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Selamat berjumpa dengan kami dalam Gema 
Petra edisi bulan Agustus 2018 ini. Beberapa 
waktu yang lalu, para siswa telah memulai 
proses belajar mereka di kelas-kelas yang 
baru. Kegembiraan mereka bertemu teman-
teman yang baru dan keseruan kegiatan 
bersama dalam mengawali tahun ajaran 
baru, kami rangkum ke dalam beberapa 
artikel yang menarik untuk dibaca. Kami juga 
menampilkan berita prestasi para siswa Petra 
yang mengharumkan nama PPPK Petra dan 
nama Indonesia di kancah internasional dalam 
ajang International Mathematical Olympiad 
2018 dan International Biology Olympiad 2018. 
Suatu prestasi yang membanggakan!

Kiranya liputan berita yang kami sajikan dalam 
Gema Petra edisi bulan Agustus 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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Hari ini... hari pertamaku, hari pertama ke sekolah... senangnya hatiku....
Itulah lagu yang kami nyanyikan saat hari pertama masuk ke sekolah pada 
tanggal 16 Juli 2018. Mama dan papa mengantar kami ke sekolah. Wow...

senang sekali! Kami, siswa-siswi TK Kristen Petra 7, bisa bertemu dengan guru dan 
teman-teman. Sekolah kami juga terlihat bagus, dan guru kami baik-baik. Begitu 
juga dengan teman-teman kami, semuanya baik-baik. Oh, iya... kami juga diajak oleh 
ibu guru untuk berkeliling sekolah, serta bermain di playground yang ada di taman 
sekolah. Asyiiikkk... seru... dan menyenangkan! Kami saling berkenalan dan bersama-
sama mengikuti kegiatan belajar di kelas, seperti membuat hasil karya hiasan katak, 
hiasan pensil rusa, topeng, dan masih banyak yang lainnya. Hari-hari kami di sekolah 
semakin menyenangkan karena kegiatan belajar kami dilakukan dengan banyak 
bermain. Sambil bermain, kami juga belajar. Wah, sungguh menyenangkan! Kami 
senang pergi ke sekolah...! Kami berani ke sekolah...! Kami adalah anak-anak Tuhan 
yang hebat. Ayo, teman-teman... rajin ke sekolah! Jangan takut karena Tuhan Yesus 
selalui menyertai kita semua. Amin.

Back to School

Hari ini hari pertamaku
Hari pertama ke sekolah

Senangnya hatiku diantar ayah ibu
Pergi berangkat ke sekolah

Senangnya hatiku bertemu teman baru
Guru baru tentulah ramah

Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah....

Sukacitaku di Sekolah

Yeee...! Hari Senin, tanggal 16 
Juli 2018, adalah hari pertama 
kami ke sekolah. Saat memasuki 

halaman sekolah, kami disambut dengan 
merdunya lagu “Hari Pertama Masuk 
Sekolah”. Kami, para siswa KB-TK Kristen 
Petra 9, begitu senang masuk sekolah 
hari pertama ini, meskipun beberapa 
dari kami masih ada yang menangis 
dan sedikit takut saat di sekolah. Wah... 
hati kami juga merasa dag dig dug tidak 
karuan karena ini adalah hari pertama 
kali kami masuk ke sekolah.

Kami disambut dengan senyum 
manis dan sikap ramah dari semua 
ibu guru. Selain itu, kami juga senang 
karena di KB-TK Kristen Petra 9, kami 
bisa bertemu dengan banyak teman 
baru. Wah, sungguh pengalaman yang 
sangat luar biasa. Setelah itu, kami mulai 
masuk kelas kami masing-masing dan 
berkenalan dengan semua ibu guru serta 
teman-teman baru.

Hari berikutnya, kami diajak untuk 

kegiatan outbound. Kegiatan ini sangat 
menyenangkan. Ibu guru juga sangat 
bersemangat mengajak kami melakukan 
berbagai macam permainan dalam 
outbound, seperti: permainan lady bug, 
membawa air sambil melewati titian, 
bermain melewati terowongan, dan 
lain-lain. Selain bermain-main, kami juga 
diajak oleh ibu guru untuk berkeliling 
sekolah. Tujuannya adalah supaya kami 
dapat mengenal lingkungan sekolah, 
ruangan yang ada di dalamnya, serta 
fasilitas-fasilitas bermain apa saja yang 
ada di sekolah kami.

