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EDITORIAL CONTENTS
Gembira rasanya bisa hadir kembali menyapa 
Anda dalam Gema Petra edisi bulan Maret-
April 2018 ini. Dalam edisi ini, kami mencoba 
merangkum berbagai kegiatan siswa yang 
telah berlangsung di sekolah-sekolah di 
lingkungan PPPK Petra ataupun kegiatan 
perlombaan yang diikuti oleh para siswa, 
untuk menjadi sajian informasi dan berita yang 
menarik bagi pembaca Gema Petra. Beberapa 
liputan kegiatan tersebut, antara lain: lomba 
siswa TK dalam rangka Hari Anak Nasional; 
study tour siswa SD ke pabrik ice cream, 
Museum Tugu Pahlawan, dan kebun binatang; 
kegiatan pengembangan kreativitas; kompetisi 
bola basket Junio JRBL 2018; lomba bidang 
akademik bagi siswa SMA; serta Petra Junior 
Chef Competition 2018.

Kiranya liputan berita yang kami sajikan dalam 
Gema Petra edisi bulan Maret-April 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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Hai, teman-teman... bertemu lagi 
denganku, Marsya, siswi TK B 
dari KB-TK Kristen Petra 

1. Aku ingin bercerita tentang 
pengalaman lomba yang aku 
ikuti bersama dengan teman-
teman selama bulan Februari 
2018 yang lalu. Lomba-lomba yang 
kami ikuti ini diadakan dalam rangka 
memperingati Hari Anak Nasional 
tingkat Wilayah Surabaya III, yang 
berlangsung di Kebun Binatang Surabaya. 
Puji Tuhan, aku terpilih untuk mengikuti 
dua dari tiga lomba yang sekolah 
kami ikuti. Aku sangat bangga dengan 
kesempatan ini, tetapi juga merasa deg-
degan. Kami ikut lomba menari dengan 
menampilkan Tari Semut pada tanggal 20 
Februari 2018, dan ikut lomba senam ACI (Aku Cinta 
Indonesia) pada tanggal 21 Februari 2018.

Hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018, lomba 
menari pun dimulai. Kami mengenakan kostum Tari Semut 
dan tampil sebaik-baiknya. Kami berenam menari dengan 
sukacita dan bersyukur kepada Tuhan bisa tampil dengan 
baik. Pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018, aku dan 
teman-teman yang lain kembali lagi ke Kebun Binatang 
Surabaya untuk mengikuti lomba Senam ACI, sedangkan 
sebagian teman yang lain mengikuti lomba menyanyi 
bersama. Tim lomba menyanyi mengenakan baju adat dari 
daerah Minangkabau yang bernuansa merah dan emas, 
sedangkan tim senam mengenakan kostum olahraga 
bernuansa warna merah, putih, dan biru.

Esok paginya, ibu guru memberi pengumuman tentang 
lomba yang telah kami ikuti tersebut. Perasaanku deg-
degan karena berharap bisa meraih hasil yang terbaik. Ibu 
guru mengumumkan bahwa tim menari berhasil meraih 
peringkat pertama, tim senam juga meraih peringkat 
pertama, dan tim menyanyi meraih peringkat kedua. 
Kami bersorak gembira, tak sabar ingin menyampaikan 
kepada mama dan papa. Puji Tuhan...! Untuk 

selanjutnya, kami harus tetap latihan karena 
kami akan berlomba kembali pada 

tingkat yang lebih tinggi, yaitu 
tingkat Kota Surabaya. Doakan 
kami ya, teman-teman...!

Horeee..! Horeee..!! 
Kami menang lagi. Puji Tuhan...! Terima 
kasih Tuhan Yesus sudah menolong 

kami saat lomba, dan Tuhan memberi kemenangan 
lagi. Itulah rasa syukur kami, siswa-siswi TK Kristen 

Petra 7, setelah mengikuti perlombaan dalam rangka 
memperingati Hari Anak Nasional tingkat Wilayah 
Surabaya III untuk Kecamatan Genteng, yang 
berlangsung di Kebun Binatang Surabaya pada 

tanggal 21-22 Februari 2018. 
Dalam perlombaan tersebut, kami meraih juara 

satu semua, mulai dari lomba pantomim go green, lomba 
menari, lomba senam ACI (Aku Cinta Indonesia), dan lomba 
menyanyi bersama. Kami sangat gembira bisa meraih Juara I. 
Hasil ini sekaligus memberi kami semangat untuk lebih rajin 
berlatih, karena selanjutnya kami harus mewakili Kecamatan 
Genteng untuk lomba di tingkat Kota Surabaya. Walaupun 
lelah dan letih saat berlatih, tetapi itu tidak memadamkan 
semangat kami untuk terus berlatih guna mempersiapkan 
diri di tingkat Kota Surabaya. Kami ingin mensyukuri talenta 
yang sudah Tuhan beri, dengan bersungguh-sungguh 
berlatih dan tampil untuk memuliakan nama Tuhan.

Terima Kasih Tuhan Yesus buat kemenangan ini. Semua 
yang kami raih ini karena kasih dan kemurahan Tuhan 
melalui kesehatan yang Tuhan beri, serta kesabaran dan 
kegigihan ibu guru untuk melatih kami sehingga kami bisa 
menampilkan yang terbaik. Puji Tuhan... semua kemuliaan 
bagi Tuhan Yesus. Amin.

Hari Anak Nasional
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Pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018, aku dan 
teman-teman KB-TK Kristen Petra 5 mengikuti imunisasi 
difteri yang telah ditentukan dari Puskesmas Keputih, 

Surabaya. Apa sih difteri itu? Difteri merupakan infeksi bakteri 
corynebacterium diphtheriae yang umumnya menyerang 
selaput lendir, seperti pada hidung dan tenggorokan, serta 
terkadang dapat berpengaruh pada kulit. Penyakit ini 
dapat menular, dan merupakan infeksi serius yang dapat 
menyebabkan kematian. Orang yang mampu bertahan 
dengan penyakit ini juga menderita kelumpuhan otot tertentu 
serta mengalami kerusakan permanen pada jantung dan 
ginjal. Penyakit ini sangat berbahaya, karena kadang tidak 
menunjukkan gejala tertentu. Oleh karena itu, kami harus 
mengikuti imunisasi ini untuk mencegah terkena penyakit 
difteri ini. Kami tidak takut disuntik karena ditemani oleh 
mama dan papa. Dengan dibantu oleh dokter dan suster 
dari sekolah serta puskesmas, kegiatan imunisasi ini bisa 
berjalan baik dan cepat selesai. Kami semua pun senang bisa 
mendapatkan imunisasi. Yeyyy...!!!

We are Not 

Hai, teman-teman... maukah 
kalian mendengar cerita kami di 
sekolah? Pada hari Jumat, tanggal 

2 Februari 2018, kami, siswa-siswi 
kelompok A dari TK Kristen Petra 10, 
belajar tentang bahan-bahan tradisional. 
Pada hari itu, kami belajar tentang sagu.

Sagu yang berupa tepung, biasanya 
dipadatkan, berbentuk kotak, dan 
dimakan sebagai pengganti nasi. Sagu 
enak rasanya jika dimasak menjadi 
bubur. Senang rasanya saat mencoba 
makan bubur sagu. Buburnya lembut 
dan kenyal saat dimakan. Kami semua 
makan dengan lahap, lho...! Bubur sagu 
juga baik bagi kesehatan karena banyak 
mengandung karbohidrat yang berguna 
sebagai sumber tenaga bagi tubuh.

Selain belajar tentang sagu, kami juga 

Aneka Bahan

belajar tentang minuman 
tradisional, yaitu sinom. 
Sinom rasanya manis dan 
segar, karena diberi gula 
jawa saat membuatnya. 
Warnanya yang kuning, 
berasal dari kunyit yang baik 
bagi kesehatan tubuh. Saat 
minum sinom yang manis, 
badan jadi terasa segar dan bersemangat 
kembali.

Teman-teman, sagu dan sinom adalah 
contoh bahan-bahan tradisional yang 
ada di Indonesia. Semua bahan itu 
baik untuk bagi tubuh karena banyak 
mengandung vitamin dan tidak ada 
pengawetnya. Mari kita jaga kesehatan 
dengan mengonsumsi makanan dan 
minuman tradisional!
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Mentari bersinar dengan 
terangnya... mengiringi 
semangat kami yang sudah 

bersiap-siap untuk mengikuti lomba. Ya, 
pada tanggal 27 Januari 2018, aku dan 
teman-teman TK Kristen Petra 9 akan 
mengikuti lomba dalam rangka Festival 
Seni Arek Suroboyo untuk Wilayah 
Surabaya I, di Taman Remaja Surabaya. 
Lomba yang kami ikuti kali ini, yaitu: 
menyanyi bersama, fashion show, dan 
seni tari (Tari Belalang). 

Kami sudah menyiapkan diri untuk 
lomba dengan berlatih sungguh-
sungguh. Kami berlatih menyanyi, 
berlatih fashion show, dan berlatih 
menari dengan hati yang sukacita, sebab 
kami dilatih oleh guru-guru kami yang 
dengan sabar dan tekun melatih kami. 
Kami ingin memberikan yang terbaik 
untuk lomba ini. Sebelum ke tempat 
lomba, kami berkumpul di sekolah untuk 
persiapan, seperti memakai kostum 
masing-masing dan berdandan. Setelah 
persiapan selesai, kami pun berangkat 
bersama-sama.

