pada 
minggu ke-3 ini menekankan kepada kami tentang berbagi 
kepada orang-orang yang sudah membantu atau menolong 
kami dalam keseharian di sekolah.

Awalnya, kami terlebih dahulu diajak oleh ibu guru 
untuk membuat roti bakar, yaitu mengoleskan mentega 
dan cokelat pada roti tawar, kemudian memanggangnya. 
Setelah roti bakar matang, kami pun secara bergantian 
memberikan roti tersebut kepada kepala sekolah, guru-
guru, karyawan, satpam, dan petugas kebersihan sekolah. 
Sambil memberikan roti, kami mengucapkan terima kasih 

karena telah dibantu dalam kegiatan sehari-hari di 
sekolah. Kami merasa senang sekali dengan 

mengikuti kegiatan berbagi ini. Melalui 
kegiatan ini, kami bisa belajar tentang sikap 
peduli kepada sesama, dan juga belajar 
untuk selalu berterima kasih kepada orang-
orang yang sudah dipakai oleh Tuhan untuk 
menolong kami.

Hai kawan... hari ini, tanggal 18 Januari 2018, kelompok 
B TK Kristen Petra 12 belajar tentang makanan dan 
minuman yang sehat. Oh, iya... apa kalian sudah 

tahu makanan atau minuman sehat itu apa? Makanan 
dan minuman sehat adalah makanan dan minuman yang 
mengandung gizi seimbang, kaya akan serat dan zat yang 
dibutuhkan untuk perkembangan tubuh, seperti protein, 
vitamin, karbohidrat, dan lain sebagainya.

Nah, setelah ibu guru menjelaskan manfaat dari makanan 
dan minuman sehat, tiba waktunya bagi kami untuk 
mempraktikkannya. Kali ini kami diberikan kesempatan oleh 
ibu guru untuk mencoba memilih makanan dan minuman 
yang sehat, tetapi dengan cara berperan menjadi 
pembeli dan penjual. Waaah.. kami sudah tidak 
sabar untuk memulainya!

Di depan kelas, ibu guru sudah 
menyiapkan beberapa makanan dan 
minuman yang sehat ataupun tidak 
sehat, lengkap dengan uang yang akan 
kami gunakan untuk membeli. Setelah 
semua siap, kami dipanggil satu per satu ke 
depan kelas untuk memilih. Awalnya kami 
bingung, mana yang harus kami pilih, namun 
ibu guru membantu kami untuk menentukan 
pilihan, sehingga kami bisa mengerti makanan 
dan minuman sehat yang baik untuk tubuh kami. 
Jadi, sudahkah kalian mengonsumsi makanan dan 
minuman yang sehat hari ini?

Melayani TuhanHai, teman-teman...! Hari Minggu, 
tanggal 10 Desember 2017, aku 
dan teman-teman TK Kristen Petra 

10 datang ke GKI Diponegoro, lho...! 
Di sana, kami mengikuti ibadah serta 
mempersembahkan sebuah lagu untuk 
Tuhan. Sebelumnya, kami telah belajar 
tentang tata cara beribadah dengan 
baik dan bersyukur kepada Tuhan atas 
kebaikan-Nya dalam hidup kami. Oleh 
karena itu, kami mempersembahkan 
talenta menyanyi yang kami miliki ini 
untuk memuliakan nama Tuhan. Hari 
Minggu itu, kami sudah berkumpul sejak 
pagi agar bisa berangkat lebih awal. 

Terima Kasihku 
untuk Mereka

Nah, saat sampai di gereja, kami pun 
duduk dengan tenang dan mengikuti 
ibadah dengan baik. Kemudian, kami 
menyanyi dengan hati bersyukur 
kepada Tuhan. Saat kami menyanyi, 
semua mendengarkan dengan 
penuh perhatian. Melalui lagu yang 
kami nyanyikan ini, kami mengajak 
semua orang untuk selalu bersyukur 
atas apa yang sudah Tuhan beri. 
Wah... hati kami lega sekali ketika 
selesai menyanyi. Ini yang bisa kami 
persembahkan untuk Tuhan. Ayo 
teman-teman, kita melayani Tuhan 
dengan bersemangat!



Senangnya Outbound...!!!

Halooo... teman-teman, selamat 
berjumpa kembali dengan kami 
dari TK Kristen Petra 13...! Eh, 

kalian tahu tidak, kalau kegiatan di 
sekolah itu sangat menyenangkan, 
lho...! Hari Kamis, tanggal 25 Januari 
2018, adalah hari yang paling kami 
tunggu-tunggu. Seminggu yang lalu, 
ibu guru berjanji akan mengajak kami 
bermain outbound di sekolah. Akhirnya, 
waktu yang dijanjikan itu pun tiba. Kami 

Aku Seorang Petani

Seperti sepenggal lagu di atas... kami, siswa-siswi KB A dari 
KB Kristen Petra 5, berkesempatan untuk menjadi petani. 
Siapa sih, petani itu? Petani adalah seseorang yang 

bekerja di bidang pertanian, mengelola tanah untuk ditanami 
tanaman pangan dan merawatnya agar tumbuh dengan subur. 
Jika kita menanam sayuran atau buah, pada saat panen nanti, 
hasil tanaman tersebut bisa kita jual di pasar tradisional atau 
supermarket.

Pagi itu... tepatnya hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018, 
kami ke sekolah memakai pakaian olahraga. Kami berbaris, 
masuk kelas, lalu berdoa sebelum memulai kegiatan belajar. 
Nah, setelah berdoa, ibu guru mulai menjelaskan pekerjaan 
seorang petani. Tiba-tiba, usai bercerita, ibu guru mengajak 
kami ke kebun dekat kolam ikan, untuk bermain peran sebagai 
petani. Kami memakai caping agar kepala tidak terkena 

Ayo kawan kita bekerja
menanam jagung di kebun kita
ambil cangkulmu... ambil cangkulmu... 
kita bekerja tak jemu-jemu
cangkul, cangkul, cangkul yang dalam
menanam jagung di kebun kita

telah siap dengan seragam olahraga 
dan datang ke sekolah dengan penuh 
semangat. 

Setelah semua kelompok dibagi, kami 
pun diberi pita warna-warni sebagai 
penanda kelompok kami. Kemudian, 
ibu guru membekali kami dengan 
pengarahan sebelum memulai outbound. 
Kami harus mengikuti penunjuk arah 
ketika mengunjungi tiap-tiap pos. “It’s 
time to play, friends!” seruku dengan 
semangat. Hari ini, aku menjadi 
kapten dalam kelompokku. Dengan 
penuh percaya diri, aku memimpin 
anggota kelompokku menuju pos demi 
pos. Setiap pos memiliki tantangan 
tersendiri yang menuntut ketangkasan, 
kecerdasan, dan kerja sama. Setiap 
anggota mendapat giliran bermain 
untuk mendapatkan poin. Tim yang 
mengumpulkan poin terbanyak 
dan paling kompak akan menjadi 
pemenang. Akhirnya... semua 
pos permainan terlewati 
juga, dan kami sampai di pos 
terakhir, yaitu menikmati 
makanan bihun goreng. 

