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Selamat bertemu kembali dengan kami dalam 
Gema Petra edisi bulan Juli 2018 ini. Tahun 
ajaran 2017/2018 telah usai, dan kini kita  telah 
memasuki tahun ajaran yang baru. Sekilas 
untuk mengenang momen-momen manis dan 
berkesan pada masa-masa akhir tahun ajaran 
lalu, kami mengemas beberapa kegiatan siswa 
yang menarik bagi Anda dalam Gema Petra edisi 
ini. Tak lupa, kami juga menampilkan secara 
khusus berita yang membanggakan dari Kota 
Padang, yaitu keberhasilan prestasi para siswa 
PPPK Petra dalam meraih medali perunggu, 
perak, hingga emas, dalam penyelenggaraan 
Olimpiade Sains Nasional 2018. 

Kiranya liputan berita yang kami sajikan dalam 
Gema Petra edisi bulan Juli 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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Shine Beyond

   the Light

Pagi ini, aku dan teman-teman TK B dari TK Kristen 
Petra 9 begitu bersukaria. Pada tanggal 5 Juni 2018 
ini, kami melaksanakan acara graduation dan pentas 

akhir tahun di sekolah. Setelah belajar dan bermain selama 
dua tahun, akhirnya kami berhasil menyelesaikan semua 
proses pembelajaran pada jenjang TK dengan hasil yang 
memuaskan. Kami merayakan keberhasilan kami ini melalui 
acara graduation dan pentas akhir tahun yang bertema 
“Shine Beyond the Light”.

Acara dibuka dengan doa, kemudian menyanyikan lagu 
“Indonesia Raya” dan juga “Mars Petra”. Setelah itu, acara 
dilanjutkan dengan penampilan dari teman-teman TK B, 
seperti: drama, tarian kolosal, balet, persembahan lagu, 
dan musik ansambel. Semuanya menampilkan yang terbaik 
dengan dihiasi senyum bahagia mereka. Sebagai puncak 
acara, tibalah momen saat kami diserahkan kepada pihak 
SD sebagai simbol bahwa kami telah menyelesaikan studi 
pada jenjang TK dan melanjutkan ke jenjang SD. Penyerahan 
siswa ini dilakukan oleh Ibu Farida Setiawati L., S.Pd., M.Si. 
selaku Kepala KB-TK Kristen Petra 9. Kemudian, acara ditutup 
dengan doa dan menyanyikan sebuah lagu bersama-sama.

Tidak kalah cerianya, adik-adik KB B juga mengadakan 
acara graduation dan pentas akhir tahun pada tanggal 7 
Juni 2018. Mereka juga tidak mau ketinggalan dalam acara 
ini untuk tampil di atas panggung. Mereka tampil bagus dan 
penuh semangat dalam penampilan menyanyi bersama, 
menyanyi lagu Mandarin, fashion show, dan modern dance. 
Setelah itu, juga ada acara penyerahan siswa secara simbolis 
oleh kepala sekolah, sebelum ditutup dengan doa dan 
menyanyikan lagu “Baby Shark” bersama-sama.

Semua proses belajar yang kami lalui ini tidak terlepas 
dari peran besar para ibu guru. Mereka mendidik kami 
supaya dapat berkembang menjadi pribadi yang baik, mampu 
mengembangkan potensi yang kami miliki, dan menjadi anak 
yang takut akan Tuhan. Terima kasih yang sebesar-besarnya 
kami ucapkan kepada semua ibu guru yang sudah mendidik 
kami. Doakan kami, ya... supaya bisa menjadi pribadi yang 
lebih baik lagi. We love you, my teachers. God bless you...!

Terima Kasih

Tuhan Yesus

Itulah rasa syukur kami sebagai siswa-siswi kelompok 
B dari KB-TK Kristen Petra 7, yang kami ungkapkan 
dalam acara graduation di sekolah pada tanggal 7 Juni 

2018. Tuhan sangat baik dan mengasihi kami melalui 
kehadiran orang tua serta guru kami di sekolah. Mereka 
setia dan sabar dalam membimbing kami menjadi anak-
anak yang cerdas sekaligus mengasihi Tuhan.

Dalam acara graduation ini, setiap kelas diberi 
kesempatan oleh ibu  guru untuk menyanyikan lagu 
terindah buat mama dan papa. Oh, iya... sebelumnya, 
kami juga bersama-sama menyanyikan lagu “Indonesia 
Raya” dan “Mars Petra”. Setelah penampilan menyanyi 
bersama, kami dipanggil satu per satu untuk menerima 
surat tanda tamat belajar jenjang TK dan kenang-
kenangan kelulusan, yakni boneka beruang yang 
lucu. Dengan perlahan dan penuh rasa bangga... kami 
berjalan ke panggung untuk menerima tanda kelulusan 
dan suvenir. Dalam acara tersebut, kepala sekolah kami 
juga memberikan ucapan selamat dan memotivasi kami 
supaya tetap rajin belajar untuk meraih cita-cita setinggi 
mungkin, agar berguna bagi Tuhan dan sesama.

Setelah acara graduation, kami tidak melewatkan 
momen ini untuk berfoto di photo booth yang sudah 
disediakan. Wow... bagus sekali photo booth ini! Terima 
kasih bu guru... semua baktimu akan kuukir di dalam 
hatiku. Tuhan Yesus memberkati.

Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu....
Terima kasih mama-papa atas kasih sayangmu...
Terima kasih ibu guru buat bimbinganmu...
Takkan kami lupakan....
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Klepon, 
Si Hijau Manis!

Wah, teman-teman... 
itu apa, ya? Warnanya 
hijau, tampak menarik 

hati. Ooh... ternyata itu yang 
namanya kue klepon! Hari Rabu, 
tanggal 25 April 2018, aku dan 
teman-teman TK Kristen Petra 10 
mengikuti kegiatan traditional steamed food. Pada hari 
itu, kami belajar mengenal salah satu kue tradisional yang 
bernama klepon. Ibu guru menunjukkan kepada kami, 
bahan dan cara untuk membuatnya. Dengan semangat, 
kami memperhatikan penjelasan ibu guru yang juga 
dibantu oleh beberapa teman.

Bahan untuk membuat klepon sangat sederhana serta 
mudah didapat, antara lain: tepung ketan, parutan kelapa, 
gula merah, serta pasta pandan sebagai bahan pewarna. 
Cara membuatnya juga tidak sulit, kok…! Pertama, tepung 
ketan dicampur dengan air secukupnya, dan diberi pasta 
pandan sehingga menjadi adonan yang berwarna hijau 
segar. Adonan tepung itu lalu dipipihkan dan diberi isi, 
yaitu gula merah yang sudah diiris tipis. Setelah diisi, 
adonan dibentuk bulat dan dimasukkan ke dalam air 
mendidih sampai mengapung, sebagai tanda kalau sudah 
matang. Setelah klepon matang, jangan lupa ditaburi 
dengan parutan kelapa. Nah... klepon pun siap disajikan!

Yeeeyyy...!!! Kami semua merasa senang saat melihat 
cara membuatnya. Nah, sekarang waktunya mencoba! 
Kami semua menyukai klepon ini. Rasanya gurih, dan 
manis di dalamnya. Ternyata kue tradisional itu enak, ya! 
Hehehe...! Yuk, kita makan kue tradisional!

“Anak-anak, ayo 
bermain kincir 
air!” kata ibu guru. 

“Asyikkkk...!! Ayo, ayo...!” sahut teman-teman sambil 
bersorak kegirangan. Hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, 
kami, siswa-siswi kelompok B dari TK Kristen Petra 13, 
sedang mengikuti kegiatan belajar bersama ibu guru, yaitu 
mengenal tentang kincir. Hehehe... apa kalian tahu apa itu 
kincir air? Yuk, ikuti cerita kami!