Jus Alpukat

Sampai ke Taman 
Remaja Surabaya, 
kami diberi semangat 
oleh ibu guru supaya 
dapat menampilkan yang 
terbaik. Tidak lupa, kami 
juga berdoa agar Tuhan 
menyertai saat kami 
tampil. Kelompok menyanyi 
bersama tampil di atas 
panggung menyanyikan lagu 
dengan sepenuh hati dan 
semangat. Kelompok fashion 
show juga menampilkan 
penampilan terbaiknya. 
Begitu juga dengan kelompok 
menari, yang tak mau kalah tampil 
dengan penuh semangat. Setelah itu, 
kami menunggu untuk pengumuman 
pemenang lomba.

Dan akhirnya... tibalah saat yang 
ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman 
pemenang! Hati kami dag dig dug.... 
Dan ternyata... puji Tuhan, kelompok 
menyanyi bersama meraih Juara 
Nominasi III, kelompok fashion show 
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Pagi itu.... “Miss, saya mau jus alpukatnya 
lagi...” pinta salah satu siswa KB B dengan 
manja. “Sebentar ya, sayang,” jawab Bu Sifera 

dengan lembut. Hari Jumat, tanggal 23 Februari 
2018, kami, siswa-siswi KB Kristen Petra 11 kelompok B, mengikuti 
kegiatan pembelajaran untuk mengenal macam-macam buah. Namun 
pada hari itu, kami secara khusus belajar tentang buah alpukat beserta 
manfaatnya. Dalam kegiatan ini, kami tidak hanya mengenal warna dan 
bentuk buah alpukat saja, tetapi juga mengenal rasa dari buah alpukat 
dengan membuat jus alpukat. Pertama-tama... ibu guru menjelaskan 
langkah-langkah membuat jus alpukat, yaitu dari cara memotong, 
mengambil daging buahnya, memasukkan ke dalam blender, hingga 
menjadi jus alpukat yang menyegarkan. Setelah mendengarkan 
penjelasan ibu guru, kami maju bergiliran untuk mencoba sendiri. Wah, 
kami sangat senang bisa membuat jus alpukat sendiri. Dan akhirnya... 
jus alpukat siap dinikmati! Yummyy... siapa yang mau? Hehehe...!

meraih Juara III, dan kelompok menari 
berhasil meraih Juara I. Yeyyyy...!!! Kami 
begitu gembira dengan prestasi ini. 
Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-
Mu kepada kami ini. Terima kasih juga 
untuk ibu guru yang sudah melatih 
kami dengan tekun dan sabar. Ayo, 
teman-teman... jangan malas dan tetap 
semangat berlatih untuk meraih juara 
dalam lomba-lomba yang lain! 

Kita Berlomba...!
Yuk,



Siapa yang pernah makan buah? Ya... pasti semua 
pernah makan buah. Ada buah pepaya, mangga, 
semangka, dan lain-lain. Rasa buah pun bermacam-

macam, ada yang manis dan ada juga yang asam. Kalian 
tahu tidak? Buah itu memiliki banyak manfaat bagi tubuh 
kita, lho! Buah memiliki banyak vitamin yang bisa membuat 
tubuh kita menjadi sehat setiap hari. Jika kita tidak pernah 
makan buah, tubuh kita akan menjadi lemah dan akhirnya 
sakit. Di mana ya, kita bisa membeli buah? Buah dapat 
kita beli di supermarket, toko buah, dan bahkan kita juga 
bisa menemukannya di pasar, lho...! Pasar adalah tempat 
bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan 
kegiatan menjual ataupun membeli suatu barang. Pada 
hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018, siswa-siswi kelompok 
A dari KB Kristen Petra12 melakukan kegiatan bermain 
peran untuk menjadi penjual dan pembeli buah. Dalam 
kegiatan ini, kami dibagi menjadi dua kelompok. Ada 
yang menjadi kelompok penjual, dan ada yang menjadi 
kelompok pembeli. Wah, kegiatan ini sangat 
menyenangkan karena kami jadi 
tahu rasanya menjadi seorang 
penjual ataupun pembeli. 
Hehehe... seru sekali, ya!

Ayo... Ayo...!
“Horeee... kita akan pergi ke pabrik es krim 

Campina!” kata Steven, siswa kelas 3 SD 
Kristen Petra 1. Hari Senin, tanggal 26 

Februari 2018, siswa-siswi kelas 3 SD Kristen 
Petra 1 mengikuti factory tour ke pabrik 
es krim Campina yang berlokasi di Jalan 
Rungkut Industri II No. 15, Surabaya. Para 
siswa terlihat sangat bersemangat dengan 
adanya factory tour ini. 

Sampai di lokasi pabrik, mereka disambut 
oleh dua orang pemandu, yaitu Kak Rizky 
dan Kak Anis. Setelah mendapat arahan 
dari pemandu, mereka dibimbing masuk ke 
dalam lokasi pabrik. Mereka diperkenalkan 
dengan bermacam alat yang digunakan 
dalam proses pembuatan es krim, mulai 
dari proses pembuatan sampai pengepakan. 
Usai berkeliling, para siswa dikumpulkan 
di salah satu ruangan untuk melihat dan 
mendengarkan sejarah berdirinya perusahaan 
ice krim Campina. Campina adalah perusahaan 
yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur, didirikan 
pada tanggal 22 Juli 1972, yang menghasilkan 
produk jenis makanan. Perusahaan ini umumnya 
menghasilkan berbagai produk es krim, beberapa 
di antaranya: fantasy, didi cup, blue jack, concerto, 
tropicana, bazooka, hula-hula, dan luve litee.

Setelah melihat-lihat semua proses pembuatan, 
dari bahan mentah sampai proses pendinginan, 
siswa diajak ke kantin untuk menikmati es krim secara 
gratis. Sontak saja, mereka senang sekali...! Seusai factory 
tour yang diakhiri dengan menikmati es krim, mereka pun 
kembali ke sekolah. Para siswa mengikuti keseluruhan 
kegiatan ini dengan tertib dan penuh antusias. Dan 
tentunya, kegiatan ini begitu berkesan di hati mereka.

Factory Tour

Beli Buahnya!

Ice Cream
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Ekkadoku, 

Yeeaah...!!! Kami, siswa kelas II SD Kristen 
Petra 7, merasa sangat gembira. Hari yang 
kami tunggu-tunggu untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran di luar kelas telah 
tiba. Kami begitu bersemangat ingin mengikuti 
kegiatan ini. Pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 
2018, kami melakukan field trip ke Kebun 
Binatang Surabaya (KBS).

Sesuai dengan materi pembelajaran kami 
saat ini tentang memelihara hewan, kami belajar 

Field Trip to the Zoo
tentang banyak hal di KBS. Pertama-tama, kami belajar 
mengenal berbagai jenis hewan, habitat, dan makanan 
masing-masing. Selanjutnya, kami belajar bagaimana cara 
merawat beberapa hewan agar kesehatannya tetap terjaga. 
Kami juga berkeliling di kebun binatang yang sangat luas itu 
dengan hati gembira. Rasa lelah tidak menjadi penghalang 
untuk terus berjalan, karena kami ingin tahu lebih banyak 
tentang hewan-hewan yang ada di sana.

Setelah puas berkeliling, kami beristirahat dan membaca 
buku di perpustakaan yang ada di sana. Saat asyik membaca 
buku, dua orang pemandu tiba-tiba mengajak kami ikut dalam 
permainan tebak-tebakan. Kedua pemandu itu memberi kami 
pertanyaan tentang hewan-hewan yang terdapat di KBS, mulai 
dari namanya, jenis makanannya, keunikannya, dan daerah 
asalnya. Bagi siswa yang dapat menjawab pertanyaan dengan 
benar, akan diberi hadiah berupa syal kebanggaan. 
Kami berlomba menjawab setiap pertanyaan agar 
bisa mendapatkan hadiah itu. Beberapa dari kami 
mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan 
benar, dan mendapatkan syal kebanggaan itu. 

Waktu menunjukkan pukul 11.30, saatnya 
untuk mengakhiri kegiatan field trip hari 
ini, dan segera kembali ke sekolah. Wah, sungguh 
pengalaman belajar yang menyenangkan! Belajar sambil 
jalan-jalan dan mendapat hadiah. Horeee...!!!
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Ekkadomu...
Halo, kawan... apa kabar? Semoga 

kalian semua selalu bahagia, ya...! 
Kali ini, kami —siswa-siswi kelas 

V SD Kristen Petra 5— akan mengikuti 
kegiatan kewirausahaan. Kami membuat 
ekkado, makanan yang berbentuk 
seperti gorengan, terbuat dari campuran 
udang dan ayam, serta diberi tambahan 
telur puyuh di dalamnya, kemudian 
dibungkus dengan kulit kembang tahu.

Seperti biasa, kami sangat antusias 
untuk mempersiapkannya. Tanggal 20 
dan 21 Februari 2018 menjadi pilihan 
kami untuk melaksanakan kegiatan 
kewirausahaan. Kami dibagi dalam 
beberapa kelompok. Setiap kelompok  
menerima bahan dan membawa 

peralatan yang digunakan. Kami 
bekerja sama membuat ekkado dengan 
semangat dan penuh sukacita. Tak 
terasa... kami sudah membuat ekkado 
dalam jumlah yang banyak, karena 
ternyata proses membuatnya mudah. 
Setelah dimasak dan matang, kami pun 
menikmatinya bersama teman-teman. 

