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Senang bisa hadir kembali menyapa Anda 
dalam Gema Petra edisi bulan Mei-Juni 2018 
ini. Tak terasa, sebentar lagi para siswa PPPK 
Petra akan mengakhiri masa belajar mereka 
pada semester genap tahun ajaran 2017/2018. 
Tentunya banyak momen yang menjadi kesan 
tersendiri bagi mereka setelah menjalani satu 
tahun penuh masa belajar di sekolah. Untuk 
itu, kami merangkum beberapa kegiatan 
para siswa di sekolah ataupun di luar sekolah 
menjadi liputan dalam edisi ini. Beberapa di 
antaranya adalah perayaan dan lomba-lomba 
Paskah, study tour, Petra Exchange Program, 
Petra Youth Orchestra Concert, Cooking 
Workshop, serta Design Workshop.

Kiranya liputan berita yang kami sajikan dalam 
Gema Petra edisi bulan Mei-Juni 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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Haiiii... teman-teman! Bagaimana 
kabar kalian semua? Wah, 
senang ya, jumpa lagi dengan 

kami dari KB-TK Kristen Petra 1...! Oh, iya... 
namaku Chrissa, aku mau bercerita tentang 
penampilanku bersama teman-teman 
kelompok B dalam event Foodtastic Fest yang 
diselenggarakan di Pakuwon Trade Center (PTC) 
Surabaya pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 
2018. Saat itu, kami tampil pada awal acara 
art performance dengan mempersembahkan 
penampilan menyanyi bersama. Judul lagu yang 
kami nyanyikan adalah “I Love Jesus” dan “Dia 
Penebusku”. Wah, kami sangat senang bisa 
tampil di panggung dan menghibur orang-orang 
yang datang untuk melihat kami. Setelah itu, 
aku tampil kembali bersama Jessica dan Jane 
dalam sebuah grup trio untuk menyanyikan lagu 
“Terima Kasih Cinta”. Tahukah, teman-teman... 
sebelum kami tampil trio, hati kami sempat 
gelisah karena takut, khawatir, grogi, dan malu. 
Tetapi setelah naik ke atas panggung, ternyata 
kami bertiga bisa tampil dengan baik, hehehe...! 
Bagi kami, penampilan saat itu surprise sekali 
bisa tampil bertiga di panggung. Nah, itulah 
sedikit cerita dari kami. Sampai jumpa lagi pada 
lain kesempatan, teman-teman! Daa.. daaa..!!!

Kegiatan menggambar-mewarnai dan 
bercerita adalah salah satu kegiatan yang 
menyenangkan bagi kami di TK Kristen Petra 

7. Bagaimana tidak... di setiap kelas kami, disediakan reading 
corner yang berisi bermacam buku yang bagus-bagus untuk kami 
baca. Satu lagi yang juga tidak kalah menariknya, di reading corner 
ini disediakan kertas gambar dan alat-alat tulis yang bisa kami 
gunakan. Yup!! Di reading corner itu, kami bisa menggambar 
dan mewarnai kemudian menempelkan hasil karya kami itu di 
buku besar yang sudah disiapkan oleh ibu guru. Wow!!! Sungguh 
menyenangkan, teman-teman...! Kami seperti menjadi penulis 
atau pengarang buku. Teman-teman kami yang lain boleh melihat 
isi buku besar itu, dan kami siap bercerita tentang gambar yang 
sudah kami buat itu. Asyik, kan! 

Seperti yang sudah kami lakukan waktu lalu, tanggal 22 Maret 
2018, kami, siswa TK A dan TK B, membuat gambar, mewarnainya, 
lalu menempelkan karya kami itu di buku besar. Kemudian secara 
bergantian, kami menceritakan gambar yang kami buat itu ke 
teman-teman sekelas. Wow..!!! Ini kegiatan yang kami sukai, lho! 
Kini, kami selalu ingin ke tempat reading corner ini. Jika tugas dari 
ibu guru sudah kami selesaikan, kami selalu ke reading corner. 
Kami menuangkan ekpresi hati, perasaan, ataupun pengalaman 
kami tentang sesuatu, menjadi sebuah gambar. Walaupun gambar 
yang kami buat tidak sebagus karya pelukis profesional, namun 
kami sangat senang bisa menceritakan perasaan kami melalui 
sebuah gambar. Yang tak kalah senangnya, kami ceritakan apa 
yang kami buat ini kepada ibu guru dan teman-teman kami. 

Hmm... kami jadi lebih berani dan percaya diri untuk 
bercerita kepada orang lain, selain juga belajar untuk sabar 
mendengarkan cerita dari teman kami yang lain. Ayo, teman-
teman... kalian juga boleh mencobanya! Dan yang pasti... asyik 
dan seru!!! Hehehe...! Tuhan Yesus memberkati.

Menyanyi
Bersama

Reading
Corner
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My Rabbit

Sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Botol 
plastik air mineral merupakan sampah anorganik yang sulit terurai. 
Botol plastik bekas sering kita buang karena tidak dipakai lagi. Tetapi... 

apakah sempat terpikir kalau botol platik tersebut dapat menjadi sesuatu yang 
berguna? Pada tanggal 17 April 2018, siswa TK Kristen Petra 12 kelompok B membuat 
tempat pensil bentuk kelinci dari botol bekas. Bagaimana caranya? Mudah, lho..! 
Bahan yang perlu disediakan adalah botol plastik, kertas lipat warna-warni, kertas 
buffalo, dan lem. Pertama-tama, kita gambar bentuk telinga, mata, hidung, dan 
kumis, pada kertas lipat sesuai dengan warna yang diinginkan. Kemudian, tutuplah 
bagian botol menggunakan kertas buffalo. Jangan lupa, beri lem pada ujung kertas 
supaya tidak terbuka lagi. Yang terakhir, tempel telinga, mata, hidung, dan kumis, 
pada botol tadi. Taarrraa...!! Jadilah tempat pensil bentuk kelinci. Semua pensil kita 
bisa tertata lebih rapi dan tidak berantakan. Bagus dan lucu, kan? Mari kita kurangi 
sampah dan manfaatkan barang bekas menjadi sesuatu yang berguna.

Aku Belajar Menanam

Wah, biji apa ya ini, kok kecil 
sekali...? Tanya seorang teman 
kepadaku saat kami akan 

memulai menanam. Ya, pada hari kamis, 
tanggal 19 April 2018 yang lalu, ibu guru 
mengajak siswa-siswi TK Kristen Petra 10 
kelompok B untuk mengikuti kegiatan 
science, yaitu menanam biji cabai. Kami 

Pencil Case

memang telah mengenal tentang cabai, 
tetapi kami belum pernah melihat 
bagaimana cara menanamnya. Karena 
itulah... kami sangat bersemangat saat 
mengikuti kegiatan ini. Mula-mula, kami 
mengisi pot yang terbuat dari botol 
minuman bekas, dengan tanah yang 
sudah dicampur dengan pupuk. Kami 
mengisi pot kami masing-masing dengan 
tanah, lalu memberi air secukupnya. 
Tidak terlalu banyak, agar biji cabai 
tidak busuk ya, teman-teman. Jika 
sudah disiram, barulah ditanam dengan 
biji cabai. Nah, sekarang sudah selesai 
proses menanamnya, deh...! Tinggal 
kami tunggu biji cabai itu tumbuh. 
Kami juga harus teratur menyiramnya, 
agar tanaman cabai yang tumbuh tidak 
kering dan layu. Ternyata... menanam 
itu mudah dan menyenangkan 
ya, teman-teman! Mari kita rajin 
menanam dan merawat tanaman agar 
lingkungan kita bisa semakin hijau. 
Semangaaaaatttt...!!!
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Pada hari Senin, tanggal 23 April 2018, kami, seluruh 
siswa KB-TK Kristen Petra 11 mengikuti kegiatan 
perayaan Hari Kartini dan peringatan HUT ke-67 

PPPK Petra, yang tepatnya jatuh pada tanggal 22 April 
2018. Meski pada hari itu cuaca mendung dan hujan, 
tetapi tidak membuat semangat kami berkurang untuk 
merayakannya. Dalam kegiatan perayaan kali ini, kami 
mengenakan pakaian daerah. Sungguh, hari itu adalah 
hari yang sangat menyenangkan bagi kami semua! Untuk 
memeriahkan kegiatan ini, kami mengadakan lomba 
merias wajah. Ada yang sedikit berbeda dalam lomba 
ini, karena bukan orang tua yang merias wajah anak-
anak, melainkan anak-anak yang merias wajah orang 
tuanya. Dengan cara dan gaya anak-anak, mereka merias 
wajah orang tua masing-masing. Mereka terlihat sangat 
kompak. Dan hasilnya sungguh terlihat lucu. Adapun yang 
memenangkan lomba ini adalah hasil rias yang terlihat 
sangat unik dan lucu. Para pemenangnya adalah sebagai 
berikut...! Untuk siswa KB B, Juara I diraih oleh Jason, 
Juara II diraih oleh Jeshua, dan Juara III diraih oleh Vicky. 
Untuk siswa TK A, Juara I diraih oleh Queensie, Juara II 
diraih oleh Nathanael, dan Juara III diraih oleh Pauline. 
Untuk siswa TK B, Juara I diraih oleh Ella, Juara II diraih 
oleh Serafin, dan Juara III diraih oleh Sherenity. Nah, 
itulah nama teman-teman yang berhasil menang dalam 
lomba kali ini. Selamat, yaaa...!!!

Suasana di KB-TK Kristen Petra 13 terlihat sangat 
ramai. Teman-teman KB dan TK datang bersama 
dengan orang tua murid masing-masing. Mereka 

tampak ceria mengenakan busana batik dengan model 
yang bervariasi. Ternyata pada hari Jumat, tanggal 20 
April 2018 itu, mereka akan mengikuti lomba fashion 
show yang bertema batik modifikasi, dalam rangka 
memperingati Hari Kartini. 