“Bagaimana sih, kincir itu bisa bergerak, Miss?” 
tanyaku waktu itu kepada ibu guru. Setelah mendengar 
penjelasan dari ibu guru, kami sekarang jadi tahu kalau 
ternyata kincir ada yang digerakkan dengan bantuan 
angin, dan ada pula yang digerakkan dengan bantuan air. 
Ibu guru juga menunjukkan beberapa video tentang kincir 
angin dan kincir air kepada kami. Setelah itu, kami diajak 
oleh ibu guru untuk bermain kincir air di taman sekolah. 
Horee...!!! Ibu guru sudah menyiapkan kincir yang unik 
dan lucu. Bahannya pun sederhana, hanya terbuat dari 
sendok plastik yang telah dirangkai dengan kayu-kayu. 
Selain kincir, ada juga air dalam botol yang telah diberi 
selang kecil untuk tempat keluarnya air. Nah, sekarang 
kami siap bermain!

Kami segera mengambil botol berisi air itu, dan 
mengalirkannya ke sendok plastik yang telah dibentuk 
menjadi kincir. “Iya benar, kincirnya berputar...!” seru 
kami dan tertawa senang. Semakin kencang aliran airnya, 
semakin cepat pula putaran kincirnya. Sebaliknya, semakin 
pelan aliran airnya, semakin lemah pula putaran kincirnya. 
Wah, ternyata bermain kincir air itu seru, ya! Percobaan 
hari ini sangat menyenangkan. Besok, kita percobaan apa 
lagi, bu? Hehehe...!

Kincir Airku
Berputar! 
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Halo, teman-teman... apa kabar? 
Kami, siswa-siswi KB-TK Kristen 
Petra 1, ingin berbagi cerita saat 

kami mengunjungi opa dan oma di 
Rumah Usiawan Panti Surya pada hari 
Rabu, tanggal 25 April 2018 yang lalu. 
Kalian mau tahu? Begini ceritanya, 
teman-teman....

Sekitar pukul 09.00 WIB, kami 
sampai di sana. Ternyata, para opa dan 
oma sudah duduk manis di aula. Mereka 
sudah tidak sabar bertemu dengan 
kami. Benar saja, saat kami memasuki 
ruang aula dan menyapa mereka, kami 
melihat wajah-wajah gembira para opa 
dan oma. Ibu guru segera mengajak 
kami untuk duduk, lalu memuji Tuhan 
bersama-sama. Walaupun sudah berusia 
lanjut, mereka sangat bersemangat saat 
memuji Tuhan, lho! Setelah itu, kami 
diberi kesempatan secara bergiliran 
untuk menyanyikan lagu di depan 

Kami Sayang Opa dan Oma

Fun Walk with Parent

Selamat pagi...! Hari ini sangat 
cerah... dan aku bersiap-siap untuk 
berangkat ke sekolah. Teman-

teman tahu, tidak? Hari ini ada yang 
berbeda di sekolah, lho...! Kami, siswa-
siswi TK Kristen Petra 12, ke sekolah 

mereka. Wah... mereka gembira sekali 
melihat penampilan kami. Ibu guru juga 
memberi kesempatan kepada mereka 
untuk tampil di depan, lho...! Ternyata, 
mereka juga sangat antusias. Ada yang 
menyanyi bersama, menyanyi solo, 
dan ada pula yang berbagi pengalaman 
selama berada di panti tersebut.

Setelah itu, beberapa dari 
kami diminta oleh ibu guru untuk 
memberikan bingkisan kepada opa dan 
oma, serta berfoto bersama. Tak lupa, 
kami juga berikan pelukan sayang 
untuk mereka. Mereka tersenyum, 
kami pun ikut berbahagia. Sebelum 
pulang, kami diingatkan agar selalu 
menghormati dan menyayangi 
orang tua, termasuk opa dan oma 
kami. Nah, teman-teman... itulah 
sedikit cerita pengalaman dari 
kami. Menarik, bukan...? Hehehe...! 
Sampai jumpa, yaa...!!!

mengenakan kaus dengan memakai topi 
lucu yang sudah dibuat di rumah. Kami 
mengenakan kaus warna-warni karena 
pada hari Rabu ini, tanggal 22 Mei 
2018, akan mengikuti kegiatan fun walk. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah 
untuk memperingati Hari 
Pendidikan Nasional. Selain itu, 
kegiatan ini juga untuk untuk 
meningkatkan kesehatan tubuh 
dan mempererat kebersamaan. 
Wah, sangat menyenangkan 
bisa menikmati segarnya udara 
pagi bersama ibu guru, teman-
teman, papa, dan mama. 
Selesai fun walk dan tiba di 
sekolah, kami tidak langsung 
pulang, namun kami harus ke 

aula untuk mengikuti senam bersama. 
Kami tidak merasa lelah karena kami 
melakukan senam tersebut bersama 
dengan teman-teman dan orang tua 
kami. Hehehe...! Wah, sungguh sangat 
menyenangkan bisa berolahraga 
bersama teman-teman di sekolah!
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Terpancar wajah bahagia dari kami, 
para siswa kelas VI, yang menghadiri 
farewell party di SD Kristen 

Petra 9 pada tanggal 6 Juni 2018. 
Pakaian bermotif warna merah 
yang dikenakan seakan menambah 
pancaran kebahagiaan di wajah kami 
masing-masing. Pada hari itu, sekolah 
dengan bangga melepas kami yang lulus 100% 
untuk take to the sky, yaitu untuk mengarungi langit 
yang lebih luas untuk menggapai cita-cita kami. 

Farewell party ini kami ikuti dengan penuh ucapan 
syukur dan sukacita. Rangkaian acara diawali dengan 
arak-arakan dari lorong kelas VI menuju ke aula sekolah, 
sebelum masuk sesi ibadah yang dipimpin oleh Bapak 
Adi Windarto, S.Th.. Puncak acara diisi dengan berbagai 
penampilan dari siswa kelas VI sendiri. Ada penampilan 
menyanyi, musikalisasi puisi, paduan suara, musik 
ansambel, pertunjukan sulap, balet, dan modern dance. 
Oh, iya... pada sela-sela penampilan siswa, juga diadakan 
penyerahan penghargaan untuk tiga siswa peraih nilai 
tertinggi pada tahun ajaran ini, lho...! Mereka adalah 
Eunike Obedient Djuwari (VI-B), Eunika Obedient Djuwari 
(VI-C), dan Stefany Eliana Wijaya (VI-B). Wow... pasti 
mereka bangga sekali, ya! Selamat untuk teman-teman 
peraih peringkat satu sampai tiga! Dan bagi teman-teman 
yang lain, janganlah berkecil hati, terus bersemangat 
untuk meraih yang terbaik pada jenjang selanjutnya.

Rasa senang bersatu dengan perasaan sedih saat 
mengikuti rangkaian acara ini. Senang karena berhasil 
menyelesaikan enam tahun masa belajar kami dengan 
baik, namun juga sedih karena beberapa dari kami harus 
berpisah, dan tidak lagi menginjakkan kaki setiap hari di 
gedung sekolah yang penuh dengan kenangan ini. Biarlah 
setiap kenangan manis ini selalu ada di hati. Sampai jumpa 
pada kesempatan yang lain! Tuhan memberkati.

Persembahan

Akhir Tahun Ajaran

Pagi ini terasa indah dan berbeda. Hari 
Rabu, tanggal 6 Juni 2018, merupakan 
hari yang luar biasa bagiku dan teman-

teman KB B dan TK B. Kami semua akan 
mengikuti acara pelepasan siswa-siswi 
KB-TK Kristen Petra 11. Pada hari ini, kami 
akan diwisuda. Hehe... asyik, kan! 

Acara hari ini diawali dengan menyanyikan 
lagu “Indonesia Raya” dan “Mars Petra” bersama-
sama. Setelah itu, kepala sekolah tercinta kami, Ibu 
Regina, membagikan ijazah kepada kami sebagai tanda 
bahwa kami sudah menyelesaikan kegiatan belajar pada 
jenjang KB B dan TK B. Kemudian, acara dilanjutkan dengan 
Ibu Regina yang menyampaikan beberapa pesan kepada 
kami, supaya kami menjadi lebih rajin dan tekun pada 
jenjang sekolah berikutnya.