Ibu guru memberi penilaian yang 
baik terhadap hasil masakan ekkado 
buatan kami, dan kami sangat senang 
mendengarnya. Nah, begitulah 
pengalaman kami dalam kegiatan 
kewirausahaan. Semoga pengalaman 
kami ini bisa menginspirasi teman-
teman, bahwa makanan enak belum 
tentu sulit membuatnya. Hehehe...!
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Pagi itu... aku bangun dari tidurku, dan aku merasa 
sangat bersemangat. Mengapa? Karena pada hari 
Kamis, tanggal 1 Maret 2018 itu, ada kegiatan fun 

walk dan fun gym di sekolah. Aku segera berdoa, lalu 
beranjak dari tempat tidurku untuk mandi dan sarapan 
pagi. Kemudian, aku segera berangkat ke sekolah, lengkap 
dengan kaus merah, celana olahraga, dan sepatu olahraga. 

Tiba di sekolah, aku bertemu dengan teman-teman 
yang sama semangatnya denganku. Seperti biasanya, kami 
mengawali hari dengan morning devotion. Setelah itu, 
mulailah kami dengan tertib berbaris keluar kelas menuju 
ke lapangan, bersiap untuk fun walk. Sekitar pukul 07.45, 
kami mulai berjalan keluar halaman sekolah dan mengitari 
kompleks sekolah. Kami sangat senang bisa berjalan-jalan 
dan merasakan suasana di sekitar kompleks sekolah pada 
pagi hari yang masih sejuk itu. Tak terasa... kami hampir 
menyelesaikan rute fun walk. Keringat mulai membasahi 
kening, namun hati kami penuh dengan sukacita. 

Sampai di sekolah, kami beristirahat sejenak di kelas 
masing-masing. Tak lama kemudian, kami diajak berbaris 
di lapangan untuk mengikuti fun gym. Dengan semangat, 
kami menirukan gerakan instruktur senam yang ada 
di depan kami. Berbagai gerakan kami ikuti dengan 
sungguh-sungguh untuk mendapatkan manfaat bagi 
kesehatan tubuh kami. Setelah fun gym berakhir, kami pun 
berbaris dan berjalan menuju kelas masing-masing. Kami 
beristirahat sejenak dan kemudian berganti pakaian. Kami 
senang sekali dengan adanya kegiatan fun walk dan fun 
gym di sekolah ini. 

Nah, itu ceritaku tentang fun walk dan fun gym di SD 
Kristen Petra 9 yang membuat badanku semakin sehat. 
Apakah teman-teman sudah berolahraga pada hari ini? 
Yuk, kita rajin berolahraga, agar badan tetap sehat dan 
kuat! Tuhan memberkati.

Badanku Sehat,

Seberapa sering kalian menggunakan tisu? Di meja makan, 
di dalam tas, bahkan di toilet, sering kita menemukan 
tisu. Ya, penggunaannya memang bermanfaat bagi kita. 

Hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018, teman-teman kelas V 
SD Kristen Petra 10 mengikuti kegiatan kreativitas dengan 
membuat kotak tisu yang lucu-lucu dan menarik. Mau tahu 
cara membuatnya? Caranya sangat mudah, kok..! Bahan-bahan 
yang diperlukan, yaitu: kertas karton tebal, kertas kokoru 
(kertas bergelombang warna-warni), lem, dan gunting. Semua 
bahan-bahan yang digunakan tersebut tidak sulit didapatkan. 
Pertama, kita buat dua jaring-jaring balok dengan ukuran 
yang sudah ditentukan. Jaring-jaring satu untuk bagian tutup, 
jadi bagian atasnya diberi lubang. Sedangkan jaring-jaring 
dua, sebagai tempat tisu. Kemudian, kita potong jaring-jaring 
tersebut dan diberi lem. Jika balok sudah terbentuk, hiasan 
bisa ditempelkan. Nah... jadi, deh!  Wah, sekarang tisu di meja 
makan akan terlihat lebih menarik karena kotak tisu yang 
lucu ini. Selamat mencoba teman-teman, mungkin kalian bisa 
menambahkan hiasan lain buatan kalian sendiri, atau bahkan 
menggunakan barang-barang bekas (daur ulang) yang ada di 
sekitar kalian. Sampai jumpa...!

Kotak Tisu

Tubuhku Kuat

Kreasiku



Pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018, seluruh siswa 
kelas III SD Kristen Petra 13 melakukan study tour 
ke Monumen Tugu Pahlawan yang terletak di Jalan 

Pahlawan, Surabaya. Monumen berbentuk ‘paku terbalik’ ini 
adalah salah satu landmark dan menjadi ikon di Kota Surabaya. 
Di dalam area tugu ini, juga terdapat sebuah museum yang 
dikenal dengan nama Museum Tugu Pahlawan atau Museum 
Perjuangan 10 Nopember. 

Museum
Tugu Pahlawan

Kegiatan ini dilaksanakan guna menunjang pembelajaran 
pelajaran PKn, IPS, dan Bahasa Indonesia. Wah... senang sekali 
rasanya kami bisa melakukan kunjungan ke Museum Tugu 
Pahlawan. Melalui kunjungan ini, pengetahuan kami tentang 
sejarah perjuangan bangsa semakin bertambah. Di sana, kami 
diajak berkeliling museum dengan dibimbing/dipandu oleh 
petugas. Ada koleksi senjata-senjata yang dipergunakan dalam 
pertempuran, berbagai kenangan, serta diorama pertempuran 
tanggal 10 November 1945. Koleksi lainnya adalah koleksi 
foto-foto dokumentasi pembangunan Tugu Pahlawan, yang 
mengingatkan kami atas perjuangan dan pengorbanan para 
pejuang demi bangsa dan negara.

Kami sebagai siswa (generasi bangsa) mau belajar 
menghargai apa yang kami miliki dan jerih payah orang lain. 
Sebagai bangsa, kami harus melakukan pembaruan dan 
berupaya mencapai kemajuan dengan meningkatkan prestasi 
dan memiliki sikap dan kepribadian lebih baik. Kami bangga 
menjadi bangsa Indonesia.

Kreasi
Topi Bulu Ayam

Hayooo... siapa yang tidak bangga, kalau berhasil membuat 
topi sendiri? Nah, pada hari Jumat, tanggal 16 Maret 
2018, Bu Endang mengajari kami, siswa kelas I SD Kristen 

Petra 11, membuat topi bulu ayam sendiri. Sebelumnya, Bu 
Endang sudah menyiapkan kain dan bulu ayam yang didapat 
dari kemoceng. Tiap anak mendapatkan kain yang berbentuk 
persegi panjang, sesuai dengan ukuran kepala. Ujung kain 
diberi perekat antarkain. Kami menempelkan bulu ayam satu 
per satu dengan menggunakan lem di sepanjang kain, sehingga 
topi menjadi indah. Nah, sekarang sudah jadi dan topinya siap 
dipakai! Kami jadi keren, lho... berfoto memakai topi bulu ayam 
buatan sendiri. Hehehe...! Ayo, teman-teman, kalian pasti juga 
bisa membuat topi sendiri!
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Petra Junior Chef CompetitionPetra Junior Chef Competition

Pada awal tahun 2018, PPPK Petra 
kembali mengadakan kegiatan 
Petra Junior Chef Competition 

(PJCC) yang telah memasuki season ke-5. 
PJCC season V ini sedikit berbeda dengan 
tahun-tahun sebelumnya, karena 
dilaksanakan pada bulan 
Maret dalam rangka 
untuk memeriahkan 
rangkaian acara 
perlombaan 
Paskah yang 
diselenggarakan 
oleh Kantor 
Sekretariat PPPK 
Petra. Tema yang 
diangkat dalam kompetisi 
kali ini adalah “Cooking Festival”, yang 
mana para siswa ditantang untuk 
mengolah bahan-bahan masakan yang 
ada menjadi masakan penuh cita rasa 
yang enak, kreatif dan sehat. Kegiatan 
PJCC season V yang diikuti oleh siswa 
jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK ini, 
berlangsung selama tiga hari di aula SMP 
Kristen Petra 1. Untuk jenjang SMA/
SMK, dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 

2018, jenjang SMP dilaksanakan pada 
tanggal 8 Maret 2018, dan untuk jenjang 
SD dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 
2018. Selain gelar chef terbaik, PJCC 
season V juga memberikan gelar Best 
Supporters untuk suporter terbaik yang 

mendukung sekolahnya, serta 
doorprize untuk para siswa 

ataupun guru pendamping 
yang hadir.

Hari pertama, PJCC 
season V dibuka 
dengan kompetisi 
untuk siswa jenjang 

SMA/SMK. Babak 
penyisihan dimulai dengan 

Innovation Challenge, yang mana 
setiap peserta membuat menu masakan 
kreasinya sendiri dengan bahan-bahan 
yang telah disediakan. Tema untuk 
babak Innovation Challenge adalah 
“Noodle Festival”. Para peserta ditantang 
untuk berkreasi dengan menggunakan 
bahan dasar mi, dengan jangka waktu 
60 menit. Pada saat bel tanda kompetisi 
dibunyikan, semua chef segera berlari 
menuju pantry (meja bahan) untuk 
mengambil bahan masakan yang telah 
disediakan. Rasa masakan, teknik 
memasak, dan faktor higienis dalam 
pengolahan masakan, menjadi poin 
penilaian dari dewan juri pada kompetisi 
ini. Acara juga semakin semarak dengan 

berkumandangnya yel-
yel dari para suporter 
yang kompak 
menggunakan 
kostum yang seragam. 
Setelah para juri 
menilai tiap masakan 
para chef, akhirnya 

terpilihlah delapan peserta yang masuk 
ke babak final.