Hmm... enak sekali!
Pada akhir acara, yang menjadi 

pemenang pun diumumkan. Dengan 
perasaan deg-degan, kami menunggu. 
Dan ternyata... brown team disebut 
sebagai juara pertama! Yeeyyy...!!! Kami 
bersorak kegirangan. Kelompok kami 
ternyata meraih Juara I. Selamat ya, 
teman-teman... kita berhasil menjadi 
pemenang, dan terima kasih untuk kerja 
samanya. Bagi teman-teman yang belum 
menang, tetap semangat, ya...! Lain kali 
kalian pasti bisa menjadi pemenang. 
Hurrayyy…!!! We are the champion!

sengatan matahari, 
memakai sandal sebagai 
alas kaki, dan membawa 
cangkul. Wah, pekerjaan seorang 
petani ternyata sangat melelahkan. 
Setiap hari merawat tanaman hingga 
saat masa panen, untuk mendapatkan 
hasil panen dari kerja kerasnya tersebut. 

Oleh sebab itu, kita harus belajar 
menghargai semua jenis pekerjaan, termasuk 
petani yang telah menyediakan bahan 
makanan bagi kita. Marilah bersyukur atas 
segala sesuatu yang telah Tuhan berikan 
kepada kita melalui orang tua kita masing-
masing. Selain mengajari kami untuk selalu 
bersyukur, kegiatan bermain peran ini juga 
melatih fisik motorik kasar 
kami, dan melatih 
kemampuan bahasa 
kami sehingga 
bisa menceritakan 
pengalaman tersebut 
kepada orang tua.
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“Terima kasih, Tuhan... kami menang 
dan menjadi juara!” itulah ungkapan 
syukur dan kegembiraan yang kami 

rasakan ketika ibu guru memberitahu 
kami, bahwa TK Kristen Petra 1 menjadi 
Juara II Lomba Menari dalam Festival 
Seni Arek Suroboyo tingkat Kota 
Surabaya Wilayah III, yang dilaksanakan 
pada tanggal 24 Januari 2018 lalu. Ya, 
benar, setelah meraih juara pertama di 
tingkat Kecamatan Tegalsari pada bulan 
November 2017 lalu, kini kami kembali 
tampil untuk lomba di tingkat Kota 
Surabaya Wilayah III.

Suasana ramai sudah terasa saat 
kami memasuki gerbang masuk 
Taman Remaja Surabaya. Pada hari 

Kamis, tanggal 5 Desember 2017 itu, 
kami ke sana dalam rangka mengikuti 
lomba-lomba yang bertajuk Festival Seni 
Arek Suroboyo. Ada tiga jenis lomba 
yang diikuti oleh siswa perwakilan dari 
SD Kristen petra 7, yaitu: peragaan 
busana profesi, menyanyi tunggal 
dengan penari latar, dan tari kreasi. 

Kami sangat bersemangat mengikuti 
lomba ini. Meskipun bila dilihat dari 
waktu latihan yang singkat, kami merasa 
jauh dari raihan gelar juara. Namun 
dengan “semangat juang ‘45”, kami 
berlatih setiap hari setelah pulang 
sekolah. Berkat dorongan semangat 
dari para guru yang melatih kami, dan 
orang tua yang ikut mendukung —

Yeyyy... 
Kami Menang Lagi!

Sebelum hari perlombaan, hampir 
dua minggu lamanya kami berlatih Tari 
Semut. Kami berlatih dengan sungguh-
sungguh, berusaha lebih baik lagi 
dari tampilan pertama kami. Ibu guru 
membimbing kami dengan sabar, dan 
menyiapkan diri kami dengan baik. 
Akhirnya, lomba pun tiba, kami datang 
ke sekolah pada siang hari dengan badan 
yang sehat dan bugar serta memakai 
kostum Tari Semut. Sebelum berangkat 
ke Taman Remaja Surabaya, tempat 

lomba berlangsung, kami tampil terlebih 
dahulu di depan orang tua kami sebagai 
pemanasan.

Saat lomba, kami berusaha 
memberikan yang terbaik sehingga 
berhasil mengantarkan kami meraih 
kemenangan. Rasanya senang sekali! 
Ayo, teman-teman... kita latih talenta 
dan bakat kita masing-masing agar 
bisa berkembang dan meraih hasil 
yang terbaik dalam berbagai lomba. 
Semangat, teman-teman!

khususnya mama yang 
sudah bersusah payah 
membuat busana dari 
bahan daur ulang untuk 

lomba peragaan busana 
profesi— serta yang terutama 
berkat penyertaan Tuhan, 
kami bisa meraih gelar juara. 

Tidak tanggung-tanggung, 
Juara I, II, dan III, mampu 
kami raih. Juara I diraih oleh 
tim lomba peragaan busana 
profesi yang terdiri atas 
sepuluh siswa, 
Juara II diraih 
oleh peserta 
lomba menyanyi 
tunggal dengan 
empat penari 
latar, dan Juara 
III diraih oleh 
tim tari kreasi 
(beranggotakan 
enam 
siswa) yang 
menampilkan 

tarian  berjudul “Celipir”. Wah, kami 
benar-benar tidak menyangka bisa 
meraih tiga gelar juara sekaligus. Biarlah 
apa yang kami capai ini bisa kami jadikan 
persembahan bagi Tuhan.

Sekal i Rengkuh
Dua Tiga Pulau
Terlampaui



Science is Fun

“Wow...!!! Keren kan, punyaku!” kata salah seorang 
temanku sambil menunjukkan hasil karyanya. Hari 
ini, tanggal 16 Januari 2018, kami, siswa kelas V-A SD 

Kristen Petra 9, melakukan praktik pelajaran bidang sains, 
yaitu membuat alat peraga paru-paru. Tujuannya adalah 
agar kami mengerti bagaimana cara kerja dari paru-paru.

Nah, mau tahu apa saja alat dan bahan yang 
dibutuhkan untuk membuat alat peraga paru-paru? Ini 
yang perlu disiapkan... gelas plastik, sedotan, plastisin 
(malam), balon berbentuk hati, karet, dan gunting. 
Caranya mudah, kok! Tidak perlu waktu lama untuk 
membuatnya, hanya perlu ketelitian supaya hasilnya 
benar dan rapi. 