Kami sangat senang dalam 
mengikuti semua kegiatan di sekolah. 
Ibu guru berpesan kepada kami supaya 
terus bersemangat dalam bersekolah 
dan tidak rewel lagi saat akan berangkat 
ke sekolah. Ternyata... sekolah itu sangat 
menyenangkan. We love it...! Terima 
kasih, ya... untuk semua ibu guru yang 
selalu menemani kami belajar dan 
bermain. Tuhan memberkati!
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Fun First Day at School

Wah, waktu berjalan begitu 
cepat ya, teman-teman...! 
Tidak terasa... sekarang sudah 

memasuki tahun ajaran 2018/2019. 
Hmm... kira-kira ada cerita apa ya, di KB-
TK Kristen Petra 5 kali ini? Yuukkk... kita 
intip, teman-teman..!

Tanggal 16 Juli 2018, merupakan 
hari pertama siswa baru KB-TK Kristen 
Petra 5 ke sekolah. Kurang lebih selama 
satu minggu, mereka mengikuti kegiatan 
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. 
Melalui kegiatan tersebut, semua guru 
mengemas kegiatan belajar-mengajar 
secara menarik dan menyenangkan, 
sehingga mereka pun senang belajar di 
sekolah. Meski awalnya ada beberapa 
teman yang menangis, namun seiring 
berjalannya waktu, mereka pun dapat 
mengikuti kegiatan dengan baik.

“Hari ini, kita mau buat ice 
cream. Siapa yang mau?” kata ibu guru. 
“Sayaaa…!!!” jawab teman-teman KB. 
Dengan penuh semangat dan hati-hati, 
mereka belajar membuat hasil karya ice 
cream yang terbuat dari foam, kapas, 
dan juga potongan kertas warna-warni 

Great Time at School

Hari Senin, tanggal 16 Juli 2018, aku melangkahkan kakiku menuju KB-
TK Kristen Petra 13. Hatiku berbunga-bunga sebab aku akan menikmati 
pengalaman yang sangat menyenangkan hari ini. Oh, iya... hari ini adalah 

hari pertama aku masuk sekolah jenjang TK dengan seragam putih-biru. Rasanya 
sangat berbeda dengan ketika aku masih duduk di bangku KB. Dengan semangat 
dan perasaan bangga, aku masuk ke dalam kelas tanpa ditemani oleh mama. Di 
rumah, aku telah berjanji kepada mama bahwa aku akan masuk sendiri dan 
tidak perlu ditemani di dalam kelas. Beberapa temanku masih ada yang 
ditemani oleh mamanya, tetapi aku ingin membuat mama dan guruku 
senang dengan semangat dan keberanianku. Tentu saja karena aku 
sudah besar sekarang, hehehe...!

Pada awal kegiatan, ibu guru mengajak aku dan teman-
teman untuk bernyanyi, menari, dan menonton 
film yang bagus. Setelah itu, kami membuat hasil 
karya untuk kami bawa pulang ke rumah. Aku suka 
membuat berbagai kreasi dari kertas ataupun bahan 
bekas lainnya. Rasanya tidak sabar ingin segera 
kutunjukkan kepada papa dan mama. Setelah itu, 
kami bermain bersama dengan hati yang gembira. 

Aku tak sabar menunggu esok hari untuk kembali  
ke sekolah dan bertemu dengan guru serta teman baruku, 
agar kami bisa melakukan berbagai hal menarik bersama-
sama lagi. My first day at school is great, and we have so 
much fun! See you tomorrow all!

untuk topping-nya. Wuuaahh... hebat, 
ya! Teman-teman ada yang dapat 
membuatnya sendiri, namun ada juga 
yang masih butuh pendampingan dari 
guru ataupun orang tua.

Meski ada beberapa kertas 
topping yang berserakan, hal tersebut 
bukanlah masalah, karena mereka masih 
belajar pada hari pertama ini. Ibu guru 
pun mengajarkan kepada mereka untuk 
merapikan ataupun membersihkan 
sisa-sisa potongan kertas usai kegiatan 
tersebut. Melalui kegiatan ini, mereka 
belajar banyak hal, seperti: menempel, 
mengenal berbagai macam warna 
kertas, memegang kelembutan kapas, 
dan sebagainya.