Tantangan untuk babak final 
kompetisi jenjang SMA kali ini adalah 
Make a Duplicate. Salah seorang dewan 
juri (Chef Austin Milana – alumnus 
Petra dan Juara I PJCC season II jenjang 
SMA) akan mendemonstrasikan cara 
membuat masakan Tortellini au Poulet 
avec sauce Harissa, dan setiap peserta 
diwajibkan untuk memperhatikan urutan 
teknik dan bahan yang digunakan untuk 
menduplikasi masakan dari Chef Austin. 
Waktu yang diberikan untuk memasak 
bagi para peserta adalah 60 menit, 
dan para peserta pun dengan tangkas 
menduplikasi resep masakan dari Chef 
Austin. Setelah melalui penilaian yang 
ketat, diumumkanlah pemenang PJCC 
season V jenjang SMA/SMK. Juara I 
adalah Zaneta Rachel Winata  dari SMA 
Kristen Petra 1. Juara II adalah Kendrik 
Wiranto dari SMA Kristen Petra 3. Juara 
III adalah Benedict Willem Troy W. 
dari SMA Kristen Petra 4. Untuk gelar 
Best Supporter 
dimenangkan oleh 
SMA Kristen Petra 
4 yang tampil 
penuh semangat 
dengan yel-yelnya.

Hari kedua, 
kompetisi 
dilanjutkan 
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Petra Junior Chef CompetitionPetra Junior Chef Competition
untuk jenjang SMP. Setiap sekolah 
mengirimkan tiga siswa perwakilannya 
sebagai peserta lomba. Para chef datang 
dengan semangat dan antusias menanti 
kompetisi memasak dimulai. Kompetisi 
dimulai dengan babak penyisihan 
Innovation Challenge dengan tema 
“Tofu Festival”. Para chef diminta untuk 
membuat kreasi masakan dengan bahan 
dasar tahu, dengan jangka waktu 60 
menit. Semua chef memperlihatkan 
keahlian mereka dalam mengolah tahu 
menjadi masakan yang lezat dan bergizi. 
Namun akhirnya, hanya terpilih delapan 
chef untuk masuk ke babak final. 

Babak final untuk para peserta 
jenjang SMP mengangkat tema “Shrimp 
Festival”, yang dikemas dalam konsep 
mystery box, yaitu tiap peserta akan 
mendapatkan kotak berisi bahan-bahan 
masakan dan resep yang tidak diketahui 
sebelumnya. Pada saat kompetisi, 
peserta diperbolehkan untuk melihat 
resep yang telah diberikan dan boleh 
melakukan modifikasi pada resep 

masakan tersebut. Pada 
saat mystery box dibuka, 
para peserta pun segera 
bersiap untuk memasak 
menu udang saus padang, 
yang merupakan resep 
masakan khas Indonesia 
yang sudah ditentukan oleh 

panitia. Setelah 

melewati proses penjurian yang ketat, 
akhirnya Juara I, II, dan III, berturut-turut 
dimenangkan oleh Sanov Vania dari 
SMP Kristen Petra 4, Nicole Clarence 
dari SMP Kristen Petra 2, dan Jennifer 
Richelle Tantio dari SMP Kristen Petra 1. 
Sedangkan gelar Best Supporter diraih 
oleh suporter dari SMP Kristen Petra 5.

Hari terakhir, kegiatan PJCC ditutup 
dengan kompetisi untuk para peserta 
jenjang SD. Setiap sekolah dapat 
mengirimkan dua hingga empat tim, 
yang terdiri atas dua siswa/siswi. Tema 
yang diangkat adalah “Pasta Festival”. 
Setiap peserta telah diberi beberapa 
resep masakan sebelum kompetisi. 
Mereka boleh memodifikasinya, namun 
tidak diperbolehkan untuk melihat resep 
saat kompetisi berlangsung. Pada saat 
kompetisi hendak dimulai dan para 
MC menyebutkan bahwa para chef 
akan memasak spaghetti carbonara, 
sebagian peserta tampak senang dan 
sebagian lagi tampak cemas. Setelah 
itu, lomba pun segera dimulai seiring 
dengan countdown dari para MC. 
Lima... empat... tiga... dua... satu... 
tettt!!! Lomba pun dimulai, dan 
para chef bergegas menuju pantry 
untuk mengambil bahan-bahan yang 
mereka butuhkan. Teriakan riuh dan 
yel-yel dari para suporter menambah 
semangat para chef dalam memasak. 
Bau harum masakan mulai merebak di 
arena kompetisi, dan 
para juri berkeliling 
untuk mengamati 

ataupun memberi penilaian akan proses 
memasak dari para chef tersebut. 
Sesekali, para juri juga memberikan 
sedikit masukan kepada para chef bila 
ada proses memasak yang kurang pas. 
Akhirnya... terpilihlah tiga tim yang 
menjadi juara dalam PJCC season V 
jenjang SD. Tim Ivena Evangela M. dan 
Catherine Sarah M. (SD Kristen Petra 
10) meraih Juara I, tim Jessie Jocelyn 
S. dan Claire Patricia (SD Kristen Petra 
10) meraih Juara II, dan tim Vincent 
Renardi dan Viola Huang (SD Kristen 
Petra 9) meraih Juara III. Sedangkan 
untuk gelar Best Supporter diraih oleh 
tim SD Kristen Petra 13 yang dengan 
semangat terus meneriakkan yel-yel 
mereka. Selamat untuk para pemenang 
kompetisi PJCC season V...! Semoga 
pengalaman yang diberikan dapat 
membantu pengembangan bakat dan 
minat kalian di bidang kuliner. Dan bagi 
peserta yang belum menang, masih ada 
kesempatan di PJCC season berikutnya. 
Tetap semangat! Let’s cook and have 
some fun!
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Yuk, belajar Matematika! Mata 
pelajaran yang satu ini untuk 
beberapa anak terlihat cukup 

sulit, tetapi tidak untuk teman kami 
Ben Robinson, siswa kelas V SD Kristen 
Petra 10. Ben menyukai Matematika, 

dia menganggap bahwa Matematika 
menyenangkan dan seru. Ya! 
Itu dibuktikan oleh Ben dengan 
keberhasilannya meraih Juara I 
dalam Olimpiade Sains Nasional 
tingkat Kota Surabaya (OSK). 
Perjuangan Ben memang 
tidak mudah, mulai dari 

keberhasilannya masuk dalam 
seleksi awal tingkat kecamatan, sampai 
mengikuti masa karantina untuk dilatih 
oleh tim dari Dinas Pendidikan. Ben 

OSN Matematika
harus merelakan waktunya bersama 
teman-teman di sekolah karena harus 
mengikuti pelatihan Matematika setiap 
hari di Dinas Pendidikan, mulai tanggal 
1–15 Maret 2018, bersama dengan 
para siswa dari SD se-Kota Surabaya. 
Selama mengikuti pelatihan, Ben juga 
harus menghadapi tes beberapa kali. 
Perjuangan Ben tidak sia-sia, dia berhasil 
meraih Juara I. Saat ini, Ben kembali 
mengikuti kegiatan pelatihan olimpiade 
di Dinas Pendidikan untuk dipersiapkan 
mengikuti lomba tingkat provinsi (OSP). 
Kami selalu mendukung Ben, tetap 
semangat dan terus berusaha! Teman-
teman, keberhasilan juga bisa kalian raih, 
bertekunlah dalam belajar dan jangan 
lupa berdoa kepada Tuhan.

Kegiatan Ujian Praktik yang 
merupakan bagian dari 
rangkaian kegiatan Ujian Akhir 

siswa kelas IX di SMP Kristen Petra 
2, diselenggarakan berbeda dengan 
tahun-tahun sebelumnya. Kali ini, 
sebanyak enam bidang studi, yaitu: 
PAK, Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, 
Bahasa Inggris, Seni Budaya, dan TIK, 
berkolaborasi bersama dengan tema 
“Collaborative Practice Exam”. Tiap kelas 
mempersiapkan penampilan yang di 
dalamnya terdapat unsur enam bidang 
studi tersebut. 

Kegiatan yang berlangsung pada 
bulan Februari 2018 lalu ini adalah yang 
pertama diselenggarakan di SMP Kristen 
Petra 2. Sejak pukul 07.30, para siswa 
telah mempersiapkan diri dengan baik, 
mulai dari kostum hingga kelengkapan 
pentas. Setiap siswa memiliki peran 
masing-masing, mulai dari pemain 
musik, pemain drama, MC, dekorator 
panggung, hingga mereka yang bertugas 
sebagai bagian umum. Antusiasme siswa 
dan guru terlihat jelas, para wali kelas 

turut membantu mengarahkan siswa 
untuk menampilkan karya terbaiknya.

Bapak dan ibu guru yang telah 
ditunjuk untuk menjadi penguji ujian 
praktik, menilai penampilan siswa sesuai 
dengan kriteria penilaian dari tiap mata 
pelajaran. Bidang studi PAK misalnya, 
menetapkan bahwa penampilan yang 
disajikan mengambil dari kisah-kisah 
yang ada di Alkitab, seperti: kisah Musa, 
kisah Yusuf, kisah Daniel, Kisah Ester, 
ataupun kisah Ayub.

Kegiatan yang dipandu oleh MC ini, 
diawali dengan doa pembukaan oleh Ibu 
Inneke Lahallo, S.Si.Teol.. Penampilan 
pertama adalah dari kelas IX-3. Sajian 
musik dan gerak mengalir dengan 
harmonis. Siswa lain yang belum 
tampil turut larut dalam suasana yang 
dibangun oleh siswa di atas panggung. 
Hingga akhirnya, penampilan terakhir 
dari siswa kelas IX-5 dengan penampilan 
singing and worship.