Kami sangat senang mengikuti pelajaran sains hari 
ini. Menurut kami, sains adalah pelajaran yang sangat 
menyenangkan. Kita bisa belajar untuk mengenal lebih 
dalam lagi kehidupan di sekitar kita. Melalui alat peraga 
yang kami buat ini, kami menjadi semakin mudah 
mengerti mengenai cara kerja paru-paru yang ternyata 
sangat sederhana, namun luar biasa fungsinya. Wah... jadi 
tidak sabar rasanya dengan kegiatan sains selanjutnya!

“Siapa suka bermain dengan air?” tanya ibu guru 
kepada kami, siswa-siswi kelas II SD Kristen Petra 10. 
“Suka, Bu...! Kami suka main air,” jawab kami dengan 

antusias. Beberapa dari kami ada yang suka berenang, 
suka berlama-lama mandi hanya untuk bermain air, 
ataupun suka menengadahkan tangan hanya untuk 
sekadar merasakan tetesan air saat hujan. Apakah kalian 
juga begitu teman-teman? Tetapi... pernahkah kalian 
membayangkan apa yang terjadi ketika air dicampur 
dengan pasir, garam, atau minyak? 

Hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, kami diajak oleh ibu 
guru untuk melakukan sebuah percobaan sains tentang air. 
Ibu guru menyediakan tiga buah gelas yang berisi air, dan 
juga menyediakan pasir, garam, dan minyak. Kami diberi 
kesempatan melakukan percobaan untuk mencampurkan 
air dengan pasir, air dengan garam, dan air dengan minyak. 
Nah, tahukah kalian perubahan apa yang terjadi pada air 
tersebut?

Ternyata... ketika air dicampur dengan pasir, warna 
air akan berubah menjadi keruh, cenderung berwarna 
gelap. Namun, pasir tidak larut dalam air. Pasir tersebut 
akan tenggelam dalam air. Kemudian, ketika air dicampur 
dengan garam, air akan berubah warna menjadi sedikit 
keruh, dan garam pun larut dalam air. Nah, yang terakhir 
coba tebak... bagaimana jika air dicampur dengan minyak? 
Ya, betul! Air dan minyak tidak dapat menyatu. Minyak 
akan terpisah dari air dan mengapung di permukaan air. 

Kami senang sekali bisa belajar sambil bermain seperti 
ini. Kami dapat melakukan pembuktian secara langsung 
tentang perubahan air. Rasanya sudah tidak sabar lagi kami 
belajar tentang hal lainnya. Nah, teman-teman... belajar 
tentang sains itu asyik sekali, 
lho! Hehehe...!
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Merangkai Listrik
Pada zaman modern saat ini, manusia sangat 

bergantung pada energi listrik. Untuk menerangi 
ruangan, manusia butuh listrik. Mencuci pakaian 

dengan mesin cuci, manusia butuh listrik. Menyalakan 
televisi, komputer, dan peralatan rumah tangga yang lain, 
kita butuh tenaga listrik, sehingga listrik menjadikan hidup 
kita terasa lebih mudah dan nyaman. Oleh karena itu, 
mempelajari dan mengembangkan penggunaan energi 
listrik bagi masa depan yang lebih baik adalah suatu hal 
yang sangat positif bagi generasi muda. 

“Horeee! Berhasil! Berhasil!” teriak Ruben, siswa kelas 
VI SD Kristen Petra 1, ketika berhasil membuat percobaan 
listrik tentang rangkaian seri dan rangkaian pararel pada 
tanggal 18 Januari 2018 lalu. Sementara teman-teman 
lainnya, masih berusaha untuk menyelesaikan rangkaian 
listriknya. Sebelum memulai membuat rangkaian listrik, 
mereka mempersiapkan beberapa peralatan yang 
dibutuhkan, seperti: bola lampu senter, kabel, baterai, 
sakelar, tripleks, gunting, dan selotip. Pertama kali 
membuat rangkaian listrik memang terasa sulit, tetapi 
setelah memahami dan mencoba beberapa kali, akhirnya 
para siswa pun bisa. 

Membuat rangkaian listrik memang harus sabar 
dan teliti, karena terkadang lampu tidak menyala, yang 
menandakan ada bagian rangkaian yang kurang benar, 
sehingga harus dicoba dan dicoba lagi sampai akhirnya 
menyala. Kendala yang kerap muncul dalam membuat 
rangkaian listrik ini adalah bola lampu tidak menyala 
disebabkan dari pemasangan baterai yang tidak tepat 
atau kabel tidak menempel pada baterai. Nah, selamat 
mencoba dan jangan putus asa, kawan..!
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Hai, teman-teman... kami, siswa-
siswi kelas VI SD Kristen Petra 13, 
sedang mengadakan percobaan 

membuat roket balon, lho...! Seru 
sekali percobaan yang kami lakukan. 
Bahan dan alat yang kami siapkan, 
yaitu: balon, benang (panjang 10 
meter), sedotan, selotip, dan pompa 
balon. Langkah kerjanya, yaitu... tiuplah 
sebuah balon, lewatkan sedotan pada 
benang, tempelkan sedotan pada balon, 
kemudian lepaskan pegangan dari 
balon. Coba kalian tebak apa yang 
terjadi? Ya, betul... balon meluncur 
kencang menyusuri lintasan benang. 
Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena... ketika udara 
keluar dari balon, timbul gaya dorong ke depan. Gaya 
dorong inilah yang membuat balon maju ke depan. Hal 
yang sama terjadi pada roket. Roket bergerak dengan 
menghembuskan gas sekuat-kuatnya. Melalui percobaan 
roket balon yang berlangsung pada tanggal 10 Januari 
2018 ini, akhirnya kami lebih paham dan mengerti 
tentang materi gaya dan gerak. Selamat mencoba sendiri 
ya, teman-teman...!