Nah, sekarang, saatnya acara yang kami tunggu-tunggu. 
Pentas seni! Yeyyy!!! Pentas seni pada tahun ini sangat 
meriah, karena seluruh siswa KB B, TK A, dan TK B, turut 
memeriahkan acara pentas seni tersebut. Dalam acara ini, 
kami menunjukkan talenta masing-masing. Ada gerak dan 
lagu dari KB B, tari kolosal dalam bahasa Inggris bertema 
“Walking in the Jungle” dari TK A, tari kolosal berjudul 
”Srengenge Nyunar” dari TK B, dan masih banyak lagi.

Seusai keseruan kami melihat bakat teman-teman, acara 
akhir tahun ajaran kami ini pun ditutup dengan pembagian 
rapor. Wah, senangnya...! Inilah pengalaman kami yang 
menyenangkan, teman-teman! Lalu bagaimana dengan 
pengalaman di sekolah kalian?

Take to the Sky
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Terima Kasih, Guruku..!

Antara senang dan sedih, itulah yang kami rasakan. Enam 
tahun kami bersekolah di SD Kristen Petra 11, bukanlah 
waktu yang singkat. Kini kami akan meninggalkan 

sekolah tercinta ini, dan melanjutkan sekolah ke jenjang SMP. 
Kami senang karena berhasil menyelesaikan pendidikan pada 
tahap dasar, namun juga sedih karena harus meninggalkan 
guru-guru dan teman-teman di SD Kristen Petra 11. 

Pada tanggal 5 Juni 2018, kami, siswa-siswi kelas VI, 
mengadakan acara perpisahan di sekolah. Dalam kesempatan 
ini, kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para 
guru yang sudah dengan sabar mendidik dan membimbing 
kami. Sewaktu lagu “Hymne Guru” dikumandangkan, liriknya 
menyentuh hati dan menyadarkan kami... ternyata selama 

ini kami sering membuat guru marah dan mengecewakannya 
dengan kenakalan ataupun kemalasan kami. Tak lupa juga, 
kami memberikan sekuntum bunga dan sepucuk surat kepada 
orang tua kami, yang isinya adalah ungkapan terima kasih 
kepada orang tua yang sudah dengan sabar dan penuh kasih 
merawat serta menyekolahkan kami.

Setelah itu, ada acara yang menarik, yaitu pelepasan balon 
yang kami lakukan di halaman sekolah. Seremoni ini sebagai 
lambang pelepasan kami sebagai siswa untuk memasuki 
jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Akhirnya... kegiatan 
ditutup dengan foto bersama dan makan bersama. Sungguh 
satu pengalaman yang sangat berkesan bagi kami,  dan biarlah 
itu menjadi kenangan tersendiri pada saat kami dewasa nanti.

Hope and Brave

Waktu berjalan begitu cepat, tidak terasa sudah 
satu tahun proses belajar-mengajar kami 
lewati. Banyak suka dan duka yang kami alami 

dalam menimba ilmu di sekolah. Oleh karena itu, pada 
hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, SD Kristen Petra 13 
mengadakan ibadah penutupan tahun ajaran 2017/2018. 
Ibadah ini diadakan di GKI Pondok Tjandra, dengan Pdt. 
Yoses Rezon Suwignyo, S.Si. dari GKI Sidoarjo sebagai 
pembawa firman. Sesuai dengan tema ibadah syukur ini, 
yaitu “Syukur pada-Mu, Ya Allah”, di dalam khotbahnya, 
Pdt. Yoses mengajak kami untuk selalu bersyukur 
atas segala kebaikan Tuhan. Selain bersyukur kepada 
Tuhan, kami juga harus menjadikan pengalaman hidup 
sebagai pelajaran berharga untuk masa depan. Segala 
keberhasilan dalam bidang akademik adalah karunia 
Tuhan yang harus dikembangkan terus-menerus. Oleh 
karena itu, kami tidak boleh lupa untuk selalu melibatkan 
Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Setelah ibadah, 
tak lupa juga diadakan penyerahan piala bagi para siswa 
yang meraih prestasi selama dua semester ini.

Syukur kepada Tuhan

Ada waktu untuk bertemu... dan ada waktu untuk 
berpisah. Itulah yang dialami oleh siswa-siswi kelas 
VI SD Kristen Petra 5. Selama enam tahun belajar di 

SD Kristen Petra 5, ada banyak momen suka dan duka yang 
sudah mereka lalui bersama teman-teman. Kini, mereka 
harus meneruskan perjuangan ke jenjang sekolah yang 
lebih tinggi untuk dapat menggapai cita-cita. Hari Selasa, 
tanggal 5 Juni 2018, merupakan hari yang penuh sukacita 
karena sekolah mengadakan acara pelepasan siswa kelas 
VI yang mengangkat tema “Hope and Brave”, dengan 
dasar firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 3:12. 
Ibu Yuliana Wiseso, S.Pd., M.M. selaku kepala sekolah, 
berpesan agar ketika mereka berada pada jenjang sekolah 
yang lebih tinggi dan kemudian beranjak dewasa nanti, 

mereka dapat menjadikan Tuhan Yesus sebagai 
tempat berharap dalam menghadapi 

segala persoalan, serta berjuang dalam 
mencapai cita-cita yang diharapkan. 
Selamat jalan dan selamat berjuang! 

Tuhan selalu memberkati kalian. Amin.
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Be a Good Presenter

Salah satu bidang kegiatan ELS 
(Excellent Life Skill) di SD Kristen 
Petra 10 adalah presenter. Bidang 

kegiatan ini diikuti oleh beberapa siswa 
kelas V yang memiliki bakat dan minat 
untuk belajar menjadi seorang presenter. 
Dalam kegiatan pembelajaran ELS 
presenter di sekolah, siswa menerima 
materi dari Miss Dinar tentang 
bagaimana menjadi seorang presenter 
yang baik. Bagaimana ya, jika materi 
tersebut dipraktikkan secara langsung di 
depan kamera? 

Hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, 
para siswa yang tergabung dalam 
ELS presenter mendapat kesempatan 
berkunjung ke Metro TV Surabaya. 
Mereka bisa melihat proses siaran 
yang sedang berlangsung. Selain itu, 
mereka juga diajak untuk melihat tim 
Metro TV yang ada di balik layar dalam 
mempersiapkan siaran tersebut agar 

It’s Really Fun Day

berjalan dengan baik. Wow... seru 
sekali, teman-teman! Tetapi yang paling 
ditunggu-tunggu adalah... praktik 
membawakan acara dalam sebuah 
siaran langsung. Kalian tahu 
perasaan mereka pada saat 
itu? “Wah... deg-degan dan 
gemetar,” kata mereka. Mereka 
juga mendapat kesempatan 
belajar untuk melakukan 
wawancara dengan narasumber.

Wah, pengalaman 
berkunjung ke stasiun televisi 
kali ini sangat mengesankan 
dan menambah semangat 
kami untuk menjadi seorang 
presenter yang baik. Apa kalian 
juga mau mencoba? Ayo, teman-
teman... tunjukkan juga kemampuan 
kalian, kalau kalian juga bisa. Hehehe...! 
Sekian sedikit cerita dari SD Kristen 
Petra 10. Sampai jumpa lagi, yaaaa...!

Horeee...!!! Akhirnya kami, siswa-
siswi SD Kristen Petra 12, sudah 
menyelesaikan PAT (Penilaian 

Akhir Tahun). Dan kini, saatnya 
menunggu hasil belajar selama semester 
II. Sambil menunggu, kami mengikuti 
dua kegiatan yang sangat menyenangkan 
dan bermanfaat, lho...! Kegiatan 
tersebut adalah Sport Day dan English 
Fun Day. Dua kegiatan ini dilaksanakan 
pada hari yang berbeda. Sport Day 
dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2018, 
sedangkan English Fun Day dilaksanakan 
pada tanggal 6 Juni 2018.

Ada beberapa permainan olahraga 
dalam kegiatan Sport Day, seperti lari 
zig-zag, menendang bola ke gawang, 
serta memukul bola kasti untuk siswa 
kelas I─III, sedangkan siswa kelas IV─V 
ada tambahan permainan mendribel 
bola basket. Semua siswa ikut ambil 
bagian dalam kegiatan ini, karena 
rangkaian permainan dilaksanakan 
secara estafet. Setelah menyelesaikan 
babak penyisihan, semifinal, dan 
final, akhirnya siswa kelas III-B 
berhasil menang untuk kategori kelas 
kecil, sedangkan kelas V-C menang 
untuk kategori kelas besar.