Melalui kegiatan ini, terlihat 
kekompakan dan kesungguhan hati 
siswa untuk turut serta dalam kegiatan 

tersebut. Mereka belajar bekerja sama 
dalam sebuah tim untuk menampilkan 
yang terbaik. Rangkaian kegiatan 
tersebut dapat dilihat secara live 
streaming Youtube pada hari 
tersebut.

Collaborative
Practice Exam
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Tahun ini, Junio JRBL 2018 digelar 
pada tanggal 26 Januari ‒ 14 
Februari 2018. Junio JRBL 2018 

bukan lagi pertandingan yang asing 
bagi para anggota tim bola basket SMP 
Kristen Petra 1. Pada pertandingan 
perdana, tim putra SMP Kristen Petra 
1 berhadapan dengan tim SMP Negeri 
17. Dengan kerja sama tim yang baik, 
kekompakan, dan pertahanan yang 
kuat, akhirnya tim putra SMP Kristen 
Petra 1 berhasil memenangkan 
pertandingan. Tim putra SMP Kristen 
Petra 1 bertanding kembali melawan tim 
SMP Gloria 1. Banyak suporter tim SMP 
Petra 1 atau yang sering disebut troner 
hadir untuk memberikan dukungan. 
Sayang sekali, tim SMP Kristen Petra 1 
belum bisa unggul dari tim SMP Gloria 
pada hari itu. Dengan penuh doa dan 
semangat, tim putra SMP Kristen Petra 
1 bertanding kembali melawan tim SMP 
Mawar Sharon. Tim SMP Kristen Petra 1 
berusaha sekuat tenaga menampilkan 

yang terbaik pada babak penentuan 
enam belas besar ini. Mereka berjuang 
bahu-membahu menambah poin 
demi poin, namun keberhasilan belum 
berpihak kepada  tim putra SMP Kristen 
Petra 1. Langkah tim putra terhenti 
sebelum memasuki babak enam 
belas besar. Namun, mereka sudah 
menyuguhkan permainan yang menarik 
dan luar biasa berkat kerja sama dan 
kekompakan tim. Tetap semangat untuk 
tim putra! 

Eitts...!! Tim bola basket SMP Petra 
1 nggak hanya tim putra, lho! Ada tim 
putri yang juga bertanding di Junio JRBL 
2018. Pada pertandingan pertama, 
mereka bertanding melawan tim SMP 
Negeri 1 Surabaya. Tim putri SMP 
Kristen Petra 1 memberikan permainan 
terbaik mereka. Kekompakan mereka 
sangat solid dalam menghalau setiap 
serangan dan berbalik menyerang. Poin 
demi poin mampu mereka kumpulkan, 
sehingga tim lawan tertinggal jauh dalam 
perolehan poin. Teriakan dukungan 
juga terdengar sangat kencang. Siang 
itu, kesedihan troner atas kekalahan 
tim putra terganti dengan kebanggaan. 
Yes! Tim putri SMP Kristen Petra 1 
berhasil unggul dari tim SMP Negeri 
1. Begitu seterusnya dalam babak 
penyisihan grup, tim putri dengan 
kegigihannya berjuang tiada henti 
dengan kekompakan sebagai satu 
tim, sehingga berhasil memenangkan 
pertandingan, dan sampai pada akhirnya 
melaju ke babak sweet sixteen. Mukjizat 

Tuhan bekerja melalui anak-anak yang 
tiada henti berjuang dan berusaha 
menampilkan yang terbaik.

Pada babak sweet sixteen, tim 
SMP Kristen Petra 1 harus bertanding 
melawan tim SMP Kristen Petra 4 untuk 
memperebutkan tiket ke babak big 
eight. Masih segar dalam ingatan bahwa 
tahun lalu tim putri SMP Kristen Petra 
1 dikalahkan oleh tim putri SMP Kristen 
Petra 4 pada babak final. Maka dari itu, 
dengan semangat yang tinggi, mereka 
menyuguhkan permainan terbaik 
mereka. Tim SMP Kristen Petra 1 kembali 
mendominasi pertandingan pada hari 
itu. Perjuangan dan seluruh latihan 
mereka selama ini tidak sia-sia, mereka 
kembali unggul dengan skor yang jauh di 
atas tim lawan. Tim SMP Kristen Petra 1 
berhasil melangkah ke babak big eight. 
Pada babak itu, tim SMP Kristen Petra 1 
bertanding melawan tim SMP IPH East. 
They did it again! Tim SMP Kristen Petra 
1 berhasil maju ke babak selanjutnya, 
babak fantastic four. Pada babak ini, 
langkah tim SMP Kristen Petra 1 harus 
terhenti karena kalah dari tim SMP SNA. 
You’ve done such a fantastic work, Girls! 
Tidak ada perjuangan yang sia-sia, kerja 
sama tim adalah kunci keberhasilan 
dari setiap pertandingan. Kalian sudah 
memberikan yang terbaik untuk sekolah 
tercinta kita, SMP Kristen Petra 1. Dan 
terutama berkat perlindungan dan 
kekuatan dari Tuhan, tim bola basket 
SMP Kristen Petra 1 bisa sampai ke 
babak ini.

oleh: Mavelyn

Junio JRBL 2018
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Hai, guys... sobat Gema Petra! 
Kami —Jeremy, Brillian, Aron, 
Christopher, Daniel, dan Brendan, 

dari — mau sedikit berbagi pengalaman 
dalam event lomba yang baru saja kami 
ikuti beberapa waktu yang lalu. Kami 
mewakili SMP Kristen Petra 3 dalam 
Science Rally Games yang diadakan 
oleh SMK Kristen Petra pada tanggal 27 
Januari 2018 lalu. Dalam lomba ini, kami 
berenam terbagi dalam dua kelompok. 
Kelompok I beranggotakan Jeremy, 
Brillian, dan Aron; sedangkan kelompok 
II beranggotakan Christopher, Daniel, 
dan Brendan.

Pada hari H, kami datang ke SMK 
Kristen Petra dengan penuh percaya diri 
mampu meraih prestasi. Sebelum lomba 
dimulai, para peserta terlebih dahulu 
melakukan registrasi ulang. Setelah itu, 
baru masuk ke ruang perpustakaan 
untuk mendengarkan pengarahan/
briefing dari panitia lomba. Pada 
pukul 08.45, lomba dimulai, kami 
berlarian menuju pos masing-masing. 
Dalam rally games ini, terdapat 
tujuh pos yang harus kami lalui. Pos I 
tentang eksperimen fisika dan kimia. 
Pos II tentang perangkat hardware 
komputer. Pos III tentang rangkaian 

Science Rally Games

Kami, Aaron Alvarado dan Vanya 
Priscillia, masuk dalam satu tim 
mewakili SMP Kristen Petra 3 

untuk mengikuti Olimpiade Matematika 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
(OMITS) yang diadakan oleh Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. 
Beberapa tahun lalu, kami pernah 
mengikuti OMITS jenjang SD dan meraih 
Juara I. Kini, kami berkeinginan untuk 
mengulang kembali kesuksesan tersebut 

OMITS 2018

elektronika. Pos IV tentang penggunaan 
jangka sorong. Pos V tentang sistematika 
mesin kendaraan. Pos VI ada game asah 
otak dalam TTS menggunakan bahasa 
Inggris. Pos VII ada game ketangkasan 
memindahkan stik maju tetapi tidak 
boleh mundur.

Pos demi pos kami hadapi dengan 
semangat. Di pos yang kedua, kami 
sempat kebingungan karena hanya 
mengetahui beberapa bagian dari 
hardware komputer. Tetapi, pos yang 
paling susah menurut kami adalah pos 
keenam, yaitu TTS dalam bahasa Inggris. 
Di pos tersebut, kami sempat dibuat 
kebingungan dengan menebak kata-kata 

dalam OMITS 2018 
jenjang SMP.

Hari Minggu, 
tanggal 28 Januari 
2018, mulailah kami 

mengerjakan soal-soal 
babak penyisihan di Kampus Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 
Surabaya. Kami pun lolos ke babak 
semifinal yang diadakan pada tanggal 
10 Februari 2018. Babak semifinal 
terdiri atas dua babak, yaitu babak teori 
dan babak games. Puji Tuhan, kami 
bisa mengerjakannya dengan baik dan 
masuk ke babak final dengan menduduki 
peringkat pertama. Hari Minggu, 
tanggal 11 Februari 2018, kami datang 

yang pas. Pos yang paling seru adalah 
pos pertama, karena ada eksperimen 
fisika tentang keseimbangan dan 
eksperimen kimia tentang massa jenis 
air, alkohol, minyak, serta gliserin.

Saat sesi istirahat, kami diberi 
kesempatan berkeliling area sekolah 
untuk melihat hasil karya siswa kelas XII 
yang sangat bagus dan kreatif. Setelah 
melihat karya-karya mereka, kami 
kembali ke ruang perpustakaan. Sesaat 
kemudian, kami diarahkan ke lapangan 
untuk mendengarkan pengumuman 
pemenang. Puji Tuhan, kelompok kami 
berhasil menduduki dua peringkat 
teratas! Kelompok I meraih juara 
pertama, sedangkan kelompok II meraih 
juara kedua. Tentu saja, kami sangat 
senang dengan hasil ini. It’s only by Your 
grace. Thank you for your time!

oleh: Jeremy & Brillian

ke kampus lagi untuk menghadapi 
babak final. Kami diminta mengerjakan 
empat soal, lalu mempresentasikan dua 
soal dari empat soal yang sudah kami 
kerjakan.