Tak hanya kelas KB, kakak-kakak 
di kelas TK pun juga belajar membuat 
hasil karya yang berkaitan dengan 
binatang, seperti kelinci dan mahkota 
burung merak. Coba lihat! Ternyata ada 
yang sudah selesai dan mengelus kelinci 
buatannya. Nah, melihat teman kita 
tersebut, kita bisa belajar untuk bisa 
menyayangi binatang ciptaan Tuhan ya, 
teman-teman!
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Praise Him

Senangnya ke Sekolah

Halo, teman-teman...! Kami mau bercerita sedikit tentang 
pengalaman pertama kami dalam pentas menari pada tanggal 
20 Juli 2018 lalu. Pementasan pada saat itu adalah penampilan 

pertama kami sebagai siswa TK Kristen Petra 10 kelompok B. 
Sebelumnya, kami merasa senang sekali saat ibu guru memberitahu 
bahwa kami akan tampil menari di Mal Ciputra World Surabaya, 
karena kami bisa menampilkan talenta yang 
Tuhan beri. Untuk itu, kami semua berlatih 
dengan semangat dan hati yang senang. Pada hari 
pementasan, kami berkumpul di sekolah sebelum berangkat 
bersama-sama. Kami juga sempat berlatih terlebih dahulu 
agar semakin kompak saat menari nanti. Kami gembira bisa 
menampilkan tarian “Praise Him” sebagai tanda terima kasih 
kami kepada Tuhan yang sudah baik dan selalu sayang kepada 
kami. Kami tahu bahwa jika kami bisa menari, itu semua karena 
Tuhan  yang sudah memberkati kami dengan talenta yang baik. 
Kami ingin selalu memuji Tuhan dengan talenta yang kami miliki 
ini. Ayo, teman-teman... kita bersemangat untuk memuji Tuhan!

Yeayyy...!!! Libur telah usai, saatnya kembali ke sekolah dan 
bertemu kembali dengan teman-teman. Sudah tak sabar 
rasanya untuk segera memulai hari pertama sekolah...! 

Oh, iya... mengawali hari pertama sekolah, kami dari 
kelompok B TK Kristen Petra 12 berkesempatan untuk tampil 
menari bersama, lho...! Pada tanggal 20 Juli 2018, Mal Ciputra 
World Surabaya mengadakan sebuah acara pameran batik, 
dan kami mendapat kesempatan untuk mengisi acara pada 
pameran tersebut. Ada dua penampilan yang kami bawakan, 
yaitu tarian India dan tarian Korea. Tarian India dibawakan 
oleh enam siswa, dan tarian Korea dibawakan oleh lima siswa. 
Sebelum tampil pada acara tersebut, kami sudah berlatih 
keras. Kami sangat bersemangat selama latihan, begitu juga 
dengan ibu guru yang melatih kami. Walaupun waktu berlatih 
kami singkat, kami berusaha untuk tampil baik. Para penonton pun 
bertepuk tangan melihat penampilan kami. Mama dan papa kami juga 
sangat bangga kepada kami, karena kami sudah berani tampil di atas 
panggung. Yeeyyy... sungguh pengalaman yang menyenangkan!
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Hai, teman-teman semua...! Namaku Bagas dari TK Kristen Petra 1. Bulan 
Juli 2018 adalah saat yang aku tunggu-tunggu, karena aku sudah naik 
ke TK A, lho...! Bahagia rasanya bisa masuk sekolah dengan seragam 

baru dan diantar oleh mama dan papa. Hehehe...! Saat masuk sekolah, aku 
dan teman-teman disambut oleh ibu guru dengan ramah. Selain berkenalan 
dengan teman-teman baru, kami juga diajak bermain dan belajar dalam kegiatan 
prakarya. Kami membuat mahkota berbentuk hati. Bagus sekali, lho! Kami juga 
boleh membawanya pulang untuk ditunjukkan kepada mama dan papa. Untuk 
kakak-kakak TK B, mereka membuat topeng kelinci yang lucu. Sedangkan untuk 
adik-adik KB, mereka menstempel bentuk bintang dengan buah belimbing. Oh, 
iya... walaupun masih ada yang menangis, tetapi adik-adik KB tetap semangat 
sekolah, lho! Semoga teman-teman juga semangat ke sekolah seperti kami, ya...! 
Hehehe...! Sekian cerita dari kami. Sampai jumpa, yaaa...! Daahhh...!!!

My Dance Performance



Semangat ke Sekolah
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”Semangat pagi, Anak-Anak...! Good morning everyone...!!!” Suara Ibu Lilin 
terdengar bersemangat ketika memberi salam kepada siswa-siswi kelas I di 
ruang serba guna SD Kristen Petra 7 yang terletak di lantai III. Ada apa, ya...? 