Roket Balon



Buku Sebagai Jendela Dunia
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Siapa di antara kalian yang belum 
pernah masuk ke perpustakaan? 
Tentu saja, kita semua pernah 

masuk ke ruang perpustakaan sekolah, 
entah karena suka membaca atau 
mengikuti kegiatan pembelajaran di 
ruang perpustakaan. Hampir tiap hari, 
saya dan teman-teman mengunjungi 
perpustakaan sekolah untuk melihat-
lihat buku yang baru ataupun membaca 
buku yang saya anggap menarik untuk 
kami ketahui. Pada hari Kamis, tanggal 
18 Januari 2017, kami —siswa-siswi kelas 
V SD Kristen Petra 11— mengerjakan 
tugas pelajaran IPA dengan subtema 
“Organ Tubuh Hewan”, di perpustakaan 
sekolah. Tugas kali ini berhubungan 
juga dengan tugas pelajaran Bahasa 
Indonesia, yaitu mencari informasi 

Berbagi Berkat Tuhan

Kami, beberapa siswa perwakilan 
dari TK dan SD Kristen Petra 5 yang 
didampingi oleh beberapa guru dan 

kepala sekolah, mengunjungi liponsos 
(lingkungan pondok sosial) —tempat 
penampungan para gelandangan, 
pengemis, anak jalanan, dan ODMK 
(Orang Dengan Masalah Kejiwaan)— 

tentang berbagai jenis hewan, makanan, 
habitat, dan perkembangbiakannya. 
Buku-buku di perpustakaan sangat 
membantu kami dalam menyelesaikan 
tugas dari guru. Dengan seringnya 
membaca buku di perpustakaan, kita 
akan mendapatkan 
informasi yang 
lebih karena 
pengetahuan 
kita tidak hanya 
terbatas dari 
buku pelajaran 
di sekolah saja. 
Ayo teman-teman, 
manfaatkan 
perpustakaan 
sekolah kita.

yang berada di Jalan Keputih 
Tegal No.32 Kecamatan Sukolilo, 
Surabaya, pada hari Senin, 
tanggal 8 Januari 2018. Tujuan 

kami berkunjung adalah untuk 
berbagi kasih dan sukacita dalam 

rangka bakti sosial Natal. Sumbangan 
yang diberikan berupa bahan sembako, 

seperti: beras, minyak goreng, mi instan, 
serta peralatan mandi (sabun, sikat gigi, 
pasta gigi, dan lain-lain).

Kunjungan kali ini terasa berbeda, 
karena kami bertemu secara langsung 
dengan orang-orang yang tidak memiliki 
rumah, tidak memiliki keluarga, bahkan 
yang menderita masalah kejiwaan. 
Setelah memberikan sumbangan kepada 
pengelola liponsos, kami meminta izin 
untuk berkeliling dan melihat situasi 
tempat tersebut. Kami merasa iba 

melihat keadaan orang-orang yang 
ditampung di tempat itu. Begitulah yang 
dapat kami gambarkan ketika berjumpa 
dengan mereka. Meski begitu, dengan 
senang hati kami mengulurkan tangan 
untuk menjabat tangan mereka sambil 
memberikan senyuman dan sapaan 
kepada mereka.

Melalui kegiatan bakti sosial ini, 
kami menyadari bahwa apa yang kami 
miliki saat ini adalah suatu berkat yang 
luar biasa dari Tuhan Yesus. Kami harus 
belajar untuk lebih bersyukur dan mau 
berbagi dengan orang lain yang lebih 
membutuhkan. Apa yang kami berikan 
pada saat itu mungkin tidak sebanding 
dengan apa yang mereka butuhkan, 
namun memberi dan berbagi dengan 
kasih akan mendatangkan sukacita yang 
luar biasa.
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Perjalanan olimpiadeku dimulai dari 
jenjang SD. Saat itu ada seleksi 
di sekolah, dan saya yang terpilih 

untuk mewakili SDK St. 
Mary di bidang IPA. Karena 
belum ada pengalaman dan 
informasi pada saat itu, saya 
mengikuti OSK (Olimpiade 
Sains Kota) jenjang SD tanpa 
persiapan yang seharusnya 
dibutuhkan. Ketika kelas 
VII di SMP Kristen Petra 1, 
diumumkan ada seleksi untuk 
OSN jenjang SMP bidang 
Matematika, IPA dan IPS. 
Saya tertarik ikut seleksi bidang IPA, dan 
akhirnya ikut pelatihan di Litbang PPPK 
Petra sebagai satu-satunya siswa kelas 
VII yang terpilih dari SMP Kristen Petra 
1. Pada bulan Oktober 2016, dilakukan 
tahapan eliminasi dan ternyata saya 
tereliminasi. 

Beberapa saat setelah itu, ada lomba 
bidang Matematika dan Fisika yang akan 
saya ikuti bersama tim. Karena tidak 
ingin dianggap sebagai ‘beban’ bagi tim, 
saya pun mulai ikut les Fisika. Sekitar 

awal kelas VIII, saya juga 
mulai les Biologi untuk 
benar-

International Junior Science Olympiad

benar menyiapkan OSK. Saat itu, saya 
terpilih lagi untuk mengikuti pelatihan 
di Litbang, bersama satu siswa kelas 

VIII dan dua siswa kelas VII. 
Setelah melalui beberapa 
kali pelatihan, tes, dan 
seleksi, saya akhirnya 
terpilih mewakili sekolah 
untuk mengikuti OSK, yang 
dilaksanakan pada bulan 
Maret 2017. Setelah lolos 
OSK, saya pun mewakili 
Kota Surabaya dalam OSP 
(Olimpiade Sains Provinsi) 
yang dilaksanakan pada 

tanggal 13 Mei 2017. Puji Tuhan, 
saya lolos dan menjadi satu-satunya 
peserta bidang IPA dari Surabaya 
untuk mewakili Provinsi Jawa Timur 
dalam OSN di Riau, tanggal 2‒7 Juli 
2017. Dalam OSN tersebut, saya 
berhasil meraih medali perak, sehingga 
mengantarkan saya untuk mengikuti 
Training Center (TC) dan seleksi guna 
menjadi perwakilan Indonesia dalam 
International Junior Science Olympiad 
2017. Setelah beberapa tahapan TC dan 
seleksi, dari tiga puluh peserta yang 
semuanya peraih medali OSN, tersisa 
enam siswa perwakilan Indonesia 
yang akan berangkat ke Belanda 
mengikuti IJSO 2017. Syukur kepada 
Tuhan... saya masuk di antara enam 
siswa tersebut! Sebelum bertolak ke 
Belanda, kami kembali mengikuti TC 
terakhir selama 1,5 bulan. Selama TC 

terakhir ini, kami diberi soal-soal 
setiap harinya. Tiap minggu, nilai 
kami diumumkan dengan harapan 
untuk terus memotivasi kami. Bagi 
yang nilainya sudah bagus, harus 
terus mempertahankannya, dan 
yang nilainya masih kurang, agar 