Hari berikutnya, saatnya English 
Fun Day. Ada dua jenis permainan yang 
kami ikuti, yaitu spelling bee untuk siswa 
kelas I–V, dan hangman untuk siswa 
kelas IV─V. Spelling bee dibagi menjadi 
tiga babak, yaitu penyisihan, semifinal, 
dan final. Dalam permainan spelling bee, 
kami bersama-sama mengeja huruf dari 
beberapa kata yang sudah ditentukan 
(dalam bahasa Inggris). Sedangkan untuk 
hangman, kami menggunakan media 
komputer untuk bermain tebak kata 
dengan kategori tertentu.

Untuk spelling bee, dimenangkan oleh 
Quinsha (II-B), Mireil (IV-A), dan Michelle 
(V-B). Sedangkan untuk hangman, dari 
tiap kelas dipilih satu kelompok terbaik 
dengan jumlah poin tertinggi. Kami begitu 
bersukacita dan bersemangat selama 
mengikuti permainan-permainan ini. Selain 
bisa bersenang-senang, kami juga bisa 
meningkatkan kemampuan kami di bidang 
olahraga dan bahasa Inggris, belajar untuk 
bersikap sportif, serta saling mendukung 
satu dengan yang lain. Sekian teman-
teman, cerita dari kami... semoga bisa 
menjadi inspirasi bagi kalian. Kami juga 
menunggu cerita dari sekolah kalian, lho...! 
Sampai jumpa...!
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Keep Clean

Stay Healthy

Siang hari itu sangat cerah. Hari 
Jumat, tanggal 11 Mei 2018, 
semua siswa SD Kristen Petra 

7 mengikuti kegiatan Jumat Bersih. 
Suara riuh rendah terdengar mulai 
dari lantai III sampai lantai V. Semua 
siswa sibuk berkonsentrasi 
dengan kegiatannya masing-
masing. Ada yang menyapu 
lantai, ada yang mengelap 
meja belajar, ada yang 
membersihkan papan 
tulis, dan ada juga 
yang membersihkan alat 
pembelajaran. Kami semua bergotong 
royong membersihkan kelas masing-masing agar tampak 
rapi, bersih, dan sedap dipandang. Bila kelas bersih 
dan rapi, bisa membuat kami belajar dengan nyaman, 
lho...! Oleh karena itu, kebersihan kelas ikut menunjang 
prestasi belajar siswa.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, sekolah kami 
juga mengadakan lomba kebersihan kelas yang diadakan 
pada setiap semester. Kelas yang berhasil menjadi Juara 
I, berhak memboyong piala ke kelas mereka. Dinas 
Pendidikan juga menyemangati kegiatan bersih-bersih 
ini. Hal ini ditekankan untuk memupuk kesadaran siswa 
akan kebersihan, serta meningkatkan kerja sama dan 
rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. 

Nah, teman-teman... ayo jaga kebersihan sekolah 
kita masing-masing! Tetapi... jangan hanya di sekolah 
saja, ya...! Di rumah, kita juga harus giat membantu 
orang tua untuk membersihkan tempat tinggal kita. 
Keep clean, stay healthy...!

Gigi Sehat

Kalimat bijak mengatakan... damai 
dimulai dari sebuah senyuman. 
Teman-teman, tentunya kita setuju 

dengan kalimat tersebut. Untuk itu, kita 
perlu menjaga gigi kita agar senyuman 
kita semakin menawan. Nah, 
kami akan bercerita tentang 
gigi. Apa sih gigi itu? Gigi adalah 
organ sistem pencernaan yang 
terletak di dalam rongga mulut, 
yang berfungsi untuk memotong, 
merobek, dan mengunyah 
makanan sebelum masuk ke bagian 
pencernaan selanjutnya. Kerusakan 
pada gigi dapat menyebabkan munculnya penyakit-
penyakit yang lain. 

Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk 
menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang perlu diperhatikan 
dalam menjaga kesehatan dan kebersihan gigi adalah cara 
dan waktu menggosok gigi yang benar, makanan yang kita 
makan, dan kontrol secara rutin enam bulan sekali ke dokter 
gigi. Untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam menjaga 
kesehatan gigi, para dokter PPPK Petra melakukan kontrol 
rutin serta penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Selain itu, 
juga diadakan Lomba Gigi Sehat bagi siswa kelas VI, seperti 
yang diadakan di SD Kristen Petra 1 pada tanggal 4 Mei 2018.

Rangkaian pelaksanaan Lomba Gigi Sehat, meliputi: 
pemeriksaan kondisi gigi dan mulut, pemberian materi, serta 
tes tulis tentang kesehatan gigi dan mulut. Adapun para siswa 
yang menang dalam lomba tersebut adalah Kiana Arella 
Kusuma kelas IV-B (Juara I), Angelanell Vontrience P. kelas IV-B 
(Juara II), Ailyn Charista kelas IV-A (Juara III), Vincentius Carlos 
Purnomo kelas IV-B (Juara Harapan I), dan Richard Sugiharto 
kelas IV-A (Juara Harapan II).

Selamat dan pertahankan prestasimu dengan tetap 
menjaga kesehatan gigi dan mulut! Tetapi ingat, yang 
penting bukan lomba dan bukan juga hadiahnya, melainkan 
bagaimana kita menjaga kesehatan gigi dan mulut masing-
masing. Gigi sehat untuk senyum yang menawan...!

09



Glory to God

Yayyyyy... sudah bebas! Itulah yang 
dirasakan oleh para siswa kelas IX 
SMP Kristen Petra 2 pada acara 

pelepasan siswa yang diadakan pada 
hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018. Acara 

pelepasan diawali dengan ibadah 
yang mengangkat tema “Glory 
to God”. Usai ibadah, barulah 
prosesi pelepasan dimulai. Lagu 
“Indonesia Raya” dan “Mars 
Petra” mengawali jalannya acara 

sebelum sesi sambutan dari Kepala 
SMP Kristen Petra 2 dan pemberian 
bunga kepada perwakilan orang tua 
siswa sebagai tanda terima kasih. 
Dalam prosesi pelepasan, satu per 
satu siswa kelas IX maju ke depan 
untuk menerima medali sebagai 
simbol kelulusan. Ini sebagai 
pertanda bahwa kini mereka 
telah ‘resmi’ menyelesaikan studi 
mereka pada jenjang SMP dan siap 
melangkah ke jenjang berikutnya.

Setelah sesi pengalungan medali, 

Akhir Perjalanan

yang Membanggakan

Tahun ini, SMA Negeri 5 Surabaya kembali mengadakan 
sebuah event lomba bidang sains dan bahasa bagi 
siswa tingkat SMP yang bertajuk Smala Science and 

Linguistics Competition (S2LC). Kami, siswa-siswi SMP Kristen 
Petra 1, juga tak ketinggalan turut serta mengikuti event 
lomba yang berlangsung pada tanggal 28 April 2018 hingga 
5 Mei 2018 ini. Event S2LC berisi beberapa bidang lomba 
yang dipertandingkan secara beregu (satu tim terdiri atas dua 
siswa), di antaranya adalah bidang Matematika-Fisika, Bahasa 
Inggris, Ilmu Pengetahuan Umum (IPU), Bahasa Indonesia, dan 
Biologi. Kami merasa tertantang mengikuti lomba ini walaupun 
jadwal kami sebagai siswa kelas IX sangat padat. 

Awal lomba, kami harus mengikuti babak penyisihan 
terlebih dahulu. Lawan-lawan kami bukanlah lawan yang 
mudah. Oleh karena itu, sebagai satu tim, kami harus kompak 
dan saling melengkapi satu sama lain. Kami beruntung sudah 
mengetahui tentang kompetisi ini jauh hari sebelumnya, jadi 
bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Saya 
(Timothy) dan Steven William kebetulan dari kelas yang sama, 
sehingga memudahkan kami untuk bisa belajar bersama.

Pada akhir babak semifinal, kami sempat merasa deg-
degan ketika panitia membacakan hasil dari babak semifinal. 
Puji Tuhan... nama kami disebutkan masuk ke babak final! 
Kami sangat antusias mengikuti babak final dan bertekad 
meraih gelar juara, sebagai persembahan terbaik kami dalam 
akhir perjalanan di SMP Kristen Petra 1 ini.