Teman-teman, hari ini adalah hari pertama kami masuk SD. Pada hari Senin, tanggal 
16 Juli 2018, semua siswa kelas I berkumpul di ruang serba guna untuk mengikuti 
acara pembukaan sekolah bersama para guru. Kami bernyanyi bersama dan melihat 
drama singkat dari guru-guru kami tentang sukacita pergi ke sekolah. Setelah acara 
pembukaan tersebut, kami mengikuti acara makan bersama. Wow, senangnya...! 
Kegiatan Layanan Orientasi Siswa (LOS) ini berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 
16 sampai 18 Juli 2018. Selama tiga hari ini, banyak kegiatan seru yang kami lakukan 
bersama, lho...! Mau tahu apa saja kegiatannya? Mulai dari bernyanyi bersama, 
berjalan-jalan sambil mengenal lingkungan sekolah, menikmati kacang 
hijau, membuat topi kerucut, hingga belajar membuat dadar pisang keju. 
Hmmmm... yummy!!! Pada hari terakhir LOS, kami makan buah bersama dan 
menonton video yang menceritakan tentang manfaat buah 
untuk kesehatan. Bagaimana, teman-teman... kegiatan LOS 
kami seru, kan? Hehehe...! Ayo kita semua semangat sekolah!

Sentra Bahan Alam

Hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018, kami, siswa-siswi kelompok B 
dari TK Kristen Petra 11, mengikuti kegiatan belajar sentra 
bahan alam. Dalam kegiatan ini, kami membuat kolase baju 

dari dedaunan yang kering dan sudah disiapkan oleh guru kami. 
Selain itu, kami juga membuat boneka dari bahan bekas pakai, 
yaitu botol air mineral. Kami dibagi menjadi dua kelompok dalam 
kegiatan ini. Kelompok yang satu belajar menempel kolase daun 
kering, dan kelompok yang satu lagi belajar membuat boneka 
dari botol plastik bekas. Kami melakukan kegiatan pembelajaran 
ini dengan cara bergantian setiap kelompok, dan didampingi oleh ibu guru. Tujuan dari 
pembelajaran sentra bahan alam ini adalah agar kami bisa mengenal dan menyebutkan 
ciptaan Tuhan selain manusia, yaitu tumbuhan. Sungguh... hari ini adalah hari yang 
menyenangkan, karena selain bermain, kami juga belajar.

This is My Wonderful School

Kemandirian anak sangat 
dibutuhkan dalam menghadapi 
tantangan untuk melaksanakan 

tugas belajar. Hal ini dimaksudkan 
agar anak tidak merasa bergantung 
pada orang lain secara emosional. 
Mereka dapat mandiri, membuat 
keputusan, memiliki inisiatif, menaati 
aturan, dan merasa nyaman berada 
di sekolah, sehingga interaksi sosial 
bisa berjalan lancar dan meningkatkan 
keterampilan sosioemosional. Masa 
transisi yang dialami oleh siswa saat 
memasuki lingkungan sekolah yang 
baru, sangat membutuhkan dukungan 
dari berbagai pihak, terutama orang 
tua. Pendampingan orang tua dan 

pendidikan dalam keluarga sangat 
membantu perkembangan anak secara 
maksimal. Melihat kondisi tersebut, 
SD Kristen Petra 13 mengadakan 
kegiatan parenting bagi 
orang tua siswa kelas I 
yang bertema “This is My 
Wonderful School”. Kegiatan 
ini berlangsung di aula 
SD Kristen Petra 13 pada 
hari Jumat, tanggal 20 Juli 
2018, dengan pembicara Ibu 
Ivonne Edrika, S.Psi., Psikolog. 
Melalui kegiatan parenting ini, 
diharapkan bisa terjalin kerja 
sama yang baik antara pihak 
sekolah dan orang tua. Orang 

tua pun dapat membantu anak-anak 
mereka agar memiliki kesiapan dalam 
memasuki lingkungan sekolah yang baru.



Hari Pertama Sekolah
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Hari ini hari pertamaku... hari pertama ke sekolah... 
senangnya hatiku diantar ayah ibu.. pergi berangkat 
ke sekolah... senangnya hatiku bertemu teman baru... 

guru baru tentulah ramah... ayo ke sekolah... ayo ke sekolah.... 
Itulah lagu yang terdengar dari speaker sentral untuk 
menyambut kedatangan siswa-siswi yang baru masuk di SD 
Kristen Petra 1. Apa saja kegiatan selama masa orientasi kali 
ini, yaa..? Kita simak sama-sama, yuuuk...!