meningkatkannya.
IJSO 2017 diikuti oleh lima puluh 

negara. Tiap negara mengirim dua tim; 
satu tim terdiri atas tiga siswa (kecuali 
Belanda yang diwakili oleh empat 
tim karena hak tuan rumah). Sekitar 
dua minggu sebelum keberangkatan, 
teman satu tim saya, Fauzan, sakit. 
Ketika dia mulai tidak enak badan, 
saya yakin sekali kalau dia pasti bisa 
sembuh. Namun sampai dengan hari 
keberangkatan, ternyata Fauzan belum 
sembuh. Walau kehilangan teman satu 
tim yang tidak bisa berangkat karena 
sakit, kami berlima tetap optimistis 
bisa memberikan yang terbaik bagi 
Indonesia. Kami berdoa agar selalu 
diberikan perlindungan dan terutama 
kesehatan, karena saat itu musim dingin. 
Kakak pembina, teman-teman, dan para 
dosen, terus menyemangati tim kami. 
Pada tanggal 3‒12 Desember 2017, 
kami mengikuti IJSO melalui perjuangan 
yang tidak mudah. Dan akhirnya... 
benar perjuangan kami tidak sia-sia, 
nama saya diumumkan sebagai peraih 
medali perak dalam IJSO 2017! Sungguh 
di luar dugaan saya bisa mencapai ini 
semua, dan terutama membawa nama 
Indonesia. Terima kasih kepada Tuhan 
Yesus atas kesehatan, kesempatan, dan 
penyertaan-Nya kepada kami. Terima 
kasih kepada orang tua, guru-guru 
SMP Kristen Petra 1, guru pengajar di 
pelatihan PPPK Petra, guru les, dosen, 
para tutor di TC, kakak pembina, kakak 
kelas saya (Aditya David W.), dan semua 
pihak yang telah membantu pencapaian 
ini. Jika kita berusaha, pantang 
menyerah walaupun gagal, Tuhan pasti 
akan selalu memberikan apa yang kita 
minta selama kita berusaha.

oleh: Steven William

— Netherlands —
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Da Jia Hao!! Semarak Imlek 
telah menggugah sekolah 
kami, SMP Kristen Petra 2, 

untuk memulai rangkaian acara dalam 
menyambut Tahun Baru Imlek. Pada hari 
Senin, tanggal 12 Februari 2018, SMP 
Kristen Petra 2 mengadakan dua lomba, 
yaitu gerak lagu dan story telling. Lomba 
ini melibatkan siswa kelas VII dan VIII 
sebagai pesertanya. MC yang memimpin 
acara ialah Aurelia Gunawan serta 
Regina Claudia. Sedangkan yang menjadi 
juri adalah Laoshi Stefhani, Laoshi 
Merlin, dan Laoshi Meyli. 

Lomba yang diadakan selama kurang 
lebih dua jam itu sangat mengesankan. 
Tujuan diadakan lomba ini adalah untuk 
mengembangkan bakat dan minat 
siswa dalam berbahasa Mandarin. 
“Lomba story telling ini makin mengasah 
kemampuan kami dalam berbahasa 
Mandarin,” ujar Ariel (kelas VII-2). Hal 
senada juga diungkapkan oleh Elsya 
(kelas VII-3), ”Lomba gerak dan lagu ini 
sebagai sarana kami mempraktikkan 
bahasa Mandarin yang sudah kami 

Halo, guys...! Kami —Cenwi, Daniel, James, 
Evelyn, Naomi, Ossie, dan Wilbert— dari 
SMP Kristen Petra 2 akan menceritakan 

tentang kegiatan kami selama mengikuti Kompetisi 
Film Pendek se-Kota Surabaya untuk  jenjang 
SMP yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita 
Persatuan Kota Surabaya pada tanggal 17 
Desember 2017. Sebelumnya, kami mengikuti 
workshop tentang cara pembuatan film pendek 
pada bulan November 2017. Setelah kegiatan 
workshop, kami berencana langsung ikut Kompetisi 
Film Pendek. Namun karena bersamaan dengan 
pelaksanaan UAS, kami pun membagi waktu, 
antara untuk belajar dan persiapan mengikuti 
lomba. Menjelang UAS, kami bersama-sama 
berdiskusi untuk membuat alur cerita film pendek. 
Baru setelah UAS, kami mencari para pemainnya 
dan langsung kami kerjakan proses pembuatan 
film. Kami harus bekerja keras karena waktu 
pengumpulan sudah sangat dekat. Setelah proses 
perekaman selesai, segera kami edit dan kami 
kirim ke panitia penyelenggara. Akhirnya... pada 
tanggal 17 Desember 2017, kami bersiap-siap 
menunggu pengumuman hasil kompetisi. Sungguh, 
kami sangat penasaran. Dan puji Tuhan... akhirnya 
film karya kami diumumkan sebagai pemenang 
untuk Kategori Pencapaian Teknis Terbaik! Kami 
sangat bersukacita dan bersyukur karena bisa 
memenangkan kompetisi ini. Terima kasih, Tuhan!

pelajari di sekolah.” 
Selain lomba, ada juga kegiatan 

menulis doa serta harapan yang 
dimasukkan ke dalam kertas 
angpau, untuk digantung di atas 
pohon harapan yang terletak 
di lobi sekolah. Tak hanya itu, 
di area depan aula ada stan 
enterpreneurship produk jamur 
oleh siswa. Lalu, ada para 
pengurus OSIS yang menjual 
cokelat spesial edisi Valentine 
Day. Uniknya, para pengurus 
OSIS menyediakan jasa layanan 
mengantar cokelat bagi 
pembeli yang ingin memberi 
hadiah secara surprise kepada 
sahabatnya. 

Kemudian, saat yang 
dinantikan pun datang... 
pengumuman pemenang 
lomba! Dan hasilnya sangat 
mengejutkan, hampir semua 
juaranya adalah siswa dari kelas 
VII. Wow... kecil-kecil cabe rawit! 
“Saya berharap tahun depan 

akan ada acara semeriah ini lagi,” sahut 
Bu Nyoman selaku kepala sekolah kami. 

Xin Nian Kuai Le...!

oleh: Regina

Film Pendek
Kompetisi
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Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan sekolah 
yang melatih siswanya untuk siap bekerja setelah lulus 
sekolah. Salah satu hal penting yang dimiliki oleh siswa 

yang memilih menempuh pendidikan di SMK, sudah pasti 
ingin lebih menguasai bidang kejuruannya. Oleh karenanya, 
peluang bekerja setelah lulus SMK akan lebih besar.

Untuk persiapan terjun ke dunia kerja, siswa pun dibekali 
dengan softskill dan hardskill dalam diri mereka. Hardskill 
atau keterampilan yang menjadi salah satu kompetensi 
mereka, diuji dalam bentuk Tugas Akhir (TA) yang mereka 
buat pada semester VI (kelas XII). Tugas Akhir yang mereka 
buat pun sesuai dengan program keahlian yang dipilih.

Sejak bulan September 2017, siswa kelas XII disibukkan 
dengan persiapan ujian TA yang dilaksanakan pada bulan 
Desember 2017. Salah satu proyek yang dibuat oleh siswa 
kelas XII TEI (Teknik Elektronika Industri), yaitu pengaman 
sepeda motor dengan kontrol arduino. Persiapan awal yang 
dilakukan adalah membuat simulasi, di antaranya membuat 
rangka, pengecatan rangka, pemrograman, wiring, dan 
melengkapi komponen. 