Lomba fashion show berlangsung sangat meriah, 
sebab para peserta lomba sangat banyak. Mereka 
menunjukkan kebolehannya berjalan di atas panggung, 
dengan tingkah dan gaya khas anak-anak. Berbagai 
model busana, mulai dari yang simpel sampai yang rumit, 
mereka tampilkan di atas panggung. Model dan gaya 
busana sebenarnya bukan yang utama, namun kemauan 
dan keberanian mereka untuk tampil di depan orang 
banyak adalah yang terpenting.

Untuk menambah semarak Hari Kartini, sekolah 
juga mengadakan kegiatan bazar dan charity yang 
hasil penjualannya akan disumbangkan bagi yang 
membutuhkan. Setelah lelah mengikuti lomba, teman-
teman bersama dengan orang tua mereka tampak akrab 
mengunjungi stan bazar di lantai bawah. Akhirnya, acara 
ditutup dengan mengumumkan para pemenang dari 
lomba-lomba. Teman-teman sangat gembira meraih piala 
sebagai buah manis dari usaha mereka. Selamat, ya...! 
Dan bagi yang belum menang, jangan patah semangat, 
tetap berjuang dan jangan berhenti untuk mencoba! 
Selamat Hari Kartini...!

Aku Belajar Menanam

Hari Kartini



Pagi itu, suasana begitu semarak 
dan ceria. Nyanyian Paskah juga 
terdengar menggema di KB-TK 

Kristen Petra 9. Ya...! Pada hari Jumat, 
tanggal 6 April 2018, KB-TK Kristen Petra 
9 mengadakan kebaktian dan perayaan 
Paskah. Tema kebaktian dan perayaan 
Paskah pada tahun ini adalah “In Christ 
Alone”. Seluruh siswa KB-TK Kristen Petra 
9 dan para guru pun berkumpul bersama 
di aula untuk mengikuti kebaktian 
Paskah yang akan dibawakan oleh Ibu 
Susana. Para siswa sangat antusias dan 
bersemangat mengikuti acara pada hari 
itu. Ibu Susana mengajak para siswa 
untuk menyadari arti pengorbanan 
Tuhan Yesus di kayu salib.

Setelah kebaktian Paskah selesai, 
kegiatan dilanjutkan dengan perayaan. 
Beberapa perwakilan dari tiap-tiap 
kelas menunjukkan penampilan sesuai 
dengan bakat mereka masing-masing. 
Acara perayaan ini bertujuan untuk 
memuji nama Tuhan dan melatih para 

Kalian tahu tidak, apa sih Paskah itu? 
Ya, betul, peringatan kebangkitan 
Tuhan Yesus dari kematian untuk 

menebus kita semua. Pada hari Rabu, 
tanggal 4 April 2018, kami, siswa-siswi 
KB-TK Kristen Petra 5, merayakan Paskah 
bersama di sekolah. Kami memulai 
perayaan dengan bernyanyi bersama. 
Adik-adik dari KB A dan KB B, juga tidak 
ketinggalan dengan menampilkan 
pujian “Bapa Ku Datang” dan “Selamat 
Pagi Bapa”. Setelah bernyanyi dan 
mendengarkan pujian, tiba saatnya 
kami duduk manis untuk mendengarkan 
firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu 

In Christ Alone

Happy Passover
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siswa berani tampil di depan umum. 
Para siswa KB tampil dalam menyanyi 
bersama serta gerak dan lagu. Para siswa 
TK A menampilkan puisi Paskah, tarian 
rebana, serta gerak dan lagu. Sedangkan 
para siswa TK B tampil dalam menyanyi 
bersama dan menyanyi tunggal.

Setelah seluruh pengisi acara 
tampil, Ibu Farida Setiawati L., S.Pd., 
M.Si. selaku Kepala KB-TK Kristen 
Petra 9 menyampaikan pesan Paskah 
kepada para siswa dan guru. Ucapan 
selamat Paskah juga disampaikan oleh 
beliau. Setelah itu, acara dilanjutkan 
dengan pengumuman pemenang lomba 
menyanyi tunggal dan lomba mencari 
telur. Tak lupa juga, pembagian piala 
dari lomba-lomba Easter Competition 
PPPK Petra dan lomba dalam rangka Hari 
Anak Nasional, baik tingkat kecamatan 
maupun tingkat wilayah Surabaya I, 

yang telah diikuti oleh siswa-siswi KB-TK 
Kristen Petra 9.

Kegiatan kebaktian dan perayaan 
Paskah ini kemudian ditutup dengan doa 
yang dipimpin oleh Ibu Farida. Perayaan 
Paskah kali ini tentunya membawa 
sukacita dan kebahagiaan yang luar 
biasa bagi kita semua. Kebangkitan-
Nya telah membawa kita lahir kembali 
menjadi manusia yang merdeka. Para 
siswa juga harus semakin sadar bahwa 
Tuhan Yesus rela mati bagi kita 
di kayu salib. Oleh karena 
itu, kiranya mereka bisa 
menjadi anak-anak yang 
terus manis di hadapan 
Tuhan dan menjadi 
pembawa kebahagiaan 
bagi mama, papa, 
teman, kakak, adik, ibu 
guru, dan semuanya. 
Happy Passover 2018! 
God always be with you.

Susana Kurniawati. 
Dari firman Tuhan 
itu, kami belajar 
bahwa kasih Tuhan 
saaaangat besar 
untuk kami! Tuhan 
rela dicambuk, 
dihina, dipukul, 
bahkan mati di 
kayu salib, untuk 
menebus dosa kita 
semua. Walaupun 
kami masih kecil dan sering nakal, 
Tuhan tetap sayang kepada kami. 
Terima kasih, Tuhan Yesus!



Ralat:
Pada kolom daftar juara Easter Festival 2018 dalam Buletin Gema Petra edisi 
bulan Maret-April 2018 lalu, ada kesalahan pencantuman nama pemenang 
Juara Harapan III Chinese Language Challenge (SD) dari SD Kristen Petra 12. 
Bersama ini, redaksi mengoreksi kesalahan tersebut, dan yang benar adalah 
Isabelle Trijaya, Alina Natalie Simanjutak, dan Michael Nissi Stephanus. 
Demikian ralat dari redaksi.

Swimming 

Ayooo..! Ayooo..! Ayoooo..!!! Teriak teman-teman 
TK Kristen Petra 12 kelompok B. Wah...! Kira-kira 
ada acara apa, ya? Ternyata... pada tanggal 12 

April 2018, sekolah kami mengadakan kegiatan lomba 
berenang. Lomba ini diadakan untuk memperingati Hari 
Ulang Tahun ke-67 PPPK Petra. Tujuan diadakan lomba 
ini adalah untuk melatih otot-otot kami agar kuat, selain 
itu... juga bisa melatih rasa percaya diri dan keberanian 
kami. Banyak dari kami yang merasa antusias untuk 
mengikuti lomba ini. Ada dua puluh anak yang mengikuti 
lomba berenang ini. Lomba dibagi menjadi tiga babak, 
yaitu: penyisihan, semifinal, dan final. Pada babak 
penyisihan, peserta beradu kecepatan. Siapa yang paling 
cepat berenang, itulah yang masuk ke babak berikutnya. 
Pada babak semifinal, peserta beradu ketangkasan, 
yaitu berenang dengan memindahkan bendera. Siapa 
yang paling banyak memindahkan bendera, itu yang 
berhak masuk ke babak final. Kemudian pada babak 
final, peserta beradu ketangkasan dan kecepatan. Jadi... 
siapa yang paling cepat dan paling banyak memindahkan 
bendera, itulah pemenangnya. Lomba pada babak final 
pun semakin seru, dan teman-teman yang lain bersorak 
memberi semangat. Akhirnya... lomba berenang pun 
selesai, dan ibu guru mengumumkan pemenangnya. Juara 
I diraih oleh Nathaniel Kennard P., Juara II diraih oleh 
Felicia Nathania Susanto, dan Juara III diraih oleh Stefany 
Berlian Kasih. Wah, selamat yaa buat para pemenang! 
Kalian hebat!

Pekan Seni Pelajar

Pada tanggal 7 Maret 2018, Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sidoarjo mengadakan seleksi siswa 
tingkat kecamatan yang nantinya akan mewakili 

Kabupaten Sidoarjo ke Pekan Seni Pelajar (PSP). Kegiatan ini 
merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap dua tahun 
sekali oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Tujuan 
kegiatan ini adalah untuk menjaring pelajar berprestasi 
di bidang kesenian, sekaligus mempersiapkan kontingen 
kesenian Kabupaten Sidoarjo dalam ajang tingkat provinsi. 
Ada banyak jenis kesenian yang dilombakan untuk siswa SD, 
yaitu lomba lukis, patung, teater, tari, dan puisi.

Untuk mendukung kegiatan ini, SD Kristen Petra 
12 mengirimkan siswa-siswi terbaiknya. Lomba melukis 
diwakili oleh Samuel; lomba menari diwakili oleh Clarissa, 
Erlina, Giovani, Lavina, Meliza, Rachel, dan Cantika; lomba 
membaca puisi diwakili oleh Mori Gunawan; dan lomba 
teater diwakili oleh satu kelompok yang beranggotakan lima 
belas siswa. Para siswa terlihat begitu bersemangat untuk 
menampilkan bakat seni mereka. Alhasil dalam seleksi PSP 
tingkat kecamatan ini, siswa Petra 12 berhasil meraih Juara 
II untuk lomba menari dan Juara II untuk lomba teater. Puji 
Tuhan! Tidak berhenti di situ saja, para kontingen harus 
tetap berlatih untuk maju ke tingkat Kabupaten Sidoarjo.