Berkat penyertaan Tuhan dan tekad yang besar untuk 
menang, kami berhasil meraih Juara I bidang Matematika-
Fisika. Hasil baik juga diraih oleh teman kami yang lain. 
Andreas Reynard (VIII-8) dan Brian Limantoro (VIII-2) meraih 
Juara II bidang Matematika-Fisika. Matthew Adi (IX-8) dan 
Olivia Peony (IX-8) meraih Juara I bidang IPU. Grace Calvinia 
(IX-2) dan Felix See (IX-2) meraih Juara II bidang Biologi. Kami 
sebagai wakil SMP Kristen Petra 1 pun berhak atas predikat 
juara umum berkat raihan gelar juara ini. Itu semua karena 
anugerah Tuhan yang sangat luar biasa melalui bapak dan ibu 
guru pengajar serta orang tua kami yang selalu mendukung.

Akhir kata, perjalanan panjang yang kami lalui sebagai 
siswa SMP Kristen Petra 1 segera berakhir. Hanya ini yang 
dapat kami persembahkan sebagai siswa, dan tiada henti kami 
mengucap syukur atas segala pengalaman berharga yang boleh 
kami alami. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, 
yang menaruh harapannya pada Tuhan (Yeremia 17:7). 

oleh: Timothy

acara diisi dengan berbagai macam 
penampilan dari siswa-sisiwi kelas VII 
hingga IX. Ada juga performance dari 
DJ Cenwi serta modern dance dari kelas 
VII. Lalu, ada pemberian penghargaan 
untuk siswa berprestasi, baik bidang 
akademik maupun nonakademik. Dalam 
bidang akademik, meliputi: peraih nilai 
UN tertinggi, peringkat sepuluh besar 
kelas IX, serta peraih Juara Umum I─III. 
Sedangkan dalam bidang nonakademik, 
meliputi: pemain bola basket terbaik, 
pemain futsal terbaik, dancer terbaik, 
dan fotografer terbaik. Usai semua 
sesi, acara pun ditutup dengan ucapan 
terima kasih siswa kepada orang tua 
yang diiringi sebuah lagu, sehingga 
menjadikan sebuah momen yang makin 
berkesan bagi semua yang hadir pada 
acara tersebut. Sukses terus kawan-
kawan, sampai jumpa pada jenjang 
berikutnya!

oleh: Aurelia Gunawan
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Stock Exchange 

Games

Saham... Sebuah kata yang mungkin sudah familier 
di telinga masyarakat Indonesia. Meskipun sudah 
familier, masih banyak orang yang belum mengerti, 

apa dan bagaimana cara kerja saham. Sederhananya, 
saham adalah bukti kepemilikan kita atas suatu 
perusahaaan. Namun, perusahaan yang dimaksud bukan 
sembarang perusahaan, melainkan perusahaan perseroan 
terbuka. Saham biasanya diperjualbelikan di bursa efek. 
Keuntungan dalam jual beli sahan disebut capital gain, 
sedangkan kerugiannya disebut capital loss.

Pada tanggal 18─20 Mei 2018, kami (Arista Theodora 
V. S., Shendy Gavriel A., dan Wina Tungmiharja) dari SMA 
Kristen Petra 1 mengikuti kompetisi saham bertajuk Stock 
Exchange Games yang diselenggarakan oleh Universitas 
Surabaya. Hari pertama, tim kami yang diberi nama Vini 
Vidi Vici, mengikuti technical meeting di Universitas 
Surabaya tentang pelaksanaan dan aturan lomba. Hari 
kedua, setelah registrasi, babak pertama lomba pun 
dimulai dengan sesi trading yang berlangsung selama 
dua jam. Tujuan dari trading ini adalah menghasilkan 
capital gain sebanyak-banyaknya dari jual beli saham 
dari modal satu juta rupiah. Saham-saham yang dijual 
tidaklah bebas, tetapi ditentukan oleh panitia, yaitu hanya 
sebanyak sebelas macam perusahaan. Kami meraup 
capital gain sebesar Rp3.197.084,00. Nilai yang termasuk 
besar dibandingkan modal dan waktu yang dikeluarkan. 
Babak selanjutnya adalah sesi tes tulis, yang terdiri atas 
sembilan puluh soal dalam waktu 120 menit dengan materi 
pengetahuan ekonomi, saham, dan akuntansi.

Hari berikutnya, kami mengikuti rally games yang 
terdiri atas tujuh pos. Terdapat tiga pos yang membuat 
badan kami basah karena permainan dibuat menggunakan 
air. Selain itu, ada juga pos yang menguji kelincahan dan 
kecepatan untuk merespons. Dewan juri mengambil tiga 
tim terbaik dari lomba ini. Kemudian, perebutan juara 
dilaksanakan dalam dua babak lomba. Babak pertama 
yaitu cerdas cermat dengan materi pengetahuan dasar 

manajemen. Babak kedua yaitu 
study case mengenai kebijakan 
apa yang kami lakukan jika 
menjadi general manager dari 
Grab untuk menyaingi Gojek. 

Setelah mengakumulasikan 
nilai dari semua sesi 
lomba, panitia akhirnya 
mengumumkan tim kami 
sebagai Juara II. Puji Tuhan! 
Lomba ini sangat inspirative 
dan bagus dalam mendorong 
jiwa generasi muda untuk 
bersosialisasi, berkompetisi, 
dan berpikir cermat, sehingga 
menjadi generasi yang lebih 
baik.

oleh: Shendy, Wina, & Arista 
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Halo, teman-teman! Pada kesempatan ini, kami akan 
membagikan pengalaman kami mengikuti Chemical 
Engineering Games 2018 yang diselenggarakan 

oleh Universitas Surabaya. CEG pada tahun ini mengusung 
tema New Breakthrough of Chemical Alternative Energy, 
dan diikuti oleh sekitar 150 tim yang beranggotakan 
tiga siswa tingkat SMA. SMA Kristen Petra 2 sendiri 
mengirimkan tiga tim terbaiknya.

Tanggal 5 Mei 2018, tim kami yang beranggotakan 
Bendix Samarta W., Jennifer Steffany W., dan Rivaldo Billy 
S., bersama dengan peserta lainnya, mulai mengikuti 
babak penyisihan yang terdiri atas rally games dan 
challenge cerdas cermat. Ada juga lomba membuat vlog 
dan thumbnail meliput kegiatan pada hari pertama CEG. 
Puji Tuhan, tim kami lolos untuk maju ke babak semifinal. 
Babak semifinal dibagi dua bagian, yakni pengerjaan soal 
uraian Kimia serta praktikum pembuatan sel elektrokimia 
galvani sebagai sumber penghasil listrik. Babak praktikum 
ini sangat seru, dan kami sangat beruntung karena 
termasuk dalam salah satu kelompok yang berhasil 
membuat sel galvani untuk menyalakan lampu 3 volt. 

Setelah makan siang, diumumkan delapan tim yang 
lolos ke babak final. Kami bersyukur tim kami dapat lolos 
ke babak final. Pada babak terakhir, akan diseleksi tiga tim 
terbaik melalui challenge pembuatan flowsheet sintesis 
dimetil eter, yang dilanjutkan dengan presentasi dan tanya 
jawab dengan dewan juri. Dalam pembuatan flowsheet, 
kami harus menentukan sendiri atas bahan dan alat apa 
saja yang akan digunakan untuk sintesis dari data yang 
telah disediakan. Kami sudah berusha melakukan yang 
terbaik, dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. 