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah merupakan 
kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh siswa mulai kelas I hingga 
kelas VI. Dalam MPLS, ada berbagai kegiatan yang diikuti oleh 
siswa, antara lain: menyanyi bersama, bermain peran, aneka 
permainan, ataupun panggung boneka. Khusus untuk siswa 
kelas I, mereka diajak mengenal lingkungan sekolah dengan 
mengunjungi beberapa ruang yang ada di sekolah. Mereka 
juga diperkenalkan dengan kepala sekolah, para guru, staf 
TU, dan staf perpustakaan. Melalui panggung boneka, 
para siswa diperkenalkan dengan berbagai kegiatan serta 
aturan-aturan yang harus mereka taati di sekolah.

Selain Lima Kata Ampuh dan 5S (Salam, Senyum, 
Sapa, Sopan, Santun), ada hal baru tentang budaya 
sekolah yang diperkenalkan dan harus diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari oleh siswa, yaitu SADAR. 

S     =  Sampah buang di tempatnya
A     =  Antre
D =  Datang tepat waktu
A =  Antusias belajar
R =  Rasa memiliki

Aku Pasti Bisa

Welcome back to school.... Tidak 
terasa, liburan kenaikan kelas 
sudah selesai. Kini saatnya 

kembali ke sekolah untuk memasuki 
tahun ajaran baru 2018/2019. Bagi para 
siswa kelas I SD Kristen Petra 9, mereka 
mengawali sekolah dengan mengikuti 
kegiatan LOS yang berlangsung pada 
tanggal 16─18 Juli 2018. Pada hari 
pertama, mereka datang ke sekolah 
dengan semangat dan diantar oleh orang 
tua, meski masih ada beberapa siswa 
yang takut-takut ataupun menangis saat 
masuk dan akan ditinggal oleh orang 
tuanya. Kegiatan LOS ini bertujuan 

untuk memperkenalkan lingkungan 
sekolah kepada siswa baru agar 
mereka merasa nyaman untuk 

mempersiapkan diri mengikuti 
proses belajar-mengajar.

LOS di SD Kristen Petra 9 
dilaksanakan dengan kegiatan yang 
bervariasi, di antaranya: kegiatan untuk 
mengenal teman, pengenalan lingkungan 
sekolah, permainan outdoor, makan 

Nah, teman-teman... marilah kita melaksanakan budaya 
sekolah dengan penuh semangat, sehingga lingkungan sekolah 
kita semakin bersih, tertib, nyaman, dan aman. Kita juga bisa 
melatih kedisiplinan yang dimulai dari diri kita sendiri, agar 
tujuan pembelajaran tercapai dengan maksimal.

bersama, dan lainnya. Kegiatan-kegiatan 
ini dikemas dengan sangat menarik dan 
menyenangkan, sehingga membuat 
mereka yang awalnya takut dan 
menangis, menjadi senang dan berani. 
Hari pertama, mereka menyaksikan 
sosiodrama yang diperankan oleh bapak 
dan ibu guru, yang menceritakan situasi 
yang terjadi ketika siswa masuk sekolah 
pertama kali. Lalu, ada permainan 
bola sambil berkenalan dengan teman. 
Mereka juga belajar budaya 5S serta 
Lima Kata Ampuh. Hari kedua, mereka 
berkeliling untuk mengenal lingkungan 
sekolah, belajar budaya SADAR, serta 
mengikuti permainan menulis nama 
buah, binatang, dan angka dari gambar-
gambar yang ada di lapangan. Hari 
ketiga, mereka mempraktikkan budaya 
antre saat mencuci tangan, unjuk bakat 
(menyanyi, membaca puisi, ataupun 
menari), makan pudding bersama, 
serta membuat kreasi bunga matahari 
yang bertuliskan “Aku Pasti Bisa”. 
Semangaaaat dan selamat belajar...!!!



Layanan Orientasi Siswa
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Bagi siswa kelas I SD Kristen Petra 
10, hari pertama masuk sekolah 
adalah sebuah hari yang istimewa 

karena mereka berada dalam sekolah 
yang baru serta bertemu dengan teman 
dan guru yang baru. Agar mereka merasa 
nyaman berada di situasi yang baru, SD 
Kristen Petra 10 mengadakan kegiatan 
LOS selama tiga hari, yaitu tanggal 16─18 
Juli 2018. Kegiatan LOS di SD Kristen 
Petra 10 sangat menarik. Sosok Tayo 
yang merupakan tokoh kartun berbentuk 
bus mini, siap menyambut para siswa 
di lobi sekolah. Selain itu, mereka juga 
disambut oleh beberapa guru yang 
memakai seragam siswa, seperti baju 
olahraga, pramuka, dan seragam putih-
merah. Siswa juga mengikuti kegiatan 
yang bervariasi. 