Saat yang ditunggu pun tiba, PSP tingkat kabupaten 
dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2018. Sungguh 
perjuangan yang tidak mudah untuk tampil di tingkat 
kabupaten. Semua peserta menampilkan usaha terbaiknya. 
Setelah melalui serangkaian sesi lomba yang panjang, saat 
pengumuman lomba pun tiba. Siswa SD Kristen Petra 12 
berhasil meraih Juara III untuk lomba menari. Horeeee!!! 
Ibu Hesti sebagai guru pendamping tari sangat bersukacita 
dengan prestasi ini, begitu juga dengan para siswa. Selamat 
untuk para juara! Teruslah berjuang untuk lomba PSP pada 
dua tahun mendatang. Semangat...!!!
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Competition

Pekan Seni Pelajar
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the Library

Biopori

Kegiatan kunjungan 
merupakan salah 
satu bentuk metode 

pembelajaran yang menarik dan 
efektif bagi siswa. Pembelajaran 
yang efektif, menuntut siswa 
tidak hanya mendengar (pasif) 
materi pelajaran dari guru di kelas 
atau sekolah, tetapi juga aktif 
mendengar, melihat, membaca, 
bertanya, mencoba/melakukan 
(praktik), dan sebagainya. 
Bagi seorang guru, kegiatan 
kunjungan merupakan salah 
satu metode pembelajaran yang 
bisa mendorong siswa untuk 
aktif. Siswa belajar bisa dari 
orang lain atau di tempat lain 
yang memiliki banyak informasi/
pengetahuan, untuk melengkapi 
hasil pembelajaran di kelas/
sekolah. Oleh karena itu, pada 
tanggal 5 Maret 2018, siswa-
siswi kelas I SD Kristen Petra 1 
mengikuti kegiatan kunjungan ke 
perpustakaan Universitas Kristen 
Petra Surabaya.

Sampai di tempat tujuan, 
para siswa disambut oleh petugas 
perpustakaan dan langsung diajak 
menuju aula perpustakaan. Di 
sana, siswa diberi arahan oleh 
pustakawan Universitas Kristen 
Petra dan diberi penjelasan 
tentang berdirinya perpustakaan 
Universitas Kristen Petra. 
Perpustakaan ini berdiri pada 
tahun 1966, lima tahun setelah 
berdirinya Universitas Kristen 
Petra yang berlokasi di Jalan 
Embong Kemiri No. 11, Surabaya, 
dengan koleksi awal berjumlah 
696 eksemplar buku, serta 46 

Senyum ceria menghiasi wajah 
teman-teman kelas V SD Kristen 
Petra 5 yang pada siang hari itu 

berkumpul di taman sekolah. Mereka 
sedang apa, ya?! Yuk, kita lihat...! 
Ternyata, guru IPA sedang menjelaskan 
kepada mereka tentang cara membuat 
lubang resapan (biopori) dengan 
menggunakan pipa dan alat pengebor 
tanah, sekaligus mempraktikkannya.

Sebenarnya, pembuatan biopori 
ini sangat berguna bagi kita semua. 
Selain bermanfaat untuk menyerap 
air hujan sehingga tidak menimbulkan 
genangan, biopori juga dapat 
digunakan sebagai media pembuatan 
pupuk kompos dari sampah daun-daun 
kering, yang nantinya dapat digunakan 
sebagai media tanam. Dalam kegiatan 
pembuatan biopori ini, teman-teman 
SD Kristen Petra 5 belajar banyak hal 
mengenai bagaimana cara membuat 
lubang menggunakan alat pengebor 

judul majalah dalam dan luar negeri. 
Kemudian pada tahun 1977, kampus 
Universitas Kristen Petra beserta 
perpustakaan yang merupakan 
perpustakaan pusat ini mulai 
pindah secara bertahap ke gedung 
yang dirancang sebagai kampus 
Universitas Kristen Petra di Jalan 
Siwalankerto No. 121-131, Surabaya.

Sejalan dengan perkembangan 
Universitas Kristen Petra, pada 
tanggal 10 Oktober 1992, diresmikan 
pemakaian gedung Petra. Empat 
dari sepuluh lantai yang ada, 
ditempati oleh perpustakaan, yaitu 
lantai V‒VIII. Dengan kepindahan 
ke gedung yang baru, software 
automasi yang telah dipersiapkan 
sejak tahun 1989 sebagai sistem 
automasi perpustakaan terintegrasi 
resmi dioperasikan dengan nama 
SPEKTRA, singkatan dari Sistem 
Informasi Perpustakaan Universitas 
Kristen Petra.

Setelah mendengarkan cerita 
tentang berdirinya perpustakaan, 
siswa diajak bermain dalam 
kelompok. Materi game adalah 
tentang tata tertib di ruang 
perpustakaan. Pemenang dari game 
ini pun mendapat hadiah. Setelah 
itu, siswa diajak melihat tayangan 
film bertema gemar membaca. 
Tidak cukup dengan acara game dan 
menonton film, siswa juga diajak 
keliling perpustakaan dan dikenalkan 
berbagai macam koleksi buku. 
Sampai di ruang khusus anak-anak, 
siswa dipersilakan memilih buku 
cerita dan membacanya. Setelah 
puas membaca, kegiatan kunjungan 
pun selesai, dan para siswa kembali 
ke sekolah.

Visiting

tanah dengan baik, serta belajar 
bekerja sama dengan teman yang lain. 
Ketika salah seorang membuat lubang, 
teman yang lain akan membantu 
menahan pipa. Ini adalah sebuah 
pengalaman baru bagi mereka dalam 
menggunakan alat pengebor tanah. 
Sungguh sangat menyenangkan!

Pembuatan lubang resapan 
ini merupakan tindak lanjut dari 
materi pembelajaran IPA di kelas, 
dengan tujuan agar siswa tidak 
hanya menguasai materi secara 
teoretis, tetapi juga dapat merasakan 
pengalaman langsung di lapangan. 
Nah, itulah kegiatan pembelajaran IPA 
yang diikuti oleh teman-teman kelas V 
SD Kristen Petra 5 pada tanggal 2 April 
2018 lalu. Caranya tidak sulit, kan! 
Selamat mencoba sendiri, ya...!

Membuat
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Go to

Hari Kartini

“Anak-anak, kalian harus peduli 
terhadap lingkungan di mana pun 
kalian berada! Dengan menjaga 

lingkungan, berarti kita menghargai 
diri sendiri dan makhluk hidup lain di 
sekitar kita.” Itulah pesan yang selalu 
kami ingat dari bapak dan ibu guru. Nah, 

pada hari Senin, tanggal 23 
April 2018, kami, siswa-siswi 

kelas I SD Kristen Petra 

Peringatan Hari Kartini berbeda sehari dengan peringatan 
hari lahir PPPK Petra. Sekolah kami, SD Kristen Petra 
11, memperingatinya pada hari Senin, tanggal 23 April 

2018. Pada hari ini, semua murid dan guru memakai baju 
daerah. Peringatan dilakukan dengan mengadakan upacara 
bendera, dilanjutkan dengan fashion show. Tiap anak wajib 
menunjukkan kreativitasnya dalam berlenggak-lenggok 
di atas panggung. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba 
menyanyi lagu wajib “Mars Petra” dan lagu pilihan, yaitu: 
“Kulihat Ibu Pertiwi”, “Suwe Ora Jamu”, dan “Ibu Kita Kartini”. 
Lomba menyanyi ini hanya diikuti oleh siswa yang berminat 
saja. Siswa yang tampil dalam fashion show mendapatkan 
minuman gratis yang telah disiapkan oleh guru-guru. Senang 
rasanya hari itu, karena suasananya yang santai, dan kami 
bisa tampil di atas panggung sehingga menjadikan kami lebih 
percaya diri. Semoga kegigihan Ibu Kartini bisa menginspirasi 
kami dalam mencapai cita-cita. Kami juga berharap PPPK Petra 
makin maju dalam mendidik dan mencerdaskan anak bangsa.

10, berkesempatan untuk 
mengunjungi Kebun Binatang 
Surabaya (KBS). Pagi hari itu... 

cuaca mendung dan beberapa 
kali hujan, tetapi tidak sedikit pun 
mengurangi semangat kami dan para 
guru pendamping untuk berkunjung 
serta melihat berbagai binatang yang 
ada di sana.

Tiba di kebun binatang, kami 
sangat senang. Kami mengelilingi area 
kebun binatang dengan ditemani oleh 
seorang pemandu yang bernama Bapak 
Ade. Kebun Binatang Surabaya sangat 
luas. Di sana, kami melihat harimau, 

kera, buaya, dan 
rusa. Bahkan, kami 
diperbolehkan untuk 
memberi makan rusa 
dengan sayuran yang 
sudah disediakan 
oleh pihak kebun 
binatang. Bapak Ade 
menjelaskan bahwa 
beberapa binatang 
sekarang sudah 

menjadi langka dan hampir 
punah. Hal tersebut terjadi 
akibat ulah manusia yang suka 
berburu dan memanfaatkannya 
untuk kepuasan pribadi 
manusia. Manusia 
juga merusak 
lingkungan dengan 
membuang sampah 
dan menebang 
hutan sembarangan. 
Hal tersebut membuat 
banyak binatang tidak 
punya tempat tinggal 
dan makanan. 

Sayang sekali... waktu 
berkunjung kami terbatas, 
dan harus kembali ke sekolah. 
Kami sangat bersyukur bisa 
melihat binatang-binatang yang lucu 
dan memperoleh banyak pengetahuan 
di Kebun Binatang Surabaya. Teman-
teman, mari kita jaga lingkungan kita 
agar binatang-binatang khas Indonesia 
yang semakin sedikit jumlahnya tidak 
sampai punah.

the Zoo



Perayaan Paskah

Yeayyyyy...!!! Paskah telah tiba. Mari kita rayakan 
kebangkitan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. 
Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib telah 

menghapus dosa dan menyelamatkan kita dari maut. Rasa 
syukur atas kebangkitan Kristus diwujudkan oleh seluruh 
siswa SD Kristen Petra 7 dengan melaksanakan berbagai 
kegiatan.