Setelah rangkaian acara yang melelahkan, 
menegangkan, namun juga mengasyikkan, sampailah pada 
saat pengumuman lomba. Ternyata... kami sangat tidak 
menyangka, bahwa ternyata kami berhasil menyabet juara 
pertama! Ini semua hanya karena anugerah Tuhan. SMA 
Kristen Petra 2 pun membawa pulang Piala Bergilir Juara 
Umum CEG. Terima kasih Tuhan, para guru, orang tua, dan 
teman-teman yang sudah mendukung kami! Tak lupa juga, 
terima kasih CEG yang sudah memberikan pengalaman 
luar biasa mengenai dunia teknik kimia! Sampai jumpa! 

oleh: Bendix Samarta Witarto

Chemical 

Engineering Games
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Tidak Ada Kata Sia-Sia

Ketika seseorang 
menginginkan sesuatu, 
pasti ada sebuah 

perjuangan yang harus 
dilakukan. Perjuangan 
dengan usaha yang keras 
serta mengandalkan Tuhan, 
pastinya akan membuahkan 
hasil yang manis. Kali 
ini, SMA Kristen Petra 4 
mendapat surprise dari 
Tuhan dalam beberapa hal. 

Para siswa yang 
tergabung dalam Smatr@
pat Choir diberi kesempatan 
untuk berkolaborasi dalam 
paduan suara Jatim, tampil 
dalam rangka peringatan 
Hari Pendidikan Nasional 
di Gedung Grahadi 
Surabaya pada tanggal 
2 Mei 2018. Momen tersebut 
merupakan suatu pengalaman 
yang sulit untuk dilupakan. 
Namun... tidak lepas dari 
suksesnya acara, mereka 
harus berlatih secara rutin dan 
mempersiapkan yang terbaik 
karena mereka tampil di hadapan 
Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo, 
S.H., M.Hum..

Selain itu, para siswa SMA Kristen 
Petra 4 yang lain juga berhasil meraih 
prestasi dalam Bridge Competition 2018 
yang diadakan oleh Universitas Kristen 
Petra. Kompetisi ini berlangsung sejak 
tanggal 9 Maret 2018 hingga 6 Mei 
2018. Dalam jangka waktu tersebut, ada 
pelaksanaan briefing day, workshop day, 
checking day, rally day, elimination 

day, dan final day. Dalam kompetisi ini, 
peserta harus mendesain dan membuat 
jembatan yang kuat serta efisien dari 
kayu balsa. Ada tiga tim yang masuk final 
untuk pembuatan maket on the spot. 
Mereka harus membuat maketnya di 
Atrium Grand City Mall Surabaya dengan 
durasi lima jam. Tidak disangka, tim 
Petra 4 mampu menjadi Juara II dalam 
kompetisi ini, yaitu tim Bangan 
yang terdiri atas Arnold, Marco, 

dan Oktavianus. Tim dari 
kelas X IPA pun tidak mau 
kalah. Kelvin, Vincent, 
dan Joeseph, berhasil 
menjadi Juara II dalam 

rally games. 
Tidak hanya itu, tanggal 4 

Mei 2018 lalu, sekolah kami 
mengadakan acara pelepasan 

siswa kelas XII yang 
berlangsung sukses. 
Mengusung tema “The 
Greatest Graduation - 
Now Showing”, acara 
berlangsung meriah 
dan tidak terlupakan. 
Setelah ceremony, 

para siswa kelas XII 
menampilkan bakat mereka 

dalam sebuah drama musikal 
yang terinspirasi dari film The 
Greatest Showman. Kami juga 

telah mempersiapkan klip video 
yang ditampilkan di layar untuk 

para penonton. Video-video 
tersebut adalah dokumentasi 
tiga tahun masa belajar di 

SMA Kristen Petra 4. Tidak 
ada kata sia-sia...! Pengalaman, 
pelajaran, prestasi, kesalahan, dan 

pengetahuan, semuanya berguna 
untuk menjadikan kami sebagai 
generasi yang lebih baik pada masa 

mendatang.
Kami tahu... bahwa tanpa campur 

tangan Tuhan, kami bukanlah apa-apa. 
Jerih lelah yang ada, kami kembalikan 
bukan untuk kesombongan diri, 
melainkan untuk kemuliaan nama 
Tuhan. Sukses terus untuk Trapat! 
Trapat... vini, vidi, vici!!!

oleh: Arnold S.
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Unity in Diversity

Seperti kata pepatah... setiap 
perjumpaan pasti ada perpisahan. 
Hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018, 

SMK Kristen Petra dengan bangga 
mewisuda 143 siswa yang lulus 100%. 
Acara pelepasan siswa kelas XII tahun 
ajaran 2017/2018 yang berlangsung di 
aula SMA Kristen Petra 5 ini mengangkat 
tema “Unity in Diversity”. Sesuai dengan 
tema yang diusung, pada hari itu para 
guru dan karyawan mengenakan busana 
warna-warni sebagai simbol perbedaan 
dalam persatuan, siap menyambut para 
siswa yang datang bersama dengan 
orang tua masing-masing.

Acara diawali dengan prosesi 
masuknya kepala sekolah, para 
staf, serta para wali kelas XII, yang 
berlangsung dengan khidmat. 
Selanjutnya, doa dan renungan singkat 
oleh Pdt. Indro Sujarwo, S.Ag. sebagai 
ungkapan syukur atas berkat dan 
karunia Tuhan, sehingga para siswa 
dapat menyelesaikan masa studi 
di SMK Kristen Petra dengan baik. 

Seluruh hadirin kemudian berdiri untuk 
menyanyikan lagu “Indonesia Raya”, 
mengheningkan cipta, dan menyanyikan 
“Mars Petra”. Acara berikutnya yaitu 
sambutan dari Dra. Theresia A. Sisworini, 
M.M. selaku Kepala SMK Kristen Petra, 
dan dilanjutkan sambutan dari Ibu Ester, 
perwakilan dari orang tua siswa, yang 
berpesan kepada para siswa bahwa 
acara pelepasan ini bukanlah suatu akhir 
dari perjalanan, melainkan awal dari 
meniti karier.

Setelah itu, tibalah acara yang 
dinanti oleh para wisudawan, yaitu 
prosesi pengalungan gordon dan 
penyerahan tanda tamat belajar. 
Selanjutnya, pelepasan atribut sekolah 
dari salah satu siswa kelas XII, 
yang dilakukan oleh kepala 
sekolah secara simbolis. Hal ini 
memiliki arti bahwa sekolah 
telah memberikan restu dan 
dukungan kepada seluruh siswa 
untuk melanjutkan masa depan 
mereka.

Memasuki penghujung acara, 
sekolah memberikan apresiasi 
bagi siswa berprestasi 
kelas X, XI, dan XII seluruh 
program keahlian, agar 
terus meningkatkan 
prestasinya dan menjadi 
motivasi siswa lainnya. 
Penghargaan bagi siswa 
kelas XII diberikan untuk 
kategori tiga juara umum 
dan tiga siswa dengan 
nilai UNBK tertinggi. 

Selanjutnya, para siswa kelas XII berdiri 
untuk mengikrarkan janji alumni, 
lalu menyanyikan lagu “Terima Kasih 
Guruku”. Suasana haru pun dirasakan 
oleh setiap hadirin yang memenuhi aula 
SMA Kristen Petra 5 tersebut. Setelah 
doa ucapan syukur dan foto bersama, 
acara ditutup dengan meriah oleh 
lagu-lagu yang dibawakan oleh Selisa 
dan kawan-kawan. Perasaan gembira 
siswa dan orang tua begitu terlihat dari 
senyum dan tawa mereka. Selamat 
kepada siswa kelas XII yang telah lulus! 
Indonesia menanti darmabaktimu.

oleh: Dhiny & Phoebe



Tanggal 1–7 Juli 2018 merupakan 
tanggal pelaksanaan salah satu 
agenda penting dalam kalender 

pendidikan nasional, yaitu event 
Olimpiade Sains Nasional (OSN) XVII 
yang berlangsung di Padang, Sumatra 
Barat. Sebagai bagian dari keluarga 
besar pendidikan nasional, para siswa 
PPPK Petra juga ikut terlibat dalam event 
tersebut. Ada beberapa kriteria dan 
tahapan seleksi harus diikuti oleh para 
siswa yang ingin berpartisipasi. Adapun 
tahapan seleksi dimulai dari intern 
sekolah, tingkat kecamatan (jenjang 
SD), tingkat kota (OSK), hingga tingkat 
provinsi (OSP), yang pada akhirnya 
perwakilan provinsi akan berlaga pada 
level nasional. Banyak siswa tertarik 
mengikuti ajang OSN ini. 