Hari pertama, siswa diperkenalkan 
dengan lingkungan yang baru, seperti: 
teman, guru, dan kelas yang baru. Selain 
itu, mereka juga mengikuti perlombaan 
secara estafet, yaitu permainan bola dan 

Memasuki tahun ajaran baru 2018/2019, SD Kristen Petra 12 melaksanakan 
kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Kegiatan ini 
merupakan pembiasaan dari budaya sekolah untuk memperkenalkan 

lingkungan sekolah kepada para siswa dengan berbagai kegiatan sekolah. Setelah 
menikmati waktu libur kenaikan kelas yang panjang, sebagian besar siswa masih 
merasa enggan untuk datang ke sekolah. Oleh sebab itu, para guru dan segenap staf 
SD Kristen Petra 12 berusaha membangkitkan semangat siswa dalam memasuki hari 
pertama ke sekolah. 

Tidak tanggung-tanggung, semua pernak-pernik dan hiasan penyambutan 
siswa-siswi dipajang di seluruh halaman sekolah. Bahkan, secara khusus para guru 
menampilkan live music dan menyanyikan lagu anak-anak, seperti: “Balonku Ada 
Lima”, “Naik Delman”, dan sebagainya. Alhasil, begitu memasuki area sekolah, semua 
mata tertuju pada sebuah panggung ceria yang terletak di dekat tangga masuk kelas. 
Sebelum siswa naik tangga menuju lantai II, sederetan guru memberikan ‘tos’ hangat 
sebagai tanda ucapan selamat datang di SD Kristen Petra 12. Di depan tiap-tiap 
kelas, para guru kelas juga tidak mau kalah dalam memberikan sambutan hangat 
kepada para siswa, yaitu dengan memberikan tepuk semangat sebelum para siswa 
memasuki ruang kelas. 

Selama tiga hari pertama, tanggal 16─18 Juli 2018, para siswa diajak untuk 
benar-benar menikmati suasana baru di sekolah. Banyak kegiatan yang mereka 
ikuti, seperti: permainan bola estafet; pengenalan karakter (pembiasaan 5S, Lima 
Kata Ampuh, dan SADAR); kegiatan kreativitas; game membaca dan menulis; game 
Matematika; renami (renungan awal minggu); sosialisasi leader yang dikemas dalam 
bentuk game; serta pengenalan lingkungan sekolah.

Sambutan hangat dan suasana yang nyaman selama tiga hari kegiatan MPLS, 
sungguh membuat para siswa merasa senang dan gembira menyambut tahun ajaran 
baru. Semoga dari apa yang mereka dapatkan ini bisa meningkatkan prestasi belajar 
mereka di SD Kristen Petra 12. Semangat... siswa-siswi SD Kristen Petra 12!!!

hula hoop. Sepulang sekolah, mereka 
mendapat hadiah balon dari guru. 

Berlanjut pada hari kedua, siswa 
diajak menghias kue donat dengan 
tujuan melatih siswa agar mandiri dalam 
menyiapkan keperluan sehari-hari. 
Selain itu, mereka juga menonton drama 
berjudul “Jojo dan Sekolah Barunya” 
yang diperankan oleh para guru. 
Seluruh siswa terlihat tertawa 
melihat para guru bermain drama. 
Mereka juga menangkap pesan 
drama, bahwa sekolah adalah 
tempat yang menyenangkan. 

Pada hari terakhir LOS, 
siswa membuat hiasan topi, dan 
semuanya juga mendapatkan 
hadiah. Puji Tuhan... kegiatan ini 
berjalan dengan lancar! Para siswa 
mengikuti seluruh kegiatan dengan 
penuh semangat. Mereka senang dan 
nyaman di sekolah yang baru. Sampai 
bertemu dalam kegiatan berikutnya...! 
Tuhan Yesus memberkati.