Awal bulan April 2018, tepatnya pada tanggal 3-4, 
merupakan hari yang spesial bagi siswa-siswi SD Kristen 
Petra 7, karena mereka merayakan Paskah pada hari 
tersebut. Perayaan Paskah tersebut dibagi menjadi dua 
acara, yaitu ibadah pada hari Selasa dan perayaan Paskah 
pada hari Rabu. Ibadah Paskah dipandu oleh bapak dan 
ibu guru PAK. Pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah 
Paskah disampaikan oleh Pdt. Samuel Enggar, dengan 
tema “In Christ Alone”. Mereka begitu antusias dalam 
mengikuti setiap sesi ibadah. Beberapa dari mereka 
juga mempersembahkan puji-pujian dan tarian untuk 
memeriahkan ibadah Paskah.

Perayaan Paskah berlangsung lebih meriah, dan diisi 
dengan penampilan oleh siswa-siswi dari berbagai kelas, 
seperti: paduan suara, tarian modern, dan musik ansambel. 
Hampir seluruh siswa ikut berpartisipasi dengan menjadi 
pengisi acara. Mereka sangat senang dapat menjadi bagian 
dalam momen ini. Selain itu, sebagai wujud syukur atas 
kebangkitan Yesus, para siswa juga melakukan kegiatan 
bakti sosial ke Panti Asuhan Bakti Luhur, Surabaya, pada 
tanggal 12 April 2018.

Dosaku

Hari Jumat, tanggal 23 Maret 2018, suasana pagi 
hari di SD Kristen Petra 9 tak seperti biasanya. 
Suasana pada pagi hari itu terasa hening. Puji-

pujian kepada Tuhan yang dilantunkan, membawa 
kami masuk ke dalam suasana doa yang begitu 
khidmat di kelas-kelas. Dalam suasana yang tenang, 
kami, siswa kelas I‒VI, berjalan menuju lapangan 
sekolah secara bergiliran untuk menancapkan “dosa-
dosa” yang sudah kami tuliskan sebelumnya di sebuah 
kertas. Kami tancapkan “dosa-dosa” itu satu per 
satu di salib Yesus. Kita semua harusnya menerima 
hukuman karena dosa dan pelanggaran kita sendiri, 
namun karena kasih-Nya yang sangat besar, Tuhan 
Yesus rela mengorbankan diri-Nya untuk menanggung 
dosa kita, sehingga kita terbebas dari belenggu dosa. 
Melalui prosesi ini, kami diajak untuk merefleksikan 
bahwa pengorbanan Tuhan Yesus bukan hanya 
pengorbanan sederhana, namun pengorbanan luar 
biasa yang sangat berharga. Sungguh besar kasih 
Tuhan Yesus... sungguh besar pengorbanan-Nya! Yuk, 
sama-sama bersyukur akan kasih Tuhan Yesus bagi kita 
semua...!

10

Ditanggung-Nya



Yesus telah Bangkit

Berbagi Kasih

Pada hari Jumat, tanggal 6 April 2018, seluruh siswa SD 
Kristen Petra 13 mengadakan acara ibadah dan perayaan 
Paskah bersama. Ibadah diadakan di GKI Pondok Tjandra 

dengan Pdt. Dany Nobret, S.Th. sebagai pembawa firman. 
Tema yang diangkat pada perayaan Paskah kali ini adalah “In 
Christ Alone”.

Ibadah dimulai dengan lagu-lagu pujian yang 
menekankan tentang sukacita umat beriman karena Yesus 
Kristus sudah bangkit dari kematian. Semua siswa mengikuti 
jalannya ibadah dengan khusyuk. Di dalam  khotbah yang 
disampaikan, Kak Dany (panggilan akrab Pdt. Dany) mengajak 
para siswa untuk berterima kasih kepada Yesus, karena Ia 
sudah rela mati untuk menebus semua dosa yang dilakukan 
oleh para siswa.

Seusai ibadah Paskah, para siswa melanjutkan perayaan 
Paskah di aula SD Kristen Petra 13. Di dalam perayaan Paskah 
ini, para siswa dari perwakilan tiap kelas menampilkan atraksi 
mereka. Gelak tawa para siswa memenuhi seluruh ruangan 
aula ketika melihat drama komedi yang ditampilkan oleh 
perwakilan siswa kelas VI. Semoga momen Paskah pada tahun 
ini semakin memberikan kebahagiaan bagi kita semua!

11

Peristiwa Paskah yang baru saja 
dirayakan, mengingatkan kita akan 
kebangkitan Yesus yang menang 

melawan maut. Manusia dibebaskan dari 
dosa dan maut oleh Tuhan yang begitu 
mengasihi kita semua. Tuhan yang tidak 
pilih kasih, menyayangi manusia tanpa 
batas, dan rela berkorban. Belajar dari 

pengorbanan dan kasih Tuhan Yesus, 
maka kami, siswa-siswi SD Kristen Petra 
10, juga belajar untuk berbagi. Kami 
mengumpulkan bahan-bahan sembako 
dan alat tulis untuk disumbangkan ke 
Panti Asuhan Matahari Terbit di Jalan 
Kombes M. Duryat No. 10 Surabaya.

Hari Jumat, tanggal 13 April 2018, 

beberapa perwakilan siswa kelas I-IV 
berkesempatan untuk berkunjung ke 
panti asuhan tersebut. Tiba di sana, kami 
disambut oleh ibu-ibu pengurus panti. 
Karena berkunjung pada pagi hari, kami 
hanya bertemu dengan adik-adik panti 
yang masih belum sekolah. Kami saling 
berkenalan, bernyanyi bersama, dan 
melakukan perjamuan kasih sederhana 
dengan membagikan roti. Adik-adik 
terlihat malu-malu, namun beberapa 
lama kemudian... ketika diminta untuk 
menyanyi, mereka berani juga, lho...! 
Pada akhir acara, kami menyerahkan 
bingkisan yang dikumpulkan dari teman-
teman di sekolah untuk mereka. Ingin 
rasanya menghabiskan waktu lebih lama 
di sana... bermain dengan adik-adik 
yang lucu. Namun, kami harus kembali 
ke sekolah untuk mengikuti kegiatan 
pembelajaran.

Teman-teman, jangan lupa selalu 
bersyukur dengan keadaan kita... dan 
belajarlah untuk berbagi dengan sesama 
yang membutuhkan pertolongan. Jadilah 
terang untuk orang-orang di sekitarmu! 
Tuhan Yesus memberkati.
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Setiap tahun, PPPK Petra 
mengadakan kegiatan pertukaran 
pelajar dengan beberapa sekolah 

partner yang di Singapura. Kegiatan 
ini merupakan kegiatan rutin yang 
sudah berlangsung selama lebih dari 
sepuluh tahun, yang bertujuan untuk 
memberikan kesempatan kepada siswa 
PPPK Petra dari jenjang SD, SMP, hingga 
SMA, untuk memiliki pengalaman 
mengikuti kegiatan pembelajaran di 
sekolah yang ada di Singapura.

Pada tahun ini, siswa PPPK Petra 
jenjang SD, SMP, dan SMA, mengikuti 
kegiatan pertukaran pelajar tersebut 
secara serentak pada tanggal 8‒13 April 
2018. Para siswa yang terpilih melalui 
seleksi dari semua sekolah PPPK Petra, 
mengikuti kegiatan tersebut di Pei Hwa 
Presbyterian Primary School (PHPPS) 
untuk siswa jenjang SD, sedangkan 
siswa jenjang SMP dan SMA mengikuti 
kegiatan tersebut di Dunman High 
School (DHS) Singapura.

Rombongan pertukaran pelajar 
PPPK Petra kali ini berjumlah 89 orang, 
terdiri atas siswa SD kelas V, SMP kelas 
VIII, dan SMA kelas XI, guru pendamping, 
dan perwakilan Dewan Pengurus PPPK 
Petra, yaitu Dr. Ir. J. Heryanto, MS, 
MBA, selaku Ketua I Dewan Pengurus 

PPPK Petra. Rombongan berangkat 
dari Bandara Internasional Juanda 
Surabaya pada tanggal 8 April 2018. 
Setelah menempuh penerbangan sekitar 
dua jam, rombongan tiba di Bandara 
Internasional Changi Singapura  pada 
pukul 14.30 waktu setempat, dan segera 
menuju ke Hostel Dunman High School, 
yang terletak di Kampong Arang Road.

Pelaksanaan pertukaran pelajar 
kali ini ada yang berbeda. Kalau pada 
tahun-tahun sebelumnya para siswa 
peserta tinggalnya di hotel, pada tahun 
ini siswa dan guru pendamping tinggal 
di asrama sekolah, yakni di Hostel DHS 
(Dunman High School), yang berlokasi 
di sisi belakang sekolah. Dunman High 
School merupakan sekolah dengan 
kategori IP (Intergrated Programme), 
artinya sekolah ini merupakan six years 
secondary school yang terintegrasi dari 
secondary dan junior college. Pada 
umumnya, program sekolah-sekolah di 
Singapura adalah four years secondary 
dan two years junior college.

Hari pertama kegiatan di 
Dunman, para siswa mengikuti upacara 
penyambutan dan perkenalan. Semua 
siswa SMP dan SMA PPPK Petra yang 
mengikuti kegiatan pembelajaran 

di Dunman, diperkenalkan kepada 
seluruh siswa Dunman yang berjumlah 
sekitar 2.500 siswa. Dalam sambutan 
perkenalannya, Mr. Tony Low —Kepala 
Sekolah Dunman yang beberapa kali 
datang ke PPPK Petra dan memberi 

workshop kepada kepala sekolah PPPK 
Petra— menyebutkan bahwa Petra 
adalah sekolah yang besar dengan 
berbagai potensi yang baik untuk 
mengembangkan siswanya. Seusai 
upacara bendera dan perkenalan, para 
siswa bertemu dengan buddy (tiap 
siswa dipartnerkan dengan siswa di 
sana untuk kegiatan sepanjang minggu 
itu) dari Dunman. Para siswa SMP dan 
SMA mengikuti kegiatan ice breaking 
dan perkenalan dengan buddy mereka, 
lalu dilanjutkan dengan sesi presentasi 
dari kedua sekolah. Dari Dunman, 
mempresentasikan tentang Singapura 
dan Dunman High School. Dari PPPK 
Petra, mempresentasikan tentang 
Indonesia, Surabaya, dan sekolah PPPK 
Petra. 