Usai babak final, tibalah malam 
pengumuman pemenang yang diadakan 
di Graha Sawunggaling. Puji Tuhan... 
kami berhasil meraih Juara II. Meskipun 
kurang sesuai dengan harapan kami, 
kami tetap bersyukur menjadi juara 
kedua dalam OMITS 2018 ini. Semua 
itu hanya karena anugerah Tuhan dan 
dukungan dari teman-teman, para guru, 
dan karyawan SMP Kristen Petra 3.

oleh: Aaron & Vanya
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Salam travejes! Para siswa SMP Kristen Petra 5 
tak pernah berhenti untuk terus berjuang dalam 
mengharumkan nama sekolah melalui berbagai lomba, 

baik dalam lingkup akademik maupun nonakademik. Baru-
baru ini, MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMP 
Swasta Surabaya Selatan mengadakan Olimpiade Bersama 
pada tanggal 27 Januari 2018, yang memperlombakan 
beberapa mata pelajaran, seperti  Bahasa Inggris, IPA, 
Matematika, ataupun Bahasa Indonesia. Para siswa 
SMP Kristen Petra 5 pun berinisiatif untuk turut serta di 
dalamnya. Dalam bidang Bahasa Indonesia, ada tiga tim 
yang ikut. Tim I beranggotakan saya (Angeline Muljono) dan 
Amelia Margaretha.S; tim II beranggotakan Gerry Elnathan 
T. dan Hansel Meinhard; tim III beranggotakan Eunike 
Alexandra dan Beatrice Tiffany. 

Sebelum lomba, kami melakukan persiapan dengan 
latihan secara rutin dan dilatih oleh guru-guru kami. Kami 
juga tak lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan, karena 
tanpa Tuhan, semuanya pasti sia-sia. Kemudian... tibalah 
saatnya bagi kami untuk membuktikan kemampuan. 
Kami didampingi oleh guru Bahasa Indonesia yang selalu 
mendukung kami, yaitu: Ibu Nanik Widyasturi dan Ibu Delia 
Novitasari. Lomba Bahasa Indonesia ini diikuti oleh 64 tim 
dari berbagai sekolah di Surabaya, dan dibagi menjadi dua 
babak, yaitu: babak penyisihan dan babak final. Dari 64 tim, 
hanya dipilih sepuluh tim untuk masuk ke babak final. Kami 

pun menyerahkan semuanya kepada Tuhan dengan 
berdoa bersama sebelum mengikuti lomba. Dari tiga 
tim yang mewakili SMP Kristen Petra 5, hanya satu 
tim yang masuk ke babak final dan berhasil merebut 
gelar Juara III, yaitu tim Gerry Elnathan T. dan Hansel 
Meinhard. Kami semua sangat senang, karena mereka 
bisa mengharumkan nama sekolah.

Saya, Amelia, Eunike, dan Beatrice, bersyukur atas 
kemenangan teman-teman kami, karena dari merekalah 
kami bisa termotivasi untuk terus berjuang meraih 
prestasi dan memuliakan nama Tuhan. Kami pantang 
menyerah, jadi kami akan belajar melalui pengalaman 
dan terus mencoba, karena winner never stop trying.

oleh: Angeline Muljono

Halo, sahabat Gema! Senang rasanya bisa berjumpa 
lagi pada kesempatan ini. Kali ini, kami dari kelas 
IX-2 SMP Kristen Petra 5 akan memberikan sedikit 

cerita mengenai Ujian Praktik PAK yang dilaksanakan di 
panti asuhan, dalam bentuk kegiatan short live in pada 
hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2018. Panti asuhan yang 
kami kunjungi adalah Panti Asuhan Pelayanan Kasih yang 
berdomisili di Jalan Simpang Darmo Permai Selatan XV/ 
123, Surabaya. 

Panti asuhan ini memang agak jauh dari lokasi titik 
kumpul, yaitu sekolah. Belum lagi soal repotnya proses 
angkut konsumsi yang nantinya diberikan kepada anak-
anak panti. Namun, segala kendala tersebut rela kami 
tempuh bersama demi melayani sesama. Pukul 10.00, 
kami sampai di lokasi. Tak menunggu lama, kami segera 
saja memulai kegiatan short live in. Kegiatan diawali 
dengan memperkenalkan diri kami kepada anak-anak 
panti, dan mereka juga memperkenalkan dirinya kepada 
kami. Lucunya, mereka tampak kesulitan membaca name 
tag yang dikalungkan di leher kami. Maklum, mereka 
rata-rata masih TK dan masih belajar membaca. Setelah 
perkenalan, kami mengajak mereka menyanyikan lagu-lagu 
rohani. Kami ingin teman-teman baru kami ini semakin 
dekat dan mengenal Tuhan Yesus. Kami juga mengadakan 
bermacam permainan agar kami semakin akrab tanpa rasa 
canggung. Terbukti mulai awal hingga akhir permainan, 
kami tidak henti-hentinya tertawa bahagia. Entah 
itu karena lelucon yang dilontarkan mereka ataupun 
kelucuan-kelucuan lainnya.

Banyak kegiatan yang kami lakukan bersama. Hingga tak 
terasa, waktu menunjukkan pukul 13.00. Kegiatan short 
live in ditutup dengan doa oleh Bapak Estron, selaku guru 
PAK kami. Tak lupa juga, kami menyumbangkan sembako 
kepada pengurus panti asuhan. Satu lagi, hal yang wajib 
dilakukan jika ingin menjalin keakraban ala zaman now... 
foto-foto ria! Banyak pelajaran yang dapat kami petik dari 
kegiatan ini. Salah satunya adalah kami belajar bahwa 
bahagia itu tidak berdasar dari seberapa banyak harta dan 
materi yang kami miliki, tetapi soal hati.

oleh: Grace Laura C.

Short Live In

Never Stop Trying



Kami —Nicolas S.J., Olivia M., dan 
Giovanna R.— yang tergabung 
dalam tim SMA Kristen Petra 1, 

berhasil meraih Juara II dalam Olimpiade 
Farmasi (OLFAR) 2018 yang diadakan 
oleh Fakultas Farmasi Universitas 
Airlangga Surabaya pada tanggal 14, 
19, dan 20 Januari 2018. Ada tiga tahap 
yang harus kami lewati dalam OLFAR. 
Tahap pertama adalah seleksi daerah 
yang diadakan di SMA Negeri 5 Surabaya. 
Kami mengerjakan sembilan puluh 
soal yang terdiri atas soal Matematika, 
Fisika, Kimia, Biologi, dan pengetahuan 
umum farmasi, dalam bahasa Indonesia 
dan bahasa Inggris. Soal-soal ini sangat 
menantang karena berbeda levelnya 
dengan soal-soal pada umumnya. Puji 
Tuhan, tiga tim dari SMA Kristen Petra 1, 
berhasil lolos ke tahap selanjutnya. 

Babak lanjutan OLFAR pada tanggal 
19 Januari 2018, terdiri atas dua sesi, 
yaitu: pharmajourney dan rally games. 
Pharmajourney sendiri adalah kegiatan 
mengunjungi sejumlah institusi yang 
berkaitan dengan farmasi. Semua 
anggota tim dipisah untuk berkunjung 
ke tiga tempat berbeda, yaitu: Badan 
Narkotika Nasional (BNN), Museum 
Kesehatan, dan Tropical Disease Center. 

OLFAR 2018
Kami diberikan 
edukasi mengenai 
banyak hal di 
sana, dan peserta 
yang paling aktif 
dalam kegiatan 
tersebut berhak 
mendapat sebuah golden ticket yang 
dapat digunakan sebagai free pass 
dalam rally games nanti. Rally games ini 
diadakan di Fakultas Farmasi Universitas 
Airlangga. Ada sepuluh pos yang dapat 
dikunjungi. Setiap pos menyajikan 
tantangan yang unik dan mengasah 
otak, serta menguji kekompakan tim. 
Ketika rally games selesai, kami sempat 
merasa pesimistis untuk lolos ke babak 
final. Akan tetapi, kami tetap berpasrah 
kepada Tuhan. Kami tak menyangka 
bahwa dua tim dari A1 berhasil menjadi 
bagian dari lima finalis OLFAR 2018 ini!

Babak final diselenggarakan keesokan 
harinya di tempat yang sama. Pada 
babak ini, ada beberapa kegiatan yang 
kami ikuti untuk mengumpulkan poin. 
Pertama, kami mengikuti sesi semacam 
cerdas cermat. Pertanyaan yang diajukan 
cukup menantang bagi finalis. Kami 
sendiri sempat kesulitan, namun kami 
tidak mau berputus asa. Puji Tuhan, kami 

menduduki peringkat tiga dalam 
perolehan skor. Selanjutnya, kami masuk 
dalam sesi debat dengan topik dunia 
farmasi. Kami melaju sampai debat 
final dan berada pada peringkat dua 
dalam sesi debat. Akhirnya, kami sampai 
pada akhir babak final, yaitu praktikum. 
Ada lima praktikum, dan semuanya 
berkaitan dengan farmasi, seperti 
membuat sediaan obat larutan dan 
titrasi. Kegiatan ini menjadi pengalaman 
yang berkesan bagi kami karena ada 
praktikum-praktikum yang belum pernah 
kami lakukan di sekolah.

Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu 
pun tiba, yaitu pengumuman pemenang. 
Saat itu, kami hanya bisa berdoa 
menjelang detik-detik pengumuman. 
Puji Tuhan! Tim kami berhasil meraih 
juara kedua. Kami percaya bahwa semua 
ini adalah anugerah Tuhan. Thanks, God!

oleh: Olivia, Nicolas, Giovanna

Kami, Hansen Welianto, Ryan Reynardo Lie, dan Brandon Sebastian dari SMA 
Kristen Petra 1, mengikuti lomba IBM (International Business Management) 
yang dilaksanakan di Universitas Kristen Petra pada tanggal 8-10 Maret 2018. 

Lomba yang diikuti oleh seratus peserta ini merupakan lomba yang benar-benar 
menambah wawasan peserta di bidang bisnis. Pada hari pertama, peserta harus 
‘bermain’ dan merasakan berbisnis di pasar. Kami harus mengumpulkan bahan 
mentah, mengolah, lalu menjual dan menukar produk. Ada 24 tim yang lolos 
ke babak kedua, termasuk kami. Pada hari kedua, kami bermain monopoli, rally 
games dengan berkeliling Surabaya, serta prodigy games. Akhirnya, sepuluh tim 
lanjut ke babak semifinal. Setiap tim harus membeli bahan dan menjual produk  
kepada pelanggan di Gen Z Market, Pakuwon Mall Surabaya. Untuk itu, kami harus 
menyusun strategi pemasaran dengan baik agar lolos ke babak final. Pada babak 
final, kami harus melakukan presentasi mengenai produk yang kami buat, dan adu 
debat untuk membuktikan produk kami mampu bersaing di pasar digital. Tim kami 
sukses meyakinkan juri dan berhasil keluar sebagai juara  pertama! Lomba ini sangat 
berarti bagi kami karena banyak pengalaman yang kami dapat. Dalam kesempatan 
ini, kami ingin mengungkapkan bahwa... usaha tidak akan mengkhianati hasil! 
Cobalah semuanya dan berani mengambil risiko jika ingin maju!

oleh: Hansen, Ryan, Brandon

International Business Management
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Pada awal bulan Februari 2018 lalu, 
para siswa kelas XI SMA Kristen 
Petra 2 berkesempatan untuk 

mengikuti kegiatan study tour. Untuk 
siswa kelas XI IPS, mereka mengunjungi 
Agrobisnis Repoeblik Telo di Lawang 
pada tanggal 6 Februari 2018. Sedangkan 
untuk siswa kelas XI IPA, mereka ke 
Museum Tubuh dan Eco Green Park 
di Batu, Malang, pada tanggal 7-8 
Februari 2018. Tujuan dari kegiatan 
ke agrobisnis adalah agar siswa bisa 
melihat dan belajar tentang kegiatan 
agrobisnis secara langsung. Selain itu, 
siswa juga diajak untuk belajar berpikir 
kreatif dan inovatif dalam dunia bisnis 
yang dapat menarik minat konsumen 
untuk membeli produk yang ditawarkan. 
Sedangkan dalam kunjungan ke Eco 
Green Park dan Museum Tubuh, siswa 
diharapkan bisa belajar anatomi tubuh 
manusia secara menyeluruh dalam 
bentuk diorama atau simulasi, serta 
belajar tentang vegetasi ataupun hewan 
dalam habitatnya, sekaligus belajar 
tentang pembudidayaan tanaman dan 
pengembangbiakan hewan.

Tanggal 6 Februari 2018, study tour 
siswa kelas XI IPS dimulai. Mereka 
berangkat pada pukul 07.00, dan tiba 
di Repoeblik Telo pada pukul 09.00. Di 
sana, mereka dibagi dalam kelompok 
kecil sebelum diajak melihat tempat 
pemilahan dan pemilihan bahan baku 
produk ketela. Kemudian, dilanjutkan 
dengan melihat proses produksi 
bakpao, bakpia, keripik, nugget, juice, 
dan ice cream. Setelah itu, mereka 
dikumpulkan dalam suatu ruangan 
untuk mendengarkan presentasi tentang 
pengepakan produk yang menarik dan 
pemasarannya untuk menarik minat 
konsumen. Kegiatan study tour diakhiri 
dengan demo dan praktik membuat 

Petra 2 Study Tour
ice cream serta 
nugget berbahan 
dasar ketela. 
Selain berkaitan 
dengan pelajaran 
Ekonomi, kegiatan ini 
juga berhubungan dengan 
materi Teknologi Pengolahan, 
dalam hal ini pengolahan ubi jalar. 
Sebelumnya di sekolah, siswa 
sudah belajar untuk mengolah 
makanan berbahan dasar ubi 
jalar, yaitu kentang. Nah, melalui 
kegiatan ini, siswa bisa belajar 
untuk mengolah makanan 
berbahan dasar sama, yaitu ubi 
jalar, namun dengan jenis ubi 
jalar yang berbeda, yaitu ketela. 
Hal-hal baru yang telah diajarkan 
dalam study tour ini diharapkan 
bisa membantu siswa untuk lebih 
menyukai kreasi makanan berbahan 
dasar ubi jalar.

Kemudian pada tanggal 7 Februari 
2018, siswa kelas XI IPA berangkat ke 
Batu, Malang. Lokasi pertama yang 
dituju adalah Museum Tubuh. Di sana, 
mereka bisa belajar akan banyak hal 
bidang sains, khususnya Biologi. Mereka 
belajar tentang anatomi tubuh manusia 
secara keseluruhan, dimulai dari sistem 
pendengaran, pencernaan, ekskresi, 
dan lain sebagainya, melalui diorama 
ataupun simulasi, termasuk juga video 
simulasi mengenai proses pembentukan 
janin. Mereka juga mencoba berbagai 
peralatan kedokteran yang ada di sana.

Tujuan berikutnya adalah Eco 
Green Park. Di sana, mereka melihat 
banyak jenis unggas dari berbagai 
belahan dunia, salah satunya adalah 
burung unta yang nama jenis-jenisnya 
terdengar asing bagi mereka. Mereka 
juga belajar mengenai hubungan antara 
jenis makanan sapi perah, kebersihan 
kandang, dan kualitas susu sapi yang 

dihasilkan. Seekor sapi perah 
dapat menghasilkan susu yang baik 
apabila nutrisinya tercukupi. Nutrisi yang 
dimaksud adalah pemberian rumput 
gajah, vitamin B, dedak padi, ataupun 
gamblong (sejenis ampas tahu). Kondisi 
kandang juga harus steril, sebab kondisi 
alam atau iklim berpengaruh juga 
terhadap kesehatan sapi. Pembersihan 
kandang dilakukan dua kali setiap 
hari, yaitu pukul 09.00 dan 16.00. Dari 
kegiatan tersebut, mereka semakin 
mengerti mengenai bidang peternakan 
sapi. Di sana, mereka juga mencoba 
wahana simulasi gempa dan angin 
tornado, sehingga bisa mengalami 
sendiri bagaimana rasa sebenarnya bila 
terjadi gempa atau tornado. Mereka 
sangat terkesan dengan kegiatan study 
tour ini, karena menambah wawasan 
tentang dunia agrobisnis dan sains, 
terutama bidang Biologi dan Ekologi.

oleh: Felix, David, William, Natasha



Menerapkan gaya hidup sehat dengan mengonsumsi 
makanan sehat dan olahraga secara teratur, 
sudah biasa dilakukan oleh banyak orang. Namun, 

menerapkan hidup sehat dengan cara ikut imunisasi juga 
merupakan hal yang penting agar tubuh terhindar dari suatu 
penyakit. Hal inilah yang juga dipandang penting oleh SMA 
Kristen Petra 3 bagi para anak didiknya. Oleh karena itu, 
pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018, para siswa SMA 
Kristen Petra 3 mengikuti kegiatan ORI (Outbreak Response 
Imunization) Difteri di sekolah. Kegiatan ini dilangsungkan di 
ruang UKS. Para siswa dilayani oleh dokter dan perawat dari 
Puskesmas Peneleh yang bekerja sama dengan dokter dan 
perawat dari PPPK Petra. Hal ini juga sesuai dengan surat 
edaran penanggulangan KLB (Kejadian Luar Biasa) difteri dari 
Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes) RI, yang ditujukan kepada Kepala Dinas 
Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. 
Dalam surat bernomor UM.01.05/1/3274/2017 tersebut, 
ditekankan perlunya segera dilaksanakan upaya pengendalian 
penyebaran penyakit difteri yang mulai merebak akhir-akhir ini 
di beberapa daerah. 

Vaksinasi Difteri

Pada tanggal 19-21 Januari 2018, 
kami —tim akuntansi SMA Kristen 
Petra 5 yang terdiri atas Matthew 

Jeremy Alexander (XII IPS-1), Ricky 
Suhartono Iskandar (XI IPS-2), dan Keiko 
Natasha Gunarto (XI IPS-1)— mengikuti 
lomba akuntansi yang bertajuk Heroes 
Alliance (HEAL) 8 yang diadakan 
oleh Universitas Surabaya. Lomba 
ini adalah lomba tingkat nasional, 
sehingga semakin memacu kami untuk 
memenangkannya. 