Untuk persiapan OSN 2018, para 
siswa PPPK Petra yang terpilih mengikuti 
pelatihan olimpiade pada setiap hari 
Sabtu di Puslitbang, yang diadakan mulai 
bulan Agustus 2017 sampai Juni 2018. 
Para siswa yang mengikuti pelatihan 
harus meluangkan waktu mereka. Itu 
bagian dari kerja keras yang harus 
dilakukan. Tanpa kemauan menebus 
waktu dan usaha, sia-sialah kesempatan 
yang Tuhan berikan. Setelah tahapan-
tahapan seleksi, terpilihlah 18 siswa 
Petra yang mewakili Provinsi Jawa Timur, 
yang terdiri atas 1 siswa jenjang SD, 5 

siswa jenjang SMP (dua di antaranya 
mengikuti lomba jenjang SMA), dan 12 
siswa jenjang SMA. Sebelum bertolak 
ke Padang, mereka (jenjang SMA) juga 
mengikuti pelatda sejak pengumuman 
lolos seleksi provinsi. Total ada 1.433 
siswa yang ikut berkompetisi dalam OSN 
2018 ini, yang terdiri atas 272 siswa 
jenjang SD/MI, 396 siswa jenjang SMP/
MTs, dan 765 siswa jenjang SMA/MA.

Pada tanggal 1 Juli 2018, siswa 
kontingen Jawa Timur berangkat menuju 
Padang, Sumatra Barat. Mereka terbagi 
dalam tiga gelombang. Gelombang I 
adalah siswa SMA bidang Ekonomi, 
Geografi, Kebumian, Matematika, 
Astronomi, dan Komputer. Gelombang II 
adalah siswa SD dan SMP. Gelombang III 
adalah siswa SMA bidang Biologi, Kimia, 
dan Fisika. Selama di Padang, para siswa 
PPPK Petra juga didampingi oleh dua 
orang perwakilan dari PPPK Petra, yaitu 
Bapak Lianto Atmodjo dan Bapak Yakub 
Saputra. Setibanya di Kota Padang, 
mereka melakukan registrasi dan menuju 
tempat penginapan masing-masing. 
Untuk siswa PPPK Petra, bidang Ekonomi 
di Hotel Daima, bidang Kebumian di 
Hotel The Aliga, bidang Fisika di Hotel 
Rangkayo Basa, bidang Matematika SMA 
di Hotel Premier Basko, bidang Kimia 
dan Geografi di Hotel Amaris, bidang 
Matematika SMP di Hotel Mercure, 

bidang IPA SMP di 
Hotel Pangeran Beach, dan bidang 
Matematika SD di Hotel Rocky Plaza.

Pada tanggal 2 Juli 2018, para 
peserta menghadiri pembukaan OSN di 
Auditorium Universitas Negeri Padang 
yang dihadiri oleh Gubernur Sumatra 
Barat, Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S.Psi, 
M.Sc., beserta jajaran terkait lainnya. 
Pembukaan OSN 2018 ditandai dengan 
penabuhan gendang tambur secara 
bersama-sama oleh Gubernur Sumatra 
Barat, Direktur Jenderal Pendidikan 
Dasar dan Menengah RI, dan jajaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
Provinsi Sumatra Barat. “Olimpiade ini 
akan memotivasi anak untuk berprestasi. 
Selamat bertanding, dan bertanding 
dengan fair play,” pesan Gubernur 
Sumatra Barat dalam sambutannya. 
Mewakili Kemendikbud RI, Bapak Hamid 
Muhammad, M.Sc., Ph.D. selaku Dirjen 
Dikdasmen mengungkapkan bahwa 
sains dan teknologi merupakan unsur 
yang dapat menopang kemajuan negara. 
“Saat ini, semua negara berlomba 
untuk meningkatkan sains, teknologi, 
engineering, dan matematika,” ujarnya. 

Olimpiade Sains Nasional XVIIOlimpiade Sains Nasional XVII
Padang, Sumatra Barat
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Ia menuturkan, OSN pun menjadi 
sarana bagi siswa dari berbagai daerah 
di Indonesia untuk mengembangkan 
potensi diri dalam bidang sains. Selain 
itu, mereka juga harus bisa membangun 
karakter-karakter positif 
selama mengikuti OSN. 
Ajang OSN diharapkan 
tidak hanya bisa 
melahirkan generasi 
bangsa yang pintar 
dalam bidang sains, 
tetapi juga memiliki 
karakter, integritas, 
dan menghargai 
keberagaman. Usai 
pembukaan, para 
peserta kembali ke hotel 
masing-masing untuk mempersiapkan 
diri dalam lomba yang berlangsung pada 
tanggal 3-4 Juli 2018.

Tanggal 3 Juli 2018, para peserta 
mulai mengikuti lomba pada hari 
pertama. Sore harinya, mereka 
berkumpul bersama pendamping 
dari PPPK Petra di hotel masing-
masing untuk sharing dan 
berdoa bersama, kecuali peserta 
bidang Kebumian karena harus 
melanjutkan lomba pengamatan 
langit pada pukul 16.30─24.00 WIB. 
Peserta bidang Kebumian bertemu 
pendamping pada keesokan harinya 
sebelum lomba hari ke-2 berlangsung. 

Tanggal 4 Juli 2018, para peserta 
mengikuti lomba hari ke-2, dan pada 

sore harinya kembali berkumpul 
dengan pendamping untuk berdoa dan 

Ben Robinson   SD Kristen Petra 10      Matematika - SD     Perak 

Andreas Reynard Samsico SMP Kristen Petra 1        Matematika - SMP     Emas

Vanya Priscillia Bendatu SMP Kristen Petra 3        Matematika - SMP     Emas

Aaron Alvarado K. J.    SMP Kristen Petra 3        Matematika - SMA     Emas

Immanuel Giustino P.    SMA Kristen Petra 1        Kimia - SMA     Perak

Shannen Vania T.   SMA Kristen Petra 1        Geografi - SMA      Perunggu

Rivaldo Billy Sebastian SMA Kristen Petra 2        Matematika - SMA     Perak

Ricky Wahyudi  SMA Kristen Petra 2        Fisika - SMA     Perak

Winston Cahya  SMA Kristen Petra 2        Kimia - SMA     Perak

Michelle Chandra  SMA Kristen Petra 2        Ekonomi - SMA     Perunggu

Clement Harsoyo  SMA Kristen Petra 2        Kebumian - SMA     Emas

David Antonius Setiawan SMA Kristen Petra 2        Kebumian - SMA     Perunggu

Kensias Kristanto  SMA Kristen Petra 5        Matematika - SMA     Perunggu

Ricky Suhartono Iskandar SMA Kristen Petra 5        Ekonomi - SMA     Emas

Peraih Medali OSN 2018

bersyukur sebab boleh menyelesaikan 
dua hari lomba, serta menyerahkan 
hasilnya kepada Tuhan. Kita semua 
percaya bahwa Tuhan pasti memberikan 
yang terbaik. 

Tanggal 5 
Juli 2018, mulai 
pagi sampai sore 
hari, para peserta 
berwisata ke tiga 
lokasi yang berbeda. 
Jenjang SD ke Istana 
Pagaruyung, Tanah 
Datar (dua jam 
perjalanan dari Kota 
Padang). Jenjang SMP 
ke Pantai Air Manis. 
Jenjang SMA ke Bukit 

Tinggi. Pada sore harinya, para peserta 
mengikuti jamuan makan malam dari 
Gubernur Sumatra Barat.

Tanggal 6 Juli 2018, para peserta 
mengikuti sesi pendidikan karakter. 
Kemudian pada siang harinya, mereka 
mengikuti penutupan acara sekaligus 
pengumuman pemenang di Auditorium 
Universitas Negeri Padang, yang 
dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI, Prof. Dr. Muhadjir 
Effendy, MAP. DKI Jakarta keluar sebagai 
juara umum dengan raihan 19 medali 
emas, 24 medali perak, dan 29 medali 
perunggu. Jawa Timur berada pada 
posisi ke-2 dengan raihan 13 medali 
emas, 18 medali perak, dan 26 medali 
perunggu. Banten pada posisi ke-3 
dengan raihan 11 medali emas, 14 
medali perak, dan 11 medali perunggu.