Bersukacitalah dalam Jerihmu
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Terdengar nyanyian dan sorak-sorai 
para siswa SD Kristen Petra 11 
pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 

2018. Mereka bersukacita dalam ibadah 
awal tahun ajaran 2018/2019. Ibadah 
yang mengangkat tema “Bersukacitalah 
dalam Jerihmu” ini dipimpin oleh Pdt. 
Andreas Catur. 

Dalam khotbahnya, beliau 
mengambil ayat dari Pengkhotbah 

5:17: “Lihatlah, yang kuanggap 
baik dan tepat ialah, kalau 
orang makan minum dan 
bersenang-senang dalam 

segala usaha yang 

Lukisan Indonesia

Teman-teman, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar 
kata Indonesia? Maukah kalian diajak berkeliling 
Indonesia? Kalimat ini menjadi pertanyaan pada opening 

Pentas Seni SD Kristen Petra 5 yang diadakan di 
auditorium 

SMA Kristen Petra 1 pada hari 
Sabtu, tanggal 21 Juli 2018. 

Pentas seni dengan tema 
“Lukisan Indonesia” ini menceritakan 
kisah tiga anak yang diajak 

dilakukan dengan jerih payah di bawah 
matahari selama hidup yang pendek, 
yang dikaruniakan Allah kepadanya, 
sebab itulah bahagianya.” Pdt. Catur 
mengingatkan kami, bahwa dari kita 
lahir sampai nanti meninggal, hidup 
manusia selalu berjerih payah, tetapi 
Tuhan selalu meminta kita semua untuk 
selalu bersukacita. Belajar dari Thomas 
Alva Edison, penemu bola lampu pijar, 
yang gagal sebanyak sepuluh ribu kali 
dalam percobaan, tetapi tidak pernah 
menyerah dan pada akhirnya dapat 
memberi berkat bagi dunia. Itu karena 
dia selalu bersukacita dalam jerih 
payahnya. Lalu, bagaimana cara kita 
untuk tetap bersukacita dalam berjerih 

payah? Begini penjelasan 
Pdt. Catur.... Pertama, 
divine purpose, yaitu 
dengan menerima 

rancangan Tuhan yang 
terbaik dan menikmati 
hidup dalam kasih 
karunia Tuhan. Kedua, 
divine appointment, yaitu 

dengan berpikir bahwa 
tidak ada yang kebetulan 

dalam setiap keadaan, dan selalu ada 
yang istimewa yang Tuhan berikan.

Pada akhir sesi, Pdt. Catur 
mengajak siswa SD Kristen Petra 11 
untuk mengucapkan janji: Aku mau 
berjerih payah dan bersukacita. Aku 
mau bersungguh-sungguh belajar 
dan bersukacita. Ibadah awal tahun 
ini diakhiri dengan kalimat yang 
menguatkan Martin Luther King: “Bukan 
seberapa kuatnya kita dalam menjalani 
kehidupan ini, tetapi seberapa Tuhan 
menguatkan kita.” Amin. Terima kasih 
Pdt. Catur atas berkatnya. Tuhan Yesus 
memberkati...!

berpetualang oleh seekor burung garuda untuk mengelilingi 
negeri Indonesia. Mereka diajak melihat keindahan 
alam Indonesia, dari Pulau Sumatra hingga Papua, serta 

menyaksikan tari-tarian yang berasal dari daerah yang 
dikunjungi. Ada Tari Ya Saman dari Palembang, Tari 
Enggang dari Kalimantan, Tari Janger dari Bali, dan Tari 
Yamko Rambe Yamko dari Papua versi hip hop. Ada juga 
kids orchestra, paduan suara, dan barisan bhinneka 
yang turut memeriahkan acara ini. Sebanyak dua ratus 
siswa ikut terlibat dalam acara pentas seni ini.

Pada penghujung acara, Ibu Marline 
membacakan sebuah ayat Alkitab yang melandasi 
pentas seni ini, yaitu dari Yeremia 29:7 yang berbunyi: 
“Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku 
buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, 
sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.” 
Ibu Marline menjelaskan bahwa sebagai warga 
negara Indonesia, kita wajib menjaga kekayaan alam 
dan budaya yang ada di negeri ini. Para orang tua 
siswa yang hadir tampak antusias dan menikmati 

setiap pertunjukan, sehingga acara yang berdurasi dua jam 
ini terasa sangat singkat. Ada rasa bangga yang terpancar 
dari wajah semua orang yang hadir pada acara pentas seni 
itu. Mereka menyadari bahwa Indonesia memiliki kekayaan 
alam dan budaya yang sangat beragam, dan kita semua harus 
senantiasa menjaganya...!
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The 59th International 
Mathematical Olympiad