Setelah itu, mereka mengikuti 
berbagai kegiatan sesuai dengan 
jadwal bersama buddy masing-masing, 
di kelas dan program yang berbeda-
beda pada setiap harinya. Pada hari 
tertentu, mereka bahkan mengikuti 
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kegiatan penuh di sekolah hingga pukul 
17.00. Setelahnya, acara berlanjut 
dengan outing bersama ke tempat 
yang terkait pembelajaran, seperti: 
science center, discovery center, ataupun 
tempat lainnya. Seusai kegiatan, siswa 
mengikuti evaluasi dan membuat report 
bersama guru pendamping untuk di-
upload di website PPPK Petra (http://
pertukaranpelajar.pppkpetra.or.id), 
sehingga semua report kegiatan bisa 
diakses oleh orang tua. 

Sementara untuk siswa SD, mereka 
mengikuti kegiatan pembelajaran di 
Pei Hwa. Pada hari pertama, mereka 
diterima oleh Mrs. Elsie Poey selaku 
kepala sekolah, beserta tiga orang 
wakil kepala sekolah. Mrs. Elsie Poey 
menyampaikan bahwa ini adalah 
kesempatan yang baik bagi para siswa 
Pei Hwa ataupun Petra untuk dapat 
saling mengenal, berinteraksi, dan 
membangun persahabatan di antara 
mereka. Seperti halnya di Dunman, 
para siswa SD bertemu buddy mereka 
dan mengawali kegiatan dengan ice 
breaking untuk saling mengenal. Setelah 
selesai, mereka mengikuti berbagai 
kegiatan pembelajaran di kelas-kelas 
yang berbeda sesuai dengan kelas buddy 
masing-masing. Pada hari terakhir, siswa 

SD berkesempatan untuk menampilkan 
performance mereka, membawakan 
lagu berjudul “Family”, dan saling tukar 
suvenir dengan buddy mereka masing-
masing. 

Berikut ini komentar dari beberapa 
siswa yang mengikuti kegiatan 
pertukaran pelajar tersebut:

“Menjadi peserta Petra Exchange 
Program 2018 di Dunman High School, 
Singapura, merupakan pengalaman 
yang sangat berharga dalam hidup saya, 
terutama untuk masa depan saya. Selain 
dapat mengikuti berbagai aktivitas 
pembelajaran di Dunman, saya juga 
dapat menjalin relasi dengan teman-
teman baru dari Singapura.” — Karen 
Remaliah Karsa (SMA Kristen Petra 4).

“Manfaat pertukaran pelajar bagi 
saya adalah dapat mengenal 
budaya baru, serta belajar 
dari negara maju yang setara 
negara-negara barat dalam hal 
kedisiplinan, kualitas SDM, 
dan kemampuan akademik 
ataupun nonakademik. Saya 
juga belajar untuk mandiri, 
mengatur keuangan, menyiapkan 

pembelajaran, dan bertanggung jawab 
atas diri sendiri, serta belajar tepat 
waktu.” — Regina Claudia Setiawan 
(SMP Kristen Petra 2).

“Saya senang bisa mengikuti pertukaran 
pelajar di Pei Hwa karena saya dapat 
pengalaman baru dengan mengikuti 
kegiatan belajar di kelas. Buddy-nya 
baik dan peduli. Saya senang mengikuti 
pelajaran Math dan Chinese tea art 
sebagai penghargaan budaya minum teh 
untuk menghormati tamu.“ — Michael 
Lie (SD Kristen Petra 5).
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Pada bulan April yang lalu, 
tepatnya pada tanggal 21 dan 
28 April 2018, PPPK Petra 

kembali mengadakan seminar 
pendidikan untuk orang tua siswa-
siswi PPPK Petra jenjang TK, SD, 
SMP, dan SMA/SMK, bertempat 
di Auditorium PPPK Petra, Jalan 
Lingkar Barat Dalam, Perumahan 
Graha Famili, Surabaya. Seminar 
pendidikan kali ini mengangkat tema 
“Menjadi Orang Tua Kekinian untuk 
Mendampingi Anak Zaman Now”, 
dengan Dra. Srisiuni Sugoto, M.Si., 
Ph.D., Psikolog, sebagai narasumber 
dalam seminar untuk orang tua 
siswa jenjang TK-SD pada tanggal 21 
April 2018, sedangkan Ibu Elizabeth 

T. Santosa, M.Psi., Psi., SFP, ACC, 
sebagai narasumber dalam seminar 
untuk orang tua siswa jenjang SMP-
SMA/SMK pada tanggal 28 April 
2018.

Materi dalam seminar kali ini 
diawali dengan pengenalan dan 
pemahaman akan tipe generasi, 
mulai dari tipe builder (usia 71 
tahun ke atas) hingga generasi alpha 
(usia < 7 tahun). Dijelaskan bahwa 
pemahaman tentang tipe generasi 
ini penting, karena anak-anak zaman 
now kebanyakan hidup tidak hanya 
dengan orang tua, namun juga 
dengan anggota keluarga yang lain 
yang tentu memiliki jenis pola asuh 
yang berbeda.

Gaya pengasuhan pada 
umumnya terdiri atas dua hal, 
yaitu tuntutan dan dukungan yang 
diberikan oleh orang tua. Idealnya, 

hubungan 
dalam keluarga 
akan berjalan dengan 
baik ketika orang tua 
memberikan tuntutan yang 
disertai dengan dukungan 
kepada anak (authoritative 
parenting style). Dan 
sebaliknya, hubungan 
dalam keluarga menjadi 
kurang hangat ketika 
orang tua tidak pernah 
memberikan tuntutan dan 
dukungan kepada anak 
(rejecting-
neglecting 

Seminar Pendidikan
Untuk Orang Tua Siswa
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parenting style). Selain tuntutan 
dan dukungan, pola asuh orang 
tua yang efektif juga dipengaruhi 
oleh keseimbangan antara disiplin 
dan kasih sayang. Bagaimanapun 
juga, orang tua pernah menjadi 
anak namun anak belum pernah 
menjadi orang tua, sehingga sebagai 
orang tua sebaiknya harus belajar 
untuk memahami anak dan bukan 
sebaliknya.

Selain pemahaman mendalam 
mengenai tipe generasi, tahap-tahap 
dan tugas perkembangan serta gaya 
pengasuhan anak, pembicara juga 
memberikan contoh-contoh aplikatif 
dalam kehidupan sehari-hari tentang 

bagaimana menghadapi anak zaman 
now sehingga orang tua dan guru 
dapat memperoleh wawasan dan 
pengalaman secara langsung. Dalam 
kesempatan diskusi dan tanya jawab, 
banyak orang tua ataupun guru yang 
memanfaatkan momen tersebut 
untuk mendiskusikan kendala yang 
dialami ketika menghadapi anak-
anak di rumah ataupun di sekolah. 
Dengan diselenggarakannya kegiatan 
seminar pendidikan ini, baik orang 
tua maupun guru diharapkan dapat 
memperoleh wawasan baru sehingga 
bisa memperkaya pengetahuan dan 
pengalaman untuk menjadi orang 
tua kekinian.
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Petra Youth Orchestra
“The Greatest of  Petra Musical Nite”

Sebuah penampilan kolaborasi 
yang apik dari para musisi dan 
penari yang berasal dari tiga 

negara, tersaji pada pagelaran The 
9th Concert of Petra Youth Orchestra 
pada hari Kamis, tanggal 19 April 
2018 yang lalu. Dalam pagelaran 

konser bertajuk “The Greatest of Petra 
Musical Nite” tersebut, Petra Youth 
Orchestra tampil bersama dengan para 
musisi mahasiswa dari Nanyang Academy 
of Fine Arts (NAFA) Singapura (Amir Hasif 
bin Rosli, Linnet Sim Yuan Juan, Uvah 
Raaj s/o Anbarasan, Erica Goh Jia Ni, 
Foong Jun Yu) di bawah bimbingan Mr. 
Foo Say Ming, Petra Youth Choir, Petra 

Children Dancer, serta dua orang 
penari profesional, Dian Nova 
Saputra dan Martina Feiertag. 

Pagelaran konser yang 
mengusung beberapa movie 
soundtrack dari film hit dunia 
itu mampu menarik perhatian 
lebih dari seribu penonton yang 
hadir di Grand City Convention 
Hall pada malam itu. Total ada 

lebih dari sembilan belas aransemen 
musik yang ditampilkan, beberapa di 
antaranya adalah “Summer” karya 
Joe Hisaishi, “Mengejar Matahari” 
karya Ari Lasso, “Friend Like Me” (ost. 
Aladdin) karya Howard Ashman dan 
Alan Menken, “Wonder Woman Suite” 
(ost. Wonder Woman) karya Rupert 
Gregson Williams, “Pirates of Penzane” 
karya Arthur Sullivan, “Daft Punk” 
yang dipopulerkan oleh Pentatonix, 
“Bohemian Rhapsody” karya Freddie 
Mercury, “Evermore” (ost. Beauty 
and the Beast) karya Alan Menken 
dan Tim Rice, “The Avengers” (ost. 
The Avengers Infinity War) karya Alan 
Silvestri, “Spiderman Theme Song” 
karya Danny Elfman, “Imperial March 
- Dart Vader’s Theme” (ost. Star Wars) 
karya John Williams, “One Winged 
Angel” (dari Final Fantasy VII) Nobuo 
Uematsu, “Mission Impossible Theme 
Song” karya Lalo Schifrin, “Faith” (ost. 
Sing) karya Stevie Wonder, serta “This is 
Me” dan “The Greatest Show” (ost. The 
Greatest Showman) karya Benj Pasek 