Bagi kontingen PPPK Petra, hasil 
yang diraih oleh Provinsi Jawa Timur 
patut disyukuri. Sebab dari total 57 
medali, 14 medali di antaranya diraih 
oleh para siswa PPPK Petra, yaitu 5 
medali emas, 5 medali perak dan 4 
medali perunggu. Hasil ini merupakan 
anugerah Tuhan bagi PPPK Petra pada 
umumnya dan secara khusus bagi para 
siswa. Melalui perjuangan ekstrakeras, 
dukungan dari teman, orang tua, guru, 
para pelatih, PPPK Petra, dan semua 
pihak yang telah mendukung dalam 
doa, empat belas siswa Petra berhasil 
meraih medali. Bagi mereka yang meraih 
medali, hal itu bukanlah pencapaian 
akhir. Ada hal besar lain yang menanti 
mereka, antara lain: pelatnas untuk 
persiapan ajang internasional, olimpiade 
pada jenjang yang lebih tinggi, dan 
lomba-lomba yang lain. Sedangkan bagi 
belum meraih medali, hal itu bukanlah 
akhir segalanya. Jadikan ini sebagai titik 
tolak keberhasilan yang lain. Banyak hal 
yang bisa dipelajari dari pengalaman 
mengikuti OSN ini. Belajar bahwa 
hidup itu adalah perjuangan, belajar 
berkompetisi secara sehat, belajar 
berkomunikasi dan bersosialisasi dengan 
orang yang memiliki kebiasaan/budaya 
yang berbeda, belajar mendisiplinkan 
diri, belajar bersyukur dalam segala 
hal (baik kemenangan, keberhasilan, 
maupun kegagalan), serta belajar untuk 
terus berdiri lagi saat terjatuh dan terus 
memiliki harapan pada masa yang akan 
datang. Pengetahuan yang dipelajari 
selama persiapan OSN, pasti tidaklah sia-
sia. Selalu ingat bahwa perjuangan hidup 
belum berakhir, masih ada hal-hal lain 
yang perlu diperjuangankan di dalam 
hidup ini. Tetap percaya bahwa 
Tuhanlah bagian kita yang 
terbaik. Semangat!
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Clement Harsoyo - SMA Kristen Petra 2
Puji Tuhan, karena Tuhan sudah mengizinkan saya untuk 
mengikuti Olimpiade Sains Nasional 2018, bahkan meraih 
medali emas. Perjalanan menuju ke OSN sangatlah panjang 
serta menyita banyak waktu dan tenaga. Soal-soal tes, baik 
teori maupun praktikum, sejak dari OSK sampai OSN, jelas 
membutuhkan pengetahuan yang mendalam dan fokus 
penuh saat mengerjakan. Beruntung, saya bisa tenang dalam 
mengerjakannya, karena saya tahu bahwa Tuhan menyertai 
anak-Nya, dan saya juga merasa materi yang saya pelajari 
sendiri ataupun yang diajarkan di pelatihan olimpiade PPPK 
Petra, sudah cukup memadai untuk mengerjakan soal. Hingga 
tibalah saat pengumuman, ketika itu hati saya sangatlah 
gusar dan khawatir. Apalagi ketika pembacaan peraih medali 
perunggu, nama teman yang satu bidang dengan saya sudah 
disebut terlebih dahulu. Hingga pembacaan medali perak, saya 
semakin khawatir, karena nama saya belum 
disebut juga. Tetapi... Tuhan menunjukkan 
kuasa-Nya, tak pernah terlintas dalam 
pikiran saya untuk meraih medali emas. 
Ternyata, Tuhan memberikan saya medali 
emas ke-2 bidang Kebumian dalam 
OSN 2018. Pada saat itu, perasaan 
saya langsung berubah, dari 
ketegangan menjadi kelegaan, dari 
kekhawatiran menjadi sebuah 
rasa syukur. Untuk PPPK Petra, 
terima kasih atas semua 
pembinaan dan perhatian yang 
diberikan, tanpa dukungan dan 
bimbingan dari PPPK Petra, saya 
tidak akan mungkin merasakan 
pengalaman yang sangat berharga 
ini. Semoga PPPK Petra semakin 
berjaya dan berkualitas pada masa 
mendatang. Go get gold for the 
glory of God!

Andreas Reynard Samsico - SMP Kristen Petra 1 
Puji syukur yang tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha 
Esa atas berkat dan anugerah-Nya yang luar biasa kepada 
saya dalam mengikuti Olimpiade Sains Nasional 2018 ini. 
Perjalanan menuju OSN ini tidaklah mudah. Butuh kerja 
keras, perjuangan, komitmen, disiplin, kemauan, dukungan, 
serta doa yang terus-menerus, baik dari diri sendiri maupun 
orang-orang yang ada di sekitar saya. Untuk itu, saya sangat 
berterima kasih kepada keluarga saya yang sangat mendukung 
saya, dan kepada SMP Kristen Petra 1 yang telah memberi 
kesempatan kepada saya untuk mewakili sekolah, serta tak 
lupa kepada guru-guru pembimbing Matematika yang selama 
ini memberi saya banyak ilmu. Pengalaman mengikuti OSN 
sungguh menyenangkan dan sangat berharga. Saya bisa 
bertemu teman-teman dari seluruh provinsi di Indonesia. 
Saya beruntung bisa mendapatkan kesempatan ini, dan 
berharap suatu saat nanti saya bisa mengikutinya lagi untuk 
memberikan yang terbaik.

Ricky Suhartono - SMA Kristen Petra 5 
OSN merupakan salah satu momen yang paling tidak bisa 
saya lupakan dalam hidup saya. Melalui ajang OSN ini, saya 
bisa bertemu dengan banyak teman baru, mendapatkan 
pengalaman baru, dan yang terpenting adalah OSN menjadi 
salah satu sarana bagi saya untuk merasakan pertolongan dan 
betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya.

Testimoni Para Siswa PPPK Petra

Vanya Priscillia Bendatu - SMP Kristen Petra 3
Ini pengalaman kedua saya mengikuti OSN bidang Matematika. 
Dahulu sewaktu SD, saya pernah mengikuti lomba ini dan 
meraih medali emas. Oleh karena itu, pada lomba OSN 
jenjang SMP kali ini yang diadakan di Padang, Sumatra Barat, 
saya juga ingin meraih medali emas lagi. Puji Tuhan, dengan 
pertolongan-Nya, saya berhasil meraih medali emas pertama 
untuk OSN bidang Matematika jenjang SMP. Semua juga 
tak lepas dari dukungan orang tua, para guru, pembina, dan 
doa dari teman-teman. Dan tentu saja... thank you, my Jesus 
(Mazmur 118:15).

Aaron Alvarado Kristanto J. - SMP Kristen Petra 3
The real warrior never quit. Berkat Tuhan yang luar biasa 
bagi saya khususnya, karena saya diizinkan oleh Tuhan untuk 
mengikuti OSN 2018 jenjang SMA bidang Matematika. 
Perjuangan ini sangat panjang karena harus melalui seleksi 
tingkat kota dan provinsi. Perjuangan ini juga terasa berat 
karena waktunya bersamaan UNBK dan USBN kelas IX, 
sehingga saya harus membagi waktu belajar dengan baik. Puji 
Tuhan, saya bisa lolos ke tingkat nasional yang dilaksanakan 
di Kota Padang. Mengikuti perhelatan OSN 2018 sungguh 
merupakan pengalaman yang sangat berkesan. Begitu juga 
pada saat-saat pengumuman peraih medali. Puji Tuhan... 
saya berhasil meraih medali emas bidang Matematika jenjang 
SMA. Saya sangat bersyukur! Ini semua berkat Tuhan, juga 
berkat dukungan dari keluarga, teman, guru, dan karyawan 
PPPK Petra. Saat ini saya masih harus belajar dan berjuang 
lagi untuk mengikuti pelatnas. Jangan berhenti dan jangan 
mudah menyerah. Terus berjuang untuk mewujudkan cita-cita 
dan harapan. “If you only do what you can do, you’ll never be 
better than what you are” (Master Shifu - Kungfu Panda).
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