Ujian TA yang diikuti oleh siswa TKJ (Teknik Komputer dan 
Jaringan) dilaksanakan selama tiga hari. Hari pertama, yaitu 
pemantapan materi ujian. Hari kedua, ujian dari sekolah. 
Sedangkan hari ketiga, yaitu ujian dari pihak industri. Salah 
satu proyek yang dibuat oleh siswa TKJ adalah digital 
signage (videotron). Persiapan yang mereka lakukan yaitu 
pemantapan materi setiap anggota, membuat materi 
presentasi (power point), membuat rangka besi untuk 
penyangga TV, bracket TV, Raspberry PI3 untuk software 
videotron-nya.

Berbeda dengan yang dilakukan oleh siswa jurusan TKJ, 
ujian TA siswa TPM (Teknik Pemesinan) dilaksanakan selama 
dua hari. Hari pertama ada ujian laporan, yaitu pengecekan 
laporan sambil tanya jawab. Hari kedua, yaitu ujian industri. 
Salah satu proyek yang dikerjakan oleh siswa kelas XII TPM, 
yaitu sepeda treadmill. Kelompok ini sempat mengalami 
kesalahan, tetapi mereka tetap menyelesaikannya dengan 
sabar dan memperbaiki kesalahannya. “Semangat, capek, 
lega, dan deg-degan,” kata Mike, salah satu siswa kelas XII 
TPM selesai mengikuti ujian TA.

oleh: Karyn

Pada tanggal 3‒4 Februari 2018, SMA Negeri 15 
Surabaya mengadakan Libels English and Education 
Olympiad 2018. Ajang ini adalah sebuah kompetisi 

di bidang Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan 
Alam, dan Ilmu Pengetahuan Umum, yang diperuntukkan 
bagi pelajar SMP/MTs se-Jawa Timur. Pada kesempatan 
tersebut, SMP Kristen Petra 5 turut berpartisipasi dengan 
mengirimkan beberapa perwakilan siswa. Kompetisi 
ini menggunakan sistem beregu, yang satu regunya 
beranggotakan dua orang siswa. Saya, Eillen Theodora (IX-
2), bersama Eugenia Audrey (IX-1), merupakan salah satu 
tim perwakilan SMP Kristen Petra 5 di bidang IPA.

Babak penyisihan dimulai pada tanggal 3 Februari 
2018, diawali dengan sambutan dari kepala sekolah dan 
ketua panitia LEO 2K18. Kemudian, babak penyisihan yang 
berdurasi sembilan puluh menit ini pun dimulai setelah 
para peserta masuk ke ruangan dan naskah soal telah 
dibagikan. Setelah waktu pengerjaan soal habis, kami 
menunggu hasil penyisihan sembari menikmati berbagai 
penampilan dari siswa-siswi Libels (SMA Negeri 15). 
Setelah beberapa waktu... keluarlah hasil penilaian juri. 
Puji Tuhan, tim kami dan satu tim IPA yang lain, serta satu 
tim Matematika, berhasil lolos ke babak semifinal yang 
diadakan pada keesokan harinya.

Hari Minggu, tanggal 4 Februari 2018, saatnya babak 
semifinal. Kami harus melalui dua rally game IPA yang 
menguras tenaga dan pikiran. Kami harus mengerjakan 
berbagai soal dengan tingkat kesulitan yang beragam. 
Awalnya kami kesulitan dalam mengerjakan soal-soal 
tersebut, tetapi pada akhirnya kami mampu melewatinya 
dengan baik. Kami pun lolos ke babak final. Babak final 
terbagi dalam tiga sesi, yaitu: babak analisis dan presentasi; 
pelemparan soal; dan adu cepat. Pada babak ini, kami 
beradu sengit dengan dua tim dari sekolah lain.

Berbagai babak yang berhasil kami lewati tidak lantas 
menjadi sia-sia, karena kami berhasil pulang dengan 
membawa piala Juara II. Kami merasa sangat senang 
dan bangga. Semua ini dapat kami raih hanya dengan 
pertolongan dan campur tangan Tuhan, serta dukungan 
dari orang-orang di sekitar kami. Go Travejes!!!

LEO 2K18

Proyek
Tugas Akhir
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FINA

Try Out

Pelaksanaan Ujian Sekolah Berbasis Komputer (USBK)dan Ujian 
Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tinggal beberapa bulan 
lagi. Sebagai persiapan diri, para siswa SMA Kristen Petra 3 

berkesempatan mengikuti kegiatan try out yang diselenggarakan 
oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Try out ini berlangsung 
pada tanggal 22‒25 Januari 2018, dengan mata pelajaran wajib yang 
diujicobakan adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika, 
serta satu mata pelajaran pilihan siswa. Tujuan pelaksanaan try out 
adalah untuk melatih siswa terbiasa mengerjakan soal ujian secara 
online, serta persiapan untuk menghadapi USBK ataupun UNBK.

Tugas Akhir
Pelaksanaan

Awards
Sekitar bulan Oktober 2017, mulai 

dibuka pendaftaran untuk lomba 
FINA (Food Innovation and Nutrition 

Awards). Lomba ini adalah lomba 
masak yang diadakan oleh Fakultas 
Teknobiologi Universitas Surabaya. 
Kriteria peserta lomba adalah kelompok 
yang terdiri atas tiga orang dengan usia 
12‒18 tahun (SMP-SMA). Kami bertiga, 
Maria F., Audrey L., dan Felicia I. dari 
SMA Kristen Petra 4, segera mendaftar 
untuk turut meramaikan ajang lomba 
masak ini. Dalam pelaksanaannya, lomba 
ini dibagi menjadi tiga babak, yaitu: 
babak penyisihan, semifinal, dan final. 

Pada babak penyisihan, kami 
diberi tiga pilihan bahan utama, yaitu 
buah ciplukan (cecendet; physalis), 
talas, dan udang rebon. Kami harus 
membuat suatu produk olahan dari 
salah satu bahan utama tersebut, dan 
mengunggahnya di Instagram. Akhirnya, 
bahan utama yang kami pilih adalah 
buah ciplukan. Kami memilih buah 
tersebut karena sudah banyak orang 
yang mulai melupakan buah ini, padahal 
khasiatnya sangat tinggi, sehingga kami 
ingin pengolahan dan pemanfaatan 
buah ini dapat dikembangkan kembali. 

Kami pun mengolahnya 
menjadi yoghurt.