Gemulai gerak tubuh Martina Feiertag mewarnai alunan merdu lagu Wonder 
Woman Suite. Penari asal Jerman tersebut bergerak seirama dengan gemuruh 
musik yang dimainkan Petra Youth Orchestra (PYO). Penampilan itu menjadi 
salah satu yang spesial dalam event The Gretaest of Petra Musical Nite yang 
dihelat Kamis malam (19/4).” (kutipan dari Surat Kabar Jawa Pos edisi tanggal 
21 April 2018).
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Petra Youth Orchestra
“The Greatest of  Petra Musical Nite”

dan Justin Paul.
Dari opening hingga closing 

performance, para personel Petra Youth 
Orchestra tetap tampil mengesankan 
di bawah arahan ketiga konduktor 
mereka, yaitu: Christian Xenophanes 
Suryantara, Alvine Kurniawan 
Suryantara, dan Daniel Chandra. 
Para personel Petra Youth Choir juga 
tampil penuh semangat di bawah 
arahan konduktor mereka, Raymond 
Johan Wahjoedi. Martina Feiertag 
yang merupakan seorang penari dan 
koreografer internasional dari Jerman, 
berkreasi dalam gerak tubuh yang 
berpadu dengan alunan lagu “Wonder 
Woman Suite” yang dibawakan oleh 
para personel Petra Youth Orchestra. 
Begitu pula dengan Dian Nova Saputra 
yang pernah menjadi koreografer di 
Sibu Internasional Dance Festival di 
Malaysia, tampil epik mengiringi ritme 
komposisi lagu “The Avengers”, selaras 
dengan salah satu jenis tarian yang 
menjadi spesialisasinya, yaitu martial 
art. Selain berkolaborasi dengan Petra 
Youth Orchestra, para musisi dari NAFA 
juga tampil solo dengan membawakan 
lagu “Scherzo” karya John Cheetham, 
empat lagu tradisional Malaysia, 
serta “Bengawan Solo”. Penampilan 
spektakuler lainnya adalah dari para 
singer, juga personel Petra Youth Choir 

yang di antaranya tampil akapela 
membawakan lagu “Daft Punk” dan 
“Bohemian Rhapsody”. Petra Children 
Dancer juga tampil menawan kala 
membawakan hip hop dance serta 
berkolaborasi dengan Petra Youth 
Orchestra dalam lagu “Evermore”.

Satu lagi yang spesial dari 
konser kali ini adalah testimoni 
dari berbagai pihak tentang 
Petra Youth Orchestra. Testimoni 
tersebut di antaranya dari Mr. 
Benoit Bavouset (Direktur Institut 
Francais Indonesia (IFI) Surabaya), 
Martina Feiertag, Mr. Tony Low 
(Kepala Sekolah Dunman High School 
Singapura), dan lain-lain. Secara 
keseluruhan, konser Petra Youth 
Orchestra yang ke-9 ini berlangsung 
sukses dan meriah. Semua ini tak 
terlepas dari penyertaan tangan 
Tuhan melalui semua pengisi dan 
pendukung acara, serta antusiasme 
para penonton yang hadir pada 
malam itu. “Tahun depan harus 
lebih baik dan heboh!” itulah 
ungkapan dari Ketua I Dewan 
Pengurus PPPK Petra, Dr. Ir. 
J. Heryanto, MS, MBA, atas 
kesuksesan acara pada malam 
hari itu sekaligus persiapan untuk 
konser Petra Youth Orchestra 
selanjutnya.



dalam Perlombaan
Semarak Paskah

In Christ Alone

Dalam rangka menyambut Paskah, SMP Kristen 
Petra 1 menyelenggarakan lomba-lomba yang 
bertema Paskah. Kegiatan dilaksanakan pada hari 

Jumat, tanggal 6 April 2018. OSIS SMP Kristen Petra 1 
mengemas berbagai lomba, di antaranya: belly o egg, 
mission egg, protect the flour, melukis telur, sahabat 
perpustakaan, dan banyak lomba lainnya. Setiap kelas 
wajib mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti 
lomba-lomba ini, begitu pun kami, siswa kelas IX. 
Kami sangat antusias dengan adanya lomba-lomba 
ini. Setelah mengikuti berbagai try out dan simulasi 
yang membuat kami lelah dan jenuh, akhirnya ada 
hari yang membuat kami bisa bebas bermain, sedikit 
menghilangkan kebosanan kami.

Saya mengikuti lomba sahabat perpustakaan, 
dengan ketentuan setiap kelas diwakili oleh empat 
siswa. Saya dan tiga teman sekelas, kompak 
mengerjakan setiap pertanyaan yang ada. Kami diminta 
menjawab soal-soal terkait dengan Hari Raya Paskah.

Dari lomba-lomba tersebut, banyak pelajaran yang 
bisa kami petik, yaitu bahwa kekompakan tim itu sangat 
penting. Kalau ada kesulitan, kami harus bisa saling 
bantu memecahkan segala persoalan dengan baik. 
Walaupun saya dan teman-teman satu tim tidak meraih 
juara, namun kami sudah berusaha dan menampilkan 
yang terbaik. Kami bersyukur ada waktu yang bisa kami 
nikmati sebelum kami berjuang untuk ujian kami yang 
semakin dekat. Rasa was-was, deg-degan, dan takut, 
bercampur jadi satu, namun kami selalu ingat ada 
Tuhan Yesus yang akan terus menguatkan kami. Keep 
the spirit, Jesus bless us...!

Paskah adalah peringatan untuk 
mengenang kebangkitan Yesus 
yang telah mati dan berkorban 

di kayu salib untuk menebus dosa 
umat manusia. Paskah tidak hanya 
diselenggarakan sebagai suatu rutinitas 
kegiatan tahunan semata, tetapi sebagai 
momen untuk lebih menyadari lagi 
arti pengorbanan Yesus Kristus di kayu 
salib. Hari Jumat, tanggal 6 April 2018, 

SMP Kristen Petra 2 
mengadakan 

ibadah 

kebaktian Paskah dengan tema “In Christ 
Alone”, dan mengambil ayat bacaan dari 
1 Korintus 15:1-11, 57. 

Melalui ibadah Paskah ini, siswa-
siswi SMP Kristen Petra 2 diharapkan 
dapat menemukan kembali makna 
Paskah yang sesungguhnya. Yesus 

telah mati bagi dosa-
dosa kita di kayu salib. 
Penderitaan yang Ia alami 
untuk menyelamatkan 
kita sungguh tidak 
terbalaskan. Sudah 

sepatutnya kita 
membalas semua 

pengorbanan Tuhan 
dengan 

memuliakan nama-Nya. Bukan hanya 
kita, melainkan juga membuat semua 
orang turut memuliakan nama-Nya 
dengan cara menjadi garam dan terang 
bagi sekeliling kita.

Tidak hanya ibadah Paskah, SMP 
Kristen Petra 2 juga mengadakan 
lomba-lomba untuk lebih memeriahkan 
perayaan Paskah. Ada lomba membuat 
pop up card bertemakan Paskah, lomba 
melukis telur, lomba rap, lomba dance, 
cerdas cermat Alkitab, dan lomba 
perkusi dengan menggunakan barang-
barang daur ulang. Lomba-lomba ini 
dimulai seusai ibadah, dan berlangsung 
di aula serta ruangan-ruangan lain 
yang telah ditentukan. Bukan masalah 
menang atau kalah dalam lomba 
ini, yang penting para siswa telah 
menampilkan yang terbaik, dan para 
siswa bersukacita dalam perayaan 
Paskah tahun 2018 ini.

oleh: Miranda



Management Event

Pada tanggal 28 April 2018, kami, Beatrice Aurelia 
Marvelyn dan Declan Clifton Wijaya dari SMP 
Kristen Petra 2, mengikuti National Business 

Mathematics Competition (NBMC). NBMC adalah satu 
kompetisi Matematika Bisnis berskala nasional yang 
diikuti oleh siswa SMP dan SMA sederajat. Lomba 
ini terdiri atas tiga babak, yaitu babak penyisihan, 
semifinal, dan final. Untuk babak penyisihan, diambil 
tiga puluh siswa dengan skor tertinggi. Puji Tuhan... 
kami berhasil masuk tiga puluh besar, sehingga kami 
dapat melanjutkan ke babak semifinal. Awalnya kami 
sempat merasa tidak yakin bisa memenangkan lomba 
karena persaingan yang sangat ketat, dan lawan-lawan 
kami juga terbilang hebat. Sesuai dengan jadwal, 
perhelatan babak semifinal dan final dilaksanakan di 
Universitas Widya Mandala pada hari Sabtu, tanggal 
5 Mei 2018. Kami berusaha fokus dan menghadapi 
tiap sesi lomba dengan baik. Finally... hanya karena 
pertolongan Tuhan saja, akhirnya kami berhasil meraih 
Gold Medal atas nama Declan, dan Silver Medal atas 
nama Beatrice. Ini merupakan pengalaman yang akan 
menambah semangat kami untuk bertanding pada 
kompetisi selanjutnya. Salam sukses...!