Hari pertama, kami mengerjakan 
soal secara individual, kemudian 
mengerjakan soal ekonomi dan 
akuntansi secara estafet. Hari kedua, 
peserta mengikuti rally game yang 
diadakan di Museum Loka Jala Crana 
yang berada di Kompleks Pendidikan TNI 
Angkatan Laut, Bumimoro, Surabaya. 
Awalnya kami pikir lomba ini sama 
seperti lomba akuntansi lainnya, yaitu 

Heroes Alliance
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pengerjaan soal, babak cepat tepat, 
ataupun babak mengadu otak. Namun 
ternyata di HEAL ini, juga ada games 
yang melatih kami untuk mencari profit 
sebanyak-banyaknya dan bagaimana 
cara bekerja sama dengan tim lain, 
termasuk lawan kami. Dalam babak 
final, setelah kami 
mengikuti game 
berupa role play 
sebagai perusahaan 
dagang, kami 
mempresentasikan 
hasil keuangan. Puji 
Tuhan kami dapat 
melakukannya dengan 
baik.

Menjelang 
pengumuman 
pemenang, kami 
harap-harap cemas, 
meski tim kami mampu 

mengumpulkan laba tertinggi dalam 
games. Namun begitu hasil lomba 
diumumkan, kami langsung merasa 
gembira...! Puji Tuhan... tim kami meraih 
Juara I sebagai persembahan yang 
pertama pada tahun 2018 untuk SMA 
Kristen Petra 5 tercinta.
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Seolah belum lepas dari kemeriahan 
pentas seni pada bulan Desember 
2017 lalu, hari Sabtu, tanggal 

27 Januari 2018, SMK Kristen Petra 
kembali mengadakan open house yang 
juga tak kalah serunya. Dalam acara 
yang sering diadakan sebagai media 
promosi kepada calon siswa baru ini, 
sekaligus diselenggarakan charity event 
di dalamnya. Seperti open house tahun 
lalu, rally games merupakan bagian 
acara yang menjadi sasaran adik-adik 
yang masih duduk di bangku SMP untuk 
lebih mengenal sekolah kami tercinta. 
Tidak hanya itu, bazar kali ini menunya 
lebih bervariasi dan banyak diburu oleh 
semua orang yang hadir pada acara ini. 

Pada acara open house ini, 
setiap kelas diberi kesempatan 
mempersembahkan sebuah penampilan 
untuk mengisi acaranya. Kami bersama 
wali kelas masing-masing pun sibuk 
berlatih agar dapat menampilkan yang 
terbaik. Semua anggota keluarga besar 
SMK Kristen Petra turut terlibat dalam 
acara tersebut. Para pengurus OSIS 
pun disibukkan untuk ikut membantu 
jalannya rally games, bazar, dan juga 
sebagai penerima tamu. Selain mereka, 
acara ini dimeriahkan pula oleh MC 
yang sangat seru dan menghidupkan 
panggung open house. Siapa lagi kalau 
bukan para penyiar Radio Travohs, 
yakni: Kak Samjo, Ko Rio, Kak Selisa, 
Kak Adel, Kak Dhea, dan aku sendiri 
sebagai pendatang baru dari kelas X. 
Satu minggu sebelum open house, 
dilaksanakan pertemuan teknis seluruh 

Open House and Charity Event
peserta yang akan berpartisipasi 
dalam art perfomance beserta para 
MC. Mereka yang telah mengisi data 
kemudian diberi pengarahan teknis 
art perfomance. Para MC pun berlatih 
berdasar susunan acara open house.  

Lalu, tibalah saatnya acara open 
house dan charity event yang dimulai 
pukul 08.00. Seluruh siswa, tamu 
undangan, adik-adik peserta rally games 
dari seluruh SMP Kristen Petra, juga 
guru dan karyawan, tampak memenuhi 
gedung SMK Kristen Petra yang telah 
didekorasi oleh panitia. Acara dibuka 
dengan sambutan oleh Dra. Theresia 
A. Sisworini, M.M. selaku Kepala SMK 
Kristen Petra, dilanjutkan dengan 
menyanyikan lagu “Indonesia Raya” dan 
Mars Petra. Tak lupa, lagu “Lilin–Lilin 
Kecil” yang dibawakan oleh kelompok 
paduan suara SMK Kristen Petra 
sebagai ajang perform mereka sebelum 
berlomba pada bulan Maret 2018 nanti.

Sebelum rally games dimulai, 
para peserta berkumpul di ruang 
perpustakaan untuk diberi pengarahan 
dan denah pos-pos yang harus dilalui. 
Ada tujuh pos yang tersedia, yakni: pos 
permainan kimia, pos permainan teori 
Teknik Elektronika Industri (TEI), pos 
permainan Teknik Kendaraan Ringan 
(TKR), pos permainan Teknik Komputer 
dan Jaringan (TKJ), pos permainan 
Teknik Pemesinan (TP), pos permainan 
Matematika, dan pos permainan Bahasa 
Inggris. Sembari berjalannya rally games, 
peserta art performance  menampilkan 

berbagai kreasi seni, antara lain: band, 
stand up comedy, beat box, dan lain-
lain. Para hadirin menyaksikan sambil 
menikmati jajanan yang disuguhkan 
dalam bazar, antara lain: nasi bakar, 
nasi omelet, kebab pisang, donat telo 
(ketela), tahu fantasi, bakso, dan sosis 
bakar, mini burger, es lemon tea, es 
cincau, es puter, dan masih banyak lagi 
lainnya. Seolah tak mau kalah dengan 
siswanya, beberapa guru pun ikut 
berpartisipasi memeriahkan open house 
dengan bernyanyi di panggung. Para 
guru ini tampil penuh semangat. Walau 
kurang kompak karena spontanitas, 
tetapi aksi mereka mengundang 
tawa dan kekaguman penonton yang 
menyaksikannya.

Sebelum acara diakhiri, tibalah saat 
yang di tunggu oleh adik-adik peserta 
rally games, yaitu pengumuman 
pemenang disampaikan oleh ibu Maria 
Stefani Zega, S.Psi.. Juara I dan II diraih 
oleh adik-adik dari SMP Kristen Petra 3, 
sedangkan Juara III diraih oleh adik-
adik dari SMP Kristen Petra 5. Selamat 
untuk para pemenang rally games! Bagi 
peserta yang belum juara, mereka juga 
mendapat kenangan berupa goodie bag 
serta sertifikat sebagai peserta. Usai itu, 
acara pun ditutup dengan doa.

Sekali dayung, dua tiga pulau 
terlampaui. Selain sebagai acara promosi 
sekolah, melalui open house ini, kami 
juga diajak untuk kembali membantu 
teman-teman yang mengalami kesulitan 

dalam membayar uang sekolah. 
Keuntungan yang diperoleh 
dari bazar, kami sumbangkan 
kepada teman-teman yang 
dipilih untuk dibantu dalam 
melunasi uang SPP yang 
belum terbayarkan. Sungguh 
menyenangkan acara open 

house tahun ini! Kami 
berharap 
akan ada 
acara open 
house lagi 
tahun depan, 
dan tentu 
saja aku ingin 
berpatisipasi 
lagi! Bravo 
SMK Kristen 
Petra!!!
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Choir Competition (Guru & Karyawan)

Choir Competition (SMP)

Choir Competition (SD)

Choir Competition (SMA/SMK)

Juara I   :  TK Kristen Petra 13 & SD Kristen Petra 13

Juara I   :  SMP Kristen Petra 5

Juara II  :  SMP Kristen Petra 4

Juara I   :  SD Kristen Petra 5

Juara III :  SD Kristen Petra 13

Juara I   :  SMA Kristen Petra 4

Juara II  :  SMP Kristen Petra 2 & SMA Kristen Petra 3

Juara III :  TK Kristen Petra 5 & SD Kristen Petra 5

Juara II  :  SD Kristen Petra 10

Juara II  :  SMA Kristen Petra 1

Story Telling Competition (SD)

Chinese Language Challenge (SD)

Chinese Language Challenge (TK)

Juara I                  :  Kelly Haven W. (TK Kristen Petra 10)

Juara Harapan I   :  Mikaela Shiloh I. (TK Kristen Petra 10)

Juara I   :  TK Kristen Petra 5

Juara I                 :  Abigail Yesha (SD Kristen Petra 12)

Juara I                 :  Yoshito K.W., Amadeo E.W., Jeremi S.M. (SD Kristen Petra 7)

Juara Harapan I   :  Laura N.O.I., Lois A.P.S., Quincy A.S. (SD Kristen Petra 9)

Juara Harapan I   :  Stevinca Rachel P.M. (SD Kristen Petra 9)

Juara II                 :  Evelyn Natallina W. (TK Kristen Petra 7)

Juara Harapan II  :  Lionny Candice W. (TK Kristen Petra 13)

Juara II  :  TK Kristen Petra 1

Juara II                :  Brian Richmond N. (SD Kristen Petra 7)

Juara II                :  Jefera O., Felice L., Zivanna J.T. (SD Kristen Petra 13)

Juara Harapan II  :  Fairyna K., Rebecca A.H., Michael V. (SD Kristen Petra 13)

Juara Harapan II  :  Anastasya Hillary (SD Kristen Petra 12)

Juara III                :  Abigail Christy A. (TK Kristen Petra 13)

Juara Harapan III :  Jessica Afriyanti P. (TK Kristen Petra 1)

Juara III :  TK Kristen Petra 9

Juara III               :  Samuel Aurelio O. (SD Kristen Petra 5)

Juara III               :  Megumi P.D., Jason N.P., Victoria A.O.W. (SD Kristen Petra 5)

Juara Harapan III :  Annabelle Z.P., Isabelle T., Vanessa A.W. (SD Kristen Petra 12)

Juara Harapan III :  Jennifer Grace S. (SD Kristen Petra 7)

Lomba Menyanyi Bersama (TK)