Pada tanggal 16 
Januari 2018, keluar 
pengumuman kalau 
kami lolos ke babak 
semifinal. Babak 
semifinal ini diikuti oleh 
delapan belas kelompok, 
dan dilaksanakan pada 
tanggal 23 Januari 2018. 
Kami kembali harus membuat 
produk olahan kami sebelumnya, 
yaitu yoghurt ciplukan, lalu membuat 
presentasi tentang produk tersebut.

Kami pun sampai pada babak final. 
Kami sempat dikejutkan dengan adanya 
mystery box. Kami diberi waktu dua jam 
untuk membuat dua porsi produk olahan 
dari bahan yang ada di mystery box. 
Pada lima belas menit pertama, kami 
diberi kesempatan untuk mengambil 
bahan-bahan tambahan dan alat-alat. 
Bahan yang ada di mystery box ternyata 
adalah jamur tiram. Setelah mengetahui 
isi dari mystery box, kami diberi waktu 
sepuluh menit untuk memikirkan 
olahan apa yang akan kami buat. Kami 
memutuskan untuk membuat Golden 

Mushroom with Grilled Chicken and 
Creamy Broccoli Pesto.

Pada babak final ini terdapat lima 
juri yang akan menilai masakan para 
finalis. Tiga juri adalah juri tamu, salah 
satunya adalah Diana Chan, pemenang 
Masterchef Australia 2017. Selesai 
memasak, kami mempresentasikan 
masakan kami dengan durasi waktu tiga 
menit. Puji Tuhan, hasil kerja keras kami 
membuahkan hasil yang manis ketika 
dinyatakan sebagai Juara III. Semuanya 
ini berkat dukungan dari keluarga, 
sekolah, teman-teman, dan terlebih 
penyertaan Tuhan kepada kami.

oleh: Maria, Audrey, & Felicia
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International Zhautykov 

Saya, Valentino Dante, siswa kelas 
XI IPA-1 dari SMA Kristen Petra 2, 
baru saja mengikuti International 

Zhautykov Olympiad (IZhO) bidang 
Matematika yang diselenggarakan di 
Almaty, Kazakhstan, pada tanggal 10‒16 
Januari 2018. Lomba yang diadakan oleh 
Fizmat —sebuah akademi sains di 
Kazakhstan yang dimiliki oleh 
pemerintah Kazakhstan— 
ini merupakan lomba 
tahunan yang 
memperlombakan 
bidang Matematika 
untuk sekolah, Fisika, dan 
Komputer. Pada tahun 
ini, IZhO sudah memasuki 
tahun ke-14 dan diikuti 
oleh empat belas negara, yang 
notabene cukup hebat dalam bidang-
bidang tersebut. Selain Indonesia, ada 
negara-negara seperti Rusia, Rumania, 
Iran, dan banyak negara lainnya. 

Saya ingin mengikuti lomba ini untuk 
memperbanyak pengalaman saya 
dalam mengikuti lomba Matematika, 
dan sebagai persiapan untuk menuju 
ke International Mathematical 
Olympiad (IMO), yang merupakan 
lomba Matematika tingkat SMA paling 

bergengsi di dunia. Setelah mendaftar 
melalui salah satu lembaga pelatihan 
Matematika dan Fisika yang telah 
mengirimkan kontingen ke beberapa 
lomba internasional, serta melalui 
proses yang panjang, akhirnya saya 
terpilih untuk menjadi bagian dari tim 
Indonesia.

Ketika sampai di Kazakhstan, 
yang bertepatan sedang musim 

dingin, kami merasakan 
suhu dingin yang luar biasa, 
apalagi bagi kami yang 
tinggal di negara tropis. 
Kami pun segera dibawa ke 

asrama tempat kami tinggal. 
Esok harinya, kami menghadiri 

acara pembukaan. Lomba 
Matematikanya sendiri dilaksanakan 

selama dua hari, yang tiap harinya diisi 
dengan mengerjakan tiga buah soal. 
Sayang sekali, pada hari pertama, saya 
tidak dapat menyelesaikan soal sama 
sekali. Saya pun berdoa dan pasrah 
kepada Tuhan, berharap hari kedua bisa 
lebih baik lagi. Puji Tuhan, pada hari 
kedua, saya dapat menyelesaikan dua 
dari tiga soal. Lomba pun selesai.

Selanjutnya, kami diajak city tour 
dengan mengunjungi museum. Saat 

hari penutupan, pagi harinya kami 
diajak mengunjungi Medeu, sebuah 
outdoor speed skating dan bandy 
rink yang sangat besar, yang sering 
digunakan untuk venue kejuaraan ice 
skating tingkat internasional. Saya pun 
sempat belajar ice skating di sana. Saat 
penutupan, saya berserah kepada Tuhan 
apa pun hasil lomba. Akhirnya, puji 
Tuhan... saya meraih medali perunggu. 
Untuk itu, saya mengucapkan terima 
kasih kepada Tuhan, sekolah, orang tua, 
dan semua pihak yang telah mendukung 
saya untuk mengikuti lomba ini.

oleh: Valentino Dante

Olympiad
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KOMET 2018

Kompetisi Matematika Universitas 
PGRI Adi Buana atau yang disingkat 
KOMET UNIPA, merupakan lomba 

tahunan bidang Matematika yang 
diadakan oleh Himpunan Mahasiswa 
Matematika Universitas PGRI Adi 
Buana Surabaya untuk jenjang SD, 
SMP, dan SMA se-Jawa Timur. Tema 
yang dipilih pada tahun ini adalah 
“Ukur Kemampuan Diri, Unggul dalam 
Kompetisi untuk Meraih Prestasi”. Kami, 
Jonathan Christian Nitisastro dan Rivaldo 
Billy Sebastian dari SMA Kristen Petra 2, 
ikut serta dalam kompetisi ini. Sekalipun 
tingkatnya se-Jawa Timur, namun lomba 
ini tetap seru karena juga diikuti oleh 
beberapa anak pelatnas Matematika.

Kompetisi ini dibagi menjadi 
tiga tahap, yakni babak penyisihan, 
semifinal, dan final. Babak penyisihan 
diadakan pada tanggal 21 Januari 
2018, di Kampus II Universitas PGRI 
Adi Buana. Babak penyisihan diawali 
dengan acara pembukaan sebelum 
masuk ke sesi pengerjaan soal-soal. 
Soal babak penyisihan, setiap jenjang 
terdiri atas lima puluh soal pilihan 
ganda yang dikerjakan dalam waktu 
satu jam. Awalnya saya (Jonathan) 
tidak terlalu pede karena soal-soalnya 
sebagian besar merupakan kalkulus. 
Namun puji Tuhan... kami berhasil 

lolos ke babak semifinal 
dengan mengamankan 
peringkat II (Rivaldo) 
dan IV (Jonathan). Setelah 
pengumuman, kami 
langsung mempersiapkan diri 
untuk menghadapi soal-soal 
kalkulus.