Mathematics Competition
National Business

19

Kesempatan dari Tuhan juga diberikan bagi tim 
dengan nama The Greatest dari SMA Kristen Petra 
4 untuk mengikuti lomba Maven (Management 

Event) 2018, yang diadakan oleh gabungan organisasi 
Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen (HMJM) 
dan Kelompok Studi Manajemen (KESUMA), Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. Dalam lomba ini, para 
peserta tidak hanya berlomba dalam rally game, tetapi 
juga harus membuat mini business project. Pada tanggal 
7 April 2018, lomba dimulai. Pada awal perlombaan, 
peserta harus mencari lokasi dalam bentuk clue yang 
diberikan berupa kertas. Setelah rally game, para 
peserta harus membuat mini business project dengan 
tema yang diundi saat sampai pada pos terakhir. Dengan 
tema “kopi” yang didapat, The Greatest menggunakan 
cara-cara promosi yang sangat menarik. Tim ini juga 
berpikir bagaimana caranya orang bisa lebih memilih 
kafe mereka daripada kafe kompetitor lain yang lebih 
terkenal. Nusantara’s Kafei adalah nama yang dipilih 
untuk bisnis oleh The Greatest. Berkat anugerah Tuhan, 
tim ini mampu menyelesaikan tugas mereka dengan 
baik. Dan puji Tuhan... tim ini berhasil meraih Juara III 
dalam ajang Maven 2018. Semua karena kesempatan 
yang Tuhan berikan, dan kemenangan adalah bonus. 

oleh: oleh: Arnold Sidiprasetija, Sie Imannuel



Basketball Championship

“Kiri, kiri...!! Turun! Naik, naik..!!! Kanan, kanan! Horee...! 
Horreee...!!!” Tim kami berhasil melewati pos terakhir 
pada ajang rally games dalam rangka merayakan Paskah 

di sekolah, yang diselenggarakan oleh OSIS SMA Kristen 
Petra 3. Lomba ini diadakan pada tanggal 20 April 2018, dan 
bertempat di lapangan sekolah. Tiap tim peserta rally games 
ini beranggotakan empat orang siswa, yang terdiri atas siswa 
putra dan putri. Dalam lomba tersebut, dibutuhkan kerja sama 
dan kekompakan di antara anggota tim untuk memenangkan 
lomba, dan bukan mementingkan ego pribadi masing-masing. 
Semangat untuk menang dari setiap tim peserta lomba, 
mampu membuat suasana lomba Paskah ini menjadi lebih 
meriah. Kiranya sukacita Paskah pada tahun ini bisa menjadi 
berkat bagi kita semua..!

Pada ajang ITATS Basketball 
Championship 2018 yang 
berlangsung pada tanggal 19‒30 

Maret 2018, SMA Kristen Petra 2 
mengirim kami, tim bola basket putra, 
untuk turut meramaikan ajang tersebut. 
Selain itu, tujuan kami mengikuti event 
ini adalah untuk persiapan mengikuti 
Honda DBL Championship 2018. Untuk 
menghadapi kompetisi IB Cup ke-4 
ini, kami berlatih empat kali dalam 
seminggu, dengan menu latihan yang 
keras. Hasil dari latihan keras itulah yang 
menjadi modal kami dalam menghadapi 
pertandingan demi pertandingan, mulai 
dari babak penyisihan hingga babak 
final. Meskipun kami mampu melangkah 
jauh, tetapi perjuangan kami tidaklah 
mudah. Bahkan, ada beberapa hal yang 
membuat emosi kami sempat 
terpancing. Beberapa kali 
terjadi perselisihan dan 
perdebatan dalam tim 
tentang strategi bermain, 
tetapi syukurlah 
secara tim kami tidak 
terpengaruh dan bisa 
memenangkan setiap 
pertandingan. Justru 
hal ini membuat 
kami saling 
memahami letak 
kelebihan dan 
kekurangan dari 
tiap anggota tim, 
sehingga menjadi 

pelajaran bagi kami agar menjadi satu 
tim yang solid guna memenangkan 
kejuaraan ini. Dan akhirnya pada babak 
puncak, tim kami menang dengan skor 
38-28 melawan tim SMA Negeri 10 
Surabaya.

Setelah mengikuti event di Institut 
Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS), 
kami mengikuti kompetisi bola basket 
bertajuk Gladiator Championship 
yang diadakan oleh UKM Bola Basket 
STIE Perbanas Surabaya pada tanggal 
31 Maret ‒ 14 April 2018. Gladiator 
Championship ini adalah kompetisi 
tingkat regional untuk Surabaya dan 
sekitarnya. Saat mengikuti kompetisi 
ini, kami sudah memiliki kepercayaan 
diri yang tinggi, hal ini penting untuk 
menghadapi tim lawan yang tangguh. 
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Rally Game

Bekal skil dan fisik yang prima belumlah 
cukup tanpa dibarengi dengan rasa 
percaya diri dan mental yang kuat. 
Setelah melalui babak penyisihan dan 
semifinal, sampailah kami pada babak 
final. Pada sistem grup, kami pernah 
menelan kekalahan pada pertandingan 
kedua melawan SMA Negeri 16, tetapi 
kami mampu melanjutkan ke babak 
selanjutnya. Pada pertandingan final, 
pelatih kami tidak dapat hadir karena 
ada pelatihan di Jakarta. Tetapi dengan 
arahan dari kapten kami, Johann 
Clarence, kami berhasil memenangkan 
partai final melawan SMA Negeri 16 
dengan skor 49-45. Kami pun keluar 
sebagai juara!

Kemenangan ini sungguh luar biasa. 
Kami bisa bangkit dari kekalahan pada 

pertemuan pertama, 
dan membawa pulang 
gelar juara. Puji syukur 
kepada Tuhan yang telah 
memberi kemenangan 
ini, dan tentunya juga 

terima kasih kepada 
sekolah, PPPK Petra, 
teman-teman, dan 

orang tua kami, 
yang selalu memberi 
dukungan sehingga tim 
kami bisa seperti ini. 

Thank you, God...! 

oleh: Yoses 
Clemens



Biology
Creative
Competition

Lomba Paduan Suara

Sebuah kesempatan yang luar 
biasa, khususnya bagi kami, tim 
paduan suara SMA Kristen Petra 4, 

untuk turut serta dalam Lomba Paduan 
Suara jenjang SMA tahun 2018 yang 
diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan 
Provinsi Jawa Timur. Perjalanan kami 
diawali dengan perekrutan sebuah 
tim yang hanya memiliki sedikit 
pengalaman di bidang paduan suara. 
Tetapi, dengan semangat kami bersama 
pelatih dan pembimbing, kami berusaha 
mempersiapkan diri dengan baik. Waktu 
latihan yang tersedia hanya sekitar dua 
minggu lebih. Sangat mahal harga yang 
harus kami bayar. Setiap hari kami harus 
pulang dari sekolah sekitar pukul lima 
sore. Pelatih kami pun terus memberikan 
dukungan dan motivasi yang membuat 
semangat kami tetap tinggi. Memang 
pada awalnya kami sempat sedikit 
terkejut ketika ada sebuah ‘tantangan’ 
untuk bertanding pada tingkat provinsi 

Himpunan Mahasiswa Biologi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya mengadakan 
lomba bidang Biologi yang bertajuk Biology Creative Competition (Biotic) pada 
tanggal 22 April 2018 lalu. Lomba tahunan yang kini memasuki edisi ke-6 ini 

diikuti oleh hampir seratus tim peserta yang merupakan siswa-siswi jenjang SMA/
sederajat se-Jawa-Timur. Kami, Adrian Wuliutomo dan Novella Chaterin Angela 
Thamrin, juga turut serta untuk mewakili SMA Kristen Petra 5. Bagi saya (Adrian), 
lomba ini adalah lomba Biologi kedua yang pernah saya ikuti. Pada seleksi pertama, 
peserta mengerjakan soal tes tulis sejumlah seratus soal pilihan ganda. Ada lima 
puluh tim yang lolos seleksi, dan maju ke seleksi kedua. Peserta mengerjakan seratus 

soal dengan tingkat soal yang lebih sulit, karena pertanyaan dan jawaban hampir 
mirip satu dengan yang lain, ditambah lagi waktu pengerjaan yang singkat. Pada 
seleksi ini, ada materi tentang sifat penurunan penyakit dalam satu keluarga 
yang memerlukan ketelitian dalam menghitung. Kami sempat merasa ragu dalam 

mengerjakan soal ini. Namun ternyata, kami mampu naik ke peringkat pertama 
dengan nilai 217. Pada seleksi ketiga tinggal dua puluh tim yang tersisa. Kami 

kembali mengerjakan soal pilihan ganda berupa sebab akibat dan studi kasus 
terdiri atas lima puluh soal dengan waktu enam puluh menit. Ada beberapa 
soal yang tidak terisi, tepatnya pada materi bioteknologi. Pada materi 

bioteknologi, kami menyadari jika kurang menguasai materi tentang 
rekayasa genetika. Meski begitu, ternyata tim kami berhasil masuk 
ke babak tiga besar. Pada babak final, tim peserta beradu dalam 
tes cerdas cermat berupa jawaban singkat. Dan setelah lomba 
berakhir... puji Tuhan, tim kami ternyata berhasil menjadi Juara I...!

oleh: Adrian Wuliutomo
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(tingkat Gresik-Surabaya-Sidoarjo), 
namun karena memiliki tekad yang 
besar, kami pun berjuang untuk 
memberi yang terbaik. 

Tanggal 28 Maret 2018, saatnya 
kami tampil untuk menunjukkan hasil 
latihan kami. Kami harus bersaing 
dengan tim kontestan lain dari Surabaya 
dan Gresik, yang bisa dikatakan lebih 
berpengalaman dari kami. Namun, 
pelatih kami selalu mengingatkan 
bahwa juara adalah bonus yang Tuhan 

berikan. Bagian yang terpenting adalah 
mempersembahkan yang terbaik 
untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi, sebuah 
kejutan yang begitu luar biasa... kami 
akhirnya berhasil keluar menjadi yang 
terbaik dan membawa pulang piala 
juara pertama. Seketika air mata kami 
menetes karena terharu, usaha kami 
selama ini tidak terbuang sia-sia. Vini, 
vidi, vici. Go, trapat!

oleh: Arnold Sidiprasetija



Saya, Gian Cordana S., siswa kelas XII IPA-5 dari SMA Kristen Petra 1, berhasil mengukir 
prestasi internasional dalam kompetisi Romanian Masters of Mathematics (RMM) 
yang diselenggarakan oleh Tudor Vianu National College of Computer Science, 

Rumania. RMM adalah suatu ajang perlombaan Matematika yang diselenggarakan 
pada setiap tahun di Rumania. Lomba ini diikuti oleh sekitar seratus peserta dari dua 
puluh negara yang dapat dikatakan memiliki posisi yang kuat pada ajang International 
Mathematical Olympiad. Saya bersyukur karena pada tahun ini Indonesia mendapat 
kesempatan mengikuti perlombaan ini untuk pertama kalinya.

Pada tanggal 20 Februari 2018, saya bersama tim berangkat menuju Bucharest, 
Rumania. Setelah menempuh perjalanan lebih dari dua belas jam, kami tiba di Rumania 
pada tanggal 21 Februari 2018. Sampai di sana, kami lalu diantar menuju penginapan yang 
telah disiapkan untuk beristirahat. Hari berikutnya, setelah sarapan, kami pergi menuju 
tempat berlangsungnya lomba. Lomba dilaksanakan pada tanggal 23-24 Februari 2018. 
Sebelum pelaksanaan lomba, kami mengikuti seminar salah satu profesor dari Amerika. 
Seminar tersebut berlangsung selama dua  jam.

Pada pelaksanaan lomba, setiap peserta mengerjakan tiga soal materi berupa aljabar, 
kombinatorial, geometri, dan teori bilangan. Setiap soal berbobot nilai tujuh dengan 
durasi 4 jam 30 menit. Pada  hari pertama, saya hanya bisa mengerjakan satu soal. Pada 
hari kedua, dengan materi yang sama, saya merasa bersyukur karena bisa menyelesaikan 
dua soal. Selesai mengerjakan soal-soal, kami menikmati waktu bebas.

Pada tanggal 25 Februari 2018, kami mengunjungi museum di Bucharest. Kami juga 
membeli oleh-oleh di sana. Lalu, pada sore harinya kami mengikuti acara penutupan di 
tempat yang telah disebutkan sebelumnya. Saya bersyukur karena meskipun ini adalah 
tahun pertama tim Indonesia mengikuti lomba ini, kami mampu meraih predikat yang 
cukup baik. Saya sendiri meraih medali perunggu pada ajang RMM ini. Thank’s, Lord..!

oleh: Gian Cordana S.

of Mathematics

Competition

Romanian Masters

Universitas Surabaya kembali mengadakan dance competition yang 
diselenggarakan pada tanggal 10 Maret 2018. Dalam lomba ini, kami berhasil 
meraih gelar juara kedua. Sebenarnya kami merasa senang, sekaligus juga 

merasa sedih. Kami senang karena meraih gelar juara, namun sedih karena perolehan 
poin kami hanya selisih satu poin dengan juara pertama. 

Perjalanan kami dalam lomba ini dimulai dari pemilihan tema. Kami menggunakan 
tema “Bad Girl” karena tim kami berjumlah tujuh orang perempuan, di antaranya 
adalah Olivia, Ellza, Tabita, Imanuella, Thea, Fedorike, dan Hanna. Tema ini terkesan 
jelek, tetapi sangat berbeda dengan keseharian kami. Kami berusaha keras 
dalam lomba ini, karena baru mendaftar satu minggu sebelum lomba 
dimulai, sehingga persiapan kami sebenarnya bisa dibilang singkat. 
Keikutsertaan ini juga merupakan lomba pertama kami. Untuk itu, 
waktu yang ada kami manfaatkan sebaik-baiknya, antara belajar dan 
latihan. Sebagai siswa, belajar tetaplah menjadi kewajiban bagi kami. 
Pada saat hari H, gerakan rancak yang mengilustrasikan sebagai 
pemudi yang tangguh, serta kombinasi dari beberapa lagu, membuat 
performance kami mampu memukau dewan juru.

Saat pengumuman pun tiba. Dan akhirnya... kami keluar sebagai 
Juara II. Bisa meraih juara kedua adalah kebanggaan bagi kami, karena 
dalam waktu satu minggu bisa meraih kemenangan. Terima kasih untuk 
sekolah yang memberi kesempatan kami untuk berkarya, dan terima 
kasih Tuhan untuk anugerah-Mu.

oleh: Olivia Geraldine

Dance
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PPPK Petra bekerja sama dengan At-
Sunrice GlobalChef Academy untuk 
mengadakan kegiatan cooking 

workshop yang diikuti oleh beberapa 
siswa terpilih dari setiap sekolah jenjang 
SMA dan SMK yang ada di lingkungan 
PPPK Petra. Kegiatan ini dilaksanakan 
di SMA Kristen Petra 1 pada tanggal 
hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018. 
Para siswa peserta workshop dibagi 
dalam tujuh kelompok, yang masing-
masing kelompok terdiri atas tiga siswa. 
Pembagian kelompok ini bertujuan agar 

setiap siswa dalam kelompok dapat 
berbagi tugas, sesuai dengan porsi dan 
kemampuannya, serta melatih kerja 
sama antaranggota kelompok.

Acara dibuka pada pukul 09.00 oleh 
koordinator workshop dari Puslitbang 
PPPK Petra, dengan memberikan 
gambaran secara umum mengenai 
tujuan diadakannya workshop ini, serta 
membuka dalam doa agar kegiatan 
dapat berjalan dengan lancar. Setelah 
itu, sesi kegiatan dilanjutkan oleh tim 
dari At-Sunrice GlobalChef Academy 
yang memberikan informasi mengenai 
studi kuliner di Singapura. Ternyata, ada 

banyak sekali alumnus dari Indonesia, 
termasuk beberapa alumnus dari SMA 
Kristen Petra 3, yang mendalami bidang 
kuliner secara profesional seusai lulus 
dari At-Sunrice Global Chef Academy. 
Mereka adalah Chef Martika Nindy 
Tjandra Kusuma dan Chef Antony 

Christopher Tjandra Kusuma. Untuk 
mendampingi cooking workshop ini, 
pihak At-Sunrice GlobalChef Academy 
menghadirkan Chef Song Wong serta 
Chef Roy Wicaksono (pemilik gerai 
Kimchi-Go) untuk berbagi ilmu kuliner 
kepada para siswa.

Tak berlama-lama lagi, Chef Song 
Wong segera memimpin demo memasak 
dengan menu “Pan-Fried Chicken 
Breast with Prawn Hash and Tri-colours 
Pepper Cream”. Para siswa diminta 
untuk mengelilingi meja demo Chef 

Song Wong serta mempelajari setiap 
langkah-langkah pembuatan menu 
masakan tersebut. Ketika saatnya para 
siswa mencoba memasak sendiri, ketiga 
chef —Chef Martika, Chef Antony, dan 
Chef Roy— juga turut mendampingi tiap 
kelompok dan dengan sigap membantu 
siswa yang mengalami kesulitan. Tidak 
hanya proses memasak yang diajarkan 
oleh Chef Song Wong, tetapi ia juga 
mengajarkan kreativitas dalam hal 
plating masakan. Setelah masakan siap, 
para siswa diajak untuk foto bersama 
sambil membawa hasil masakan mereka. 
Semoga para siswa dapat memanfaatkan 
waktu dan kesempatan yang 
diberikan kali ini untuk menambah 
wawasan di bidang kuliner agar 
bisa bermanfaat pada kemudian 
hari. Terima kasih, At-Sunrice 
GlobalChef Academy! Sampai 
jumpa pada kesempatan yang lain! 

 Cooking Workshop
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Sebuah kesempatan yang luar 
biasa bagi PPPK Petra bisa bekerja 
sama dengan 3dsense Media 

School, Singapura, dalam mengadakan 
design workshop pada tanggal 21 April 
2018. Seperti yang telah diketahui, 

3dsense Media School adalah sekolah 
desain di Singapura yang merupakan 
top ten school in the world for digital 
illustration, next-gen gaming, motion 
graphics, and visual effects. Workshop 
ini diselenggarakan di Kantor Sekretariat 
PPPK Petra, Jalan H.R. Muhammad Kav. 
808, Surabaya, pada pukul 09.00–13.00 
WIB, dan diikuti oleh siswa SMA/SMK 
yang benar-benar memiliki minat dan 
bakat di bidang desain. 

Setelah doa pembukaan, kegiatan 
workshop diawali dengan 

perkenalan yang ramah dari Deputi CEO 
3dsense Media School, yaitu Mr. Justin 
Chua, yang langsung dapat memecah 
ketegangan di antara para peserta 
workshop. Mr. Justin Chua memberikan 
informasi seputar 3dsense Media 
School, gambaran mengenai garis besar 
dunia desain, hasil karya dari siswa 
yang belajar di 3dsense Media School, 
serta peluang kerja untuk siswa yang 
sudah lulus. Hal ini tentu saja sangat 
bermanfaat bagi para peserta karena 
dapat memberikan pandangan yang 
lebih luas mengenai dunia desain dan 
memberikan alternatif bagi peserta yang 
berminat untuk mempelajari desain 
lebih dalam, khususnya di bidang 3D 
animation and visual effects, concept 
design and illustration, serta motion and 
graphic design.

Setelah sesi perkenalan, workshop 
dilanjutkan oleh Mr. Martin Altanie yang 
mengajarkan mengenai dasar mengedit 
foto dengan menggunakan Adobe 
Photoshop. Peserta belajar beberapa 
teknik, yaitu cara memotong gambar 
dengan halus dengan menggunakan 
tools Adobe Photoshop, merapikan 
gambar, teknik mengedit background, 
hingga detail cara menyesuaikan font 
tulisan. Para peserta sangat antusias 
karena mereka dapat mencoba berbagai 
teknik baru yang selama ini belum 
mereka pelajari. Selain sesi dengan 
Mr. Martin Altanie, beberapa peserta 
yang membawa Wacom (interactive 
pen) berkesempatan untuk mengikuti 
sesi dengan Mr. Derrick Song yang 
mengajarkan teknik illustration 
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colouring dengan menggunakan Adobe 
Photoshop. Selama sesi, mereka 
melakukan praktik yang didampingi 
langsung oleh Mr. Derrick Song, 
sehingga peserta dapat leluasa bertanya 
mengenai beberapa teknik yang dapat 
digunakan untuk melakukan illustration 
colouring ataupun apabila mengalami 
kesulitan saat proses colouring. 

Pada penghujung acara, workshop 
ini pun diakhiri dengan doa penutup 
serta foto bersama oleh seluruh peserta 
dan 3dsense Media School. Semoga 
peserta yang mengikuti design workshop 
ini dapat memanfaatkan ilmu yang 

telah diperoleh untuk masa depan 
mereka. Sampai jumpa dalam workshop 
berikutnya!

Design Workshop