Babak semifinal dan final 
diadakan pada hari yang 
sama, yakni pada hari Sabtu, 
tanggal 28 Januari 2018. Pada 
babak semifinal, peserta mengerjakan 
25 soal pilihan ganda dan sepuluh soal 
isian singkat, dan lagi-lagi soal kalkulus. 
Seusai lomba, kami mencocokkan 
jawaban teman-teman kami, dan 
ternyata hasilnya cukup memuaskan. 
Pada saat pengumuman, kami dan tiga 
teman kami berhasil lolos ke babak 
final. Awalnya kami semua terkejut, 
karena ternyata peserta yang lolos ke 
babak final SMA semuanya berasal dari 
Petra, dan dua di antaranya merupakan 
siswa SMP. Hal ini membuat babak 
final menjadi lebih seru karena terjadi 
persaingan antarsiswa Petra.

Babak final terdiri atas tiga sesi. 
Sesi I adalah sesi save your point. 
Setiap peserta diberi poin awal sebesar 
seratus poin. Setiap peserta harus 
mempertaruhkan poin dan mengerjakan 
satu soal. Jika benar, peserta akan 
mendapatkan poin senilai poin yang 
dipertaruhkan. Jika salah, poin peserta 
akan berkurang senilai poin yang 
dipertaruhkan. Pada sesi ini, sebagian 
besar peserta mempertaruhkan jumlah 
poin yang hampir sama dan berhasil 

mengerjakan, sehingga persaingan 
masih ketat. Sesi II merupakan sesi 
battle, yaitu adu cepat. Peserta yang 
paling cepat menjawab dengan benar 
dalam kurun waktu enam puluh 
detik, akan mendapatkan poin. Setiap 
soal juga memiliki jumlah poin yang 
berbeda. Pada dua sesi ini, poin kami 
berada pada urutan dua besar. Sesi 
III adalah presentasi. Peserta harus 
mengerjakan satu soal yang sama dan 
dipresentasikan. Kami pun berhasil 
melewatinya dengan baik.

Dan akhirnya, saat-saat yang ditunggu 
telah tiba... pengumuman pemenang. 
Kami berdua menunggu dengan 
semangat, mulai dari pengumuman 
SD, lalu SMP, dan akhirnya SMA. Puji 
Tuhan... kami berhasil meraih gelar Juara 
I (Jonathan) dan Juara II (Rivaldo). Kami 
sangat bersyukur dan mengucapkan 
terima kasih kepada Tuhan, orang tua, 
sekolah, para guru, dan teman-teman 
yang mendukung kami.

oleh: Jonathan dan Rivaldo



Dalam rangka menyambut hari Paskah yang sebentar 
lagi akan datang, dan sekaligus untuk mengetahui 
kompetensi para siswa dalam berbagai bidang 

akademik dan nonakademik, PPPK Petra mengadakan 
sebuah event yang bertajuk Easter Festival 2018. Sejalan 
dengan latar belakang Easter Festival 2018, ajang ini 
dikemas dalam bentuk kompetisi yang berorientasi 
semangat P-E-T-R-A yang di dalamnya mengimplementasikan 
kegiatan physical growth, emotional intelligence, talent 
development, religious education, dan academic excellence. 
Penyelenggaraan kompetisi yang lebih difokuskan untuk para siswa 
PPPK Petra jenjang TK, SD, SMP, dan SMA/SMK ini, juga diikuti oleh 
guru dan karyawan PPPK Petra untuk beberapa kategori lomba. Materi 
kegiatan lomba yang berlangsung mulai tanggal 1 Februari hingga 10 
Maret 2018 ini, meliputi: lomba mewarnai, lomba melukis, lomba 
menyanyi, lomba paduan suara, lomba senam, lomba tiwisada, lomba 
bahasa Inggris, lomba bahasa Mandarin, lomba bola voli, dan lomba 
memasak. Dengan adanya event ini, para siswa juga bisa memuliakan 
Tuhan melalui talenta mereka, melatih kerja sama dan kebersamaan 
antarteman melalui kompetisi beregu, serta mengembangkan bakat 
dan minat dalam bidang seni ataupun olahraga. Kiranya kesuksesan 
penyelenggaran event ini bisa menjadi berkat bagi para siswa, guru, 
karyawan, dan khususnya lembaga dalam mewujudkan visi dan misi 
PPPK Petra ke depan. Selamat berjuang dan meraih prestasi...!

Lomba Bola Voli Putri (SMP)

Lomba Bola Voli Putri (SMA/SMK)

Lomba Desain Mural (SMA/SMK)

Lomba Bola Voli Putra (SMA/SMK)

Lomba Desain Handlettering (SMP)

Lomba Bola Voli Putra (SMP)

Juara I   :  SMP Kristen Petra 5

Juara I   :  SMA Kristen Petra 1

Juara I   :  Johanna K.H., Devina G., & Vicentia D.P.

                 SMA Kristen Petra 4

Juara I   :  SMA Kristen Petra 1

Juara I   :  Easter Joy Victoria & Liana Kurniawati L.

Juara II  :  Michelle Stephanie T. & Tiffani Puspita K.

Juara I   :  SMP Kristen Petra 1

Juara II  :  SMP Kristen Petra 1

Juara II  :  SMK Kristen Petra

Juara II  :  Maria Natashia P., Maria L.M., & Menik N.

                 SMA Kristen Petra 1

Juara II  :  SMA Kristen Petra 4

   SMP Kristen Petra 4

   SMP Kristen Petra 4

Juara II  :  SMP Kristen Petra 4

Lomba Mewarnai Topi Kertas(TK)

Lomba Senam Cinta Indonesia (TK)

Lomba Tari (TK)

Lomba Menggambar & Mewarnai Kaus (SD)

Juara I   :  TK Kristen Petra 12

Juara I   :  SD Kristen Petra 13

Juara I   :  Rayna Nathania (TK Kristen Petra13)

Juara I   :  TK Kristen Petra 9

Juara I   :  Rosalind Alexandra (SD Kristen Petra 5)

Juara II  :  TK Kristen Petra 9

Juara II  :  SD Kristen Petra 9

Juara II  :  Heba Escal G.(TK Kristen Petra 5)

Juara II  :  TK Kristen Petra 7

Juara II  :  Mayoree Kiarra H. (SD Kristen Petra 11)

Juara III :  TK Kristen Petra 7

Juara III :  SD Kristen Petra 1

Juara III :  Aileen Nathania W. (TK Kristen Petra 13)

Juara III :  TK Kristen Petra 13

Juara III :  Stephanie C.C. (SD Kristen Petra 13)

Lomba Tiwisada (SD)
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