Saya, Gian Cordana Sanjaya dari SMA 
Kristen Petra 1, berhasil mengukir 
prestasi internasional dalam ajang 

The 59th International Mathematical 
Olympiad di Cluj-Napoca, Rumania. 
Ajang IMO ini berlangsung pada tanggal 
3─14 Juli 2018. Pelaksanaan tes IMO 
sendiri dilaksanakan selama dua hari, 
yaitu tanggal 9-10 Juli 2018, berbentuk 
uraian yang harus diselesaikan dengan 
durasi waktu 4 jam 30 menit pada setiap 
harinya. Soal-soal tersebut meliputi 
bidang aljabar, kombinatorika, geometri, 
dan teori bilangan, dengan sistem 
penilaian tergantung pada jawaban 
peserta yang mengarah ke solusi. Nilai 
yang diberikan antara 0 sampai 7.

Pada tes hari pertama, saya 
menyelesaikan soal pertama dalam 
waktu satu setengah jam. Sedangkan 
soal yang kedua, berhasil saya selesaikan 
dalam waktu dua jam. Sementara untuk 
waktu satu jam terakhir, saya mencoba 
menulis solusi untuk soal nomor tiga. 
Meski soal nomor tiga sebenarnya 
berupa pertanyaan ya atau tidak, saya 
tetap harus membuktikan mengapa 
jawabannya ya atau tidak. Saya 
menjawab ya, namun saya mencoba 
menulis suatu argumen yang menuju 
ke jawaban tidak, karena waktu itu 
saya berpikir mungkin saja argumen 
tersebut justru benar-benar mengarah 
ke jawaban tidak. Hari berikutnya, saya 
lanjut mengerjakan soal 
empat lima, dan enam. 
Soal enam merupakan 
soal geometri, dan saya 
tidak yakin mampu 
menyelesaikannya. 
Benar saja, pada 
satu jam terakhir 
saya kesulitan 
mengerjakannya. 
Saya tidak 
mendapatkan 
poin dari soal ini, 
namun setidaknya 
saya optimistis pada 
empat soal lainnya.

Selama dua 
hari berikutnya, kami 
mengikuti ekskursi 
ke situs bersejarah di 
Rumania, sementara 
team leader kami 

World Capital of Mathematics. 
Demikian tulisan di sebuah 
stadion besar di Cluj-

Napoca. Di sebuah ruangan yang 
sunyi, terlihat ratusan anak muda dari 
berbagai belahan dunia berkumpul. 
Di hadapannya terlihat sebuah kertas 
yang berisi tiga buah soal Matematika. 
Mereka adalah peserta dari sebuah 
kompetisi Matematika yang sedang 
fokus mengerjakan soal. International 
Mathematical Olympiad adalah 
ajang kompetisi Matematika yang 
paling bergengsi di dunia. Tahun 
ini, IMO memasuki edisi ke-59 dan 
diselenggarakan di Cluj-Napoca, 
Rumania, pada tanggal 3─14 Juli 2018. 

IMO 2018 diikuti oleh 594 peserta 
dari 107 negara. Begitu besarnya 
kompetisi ini hingga acaranya dibuka 
oleh Presiden dan Perdana Menteri 
Rumania. Saya, Valentino Dante Tjowasi 
dari SMA Kristen Petra 2, merupakan 
salah satu peserta yang beruntung bisa 
mengikuti kompetisi ini. Tahun lalu, saya 
gagal dalam proses seleksi. Kegagalan 
itu memotivasi saya untuk belajar lebih 
keras agar bisa lolos pada tahun ini. Saya 
pun mengikuti rangkaian seleksi dengan 
persiapan yang lebih matang. Puji 
Tuhan, akhirnya saya lolos dan mewakili 
Indonesia dalam IMO 2018.

Selama dua hari pelaksanaan 
tes, saya mencoba mengerjakan soal 
dengan tenang. Syukurlah... saya bisa 

mengerjakan dua soal 
pada setiap harinya. 
Setelah pengerjaan 
soal, team leader 
Indonesia melakukan 

moderasi dengan 
juri yang nantinya 
berpengaruh pada 
perolehan poin. Puji 
Tuhan, saya mampu 

mengumpulkan 28 
poin dan berhasil 
meraih medali perak! 
Terima kasih kepada 

semua guru dan 
teman-teman di SMA 
Kristen Petra 2 yang 
sudah membantu dan 
mendoakan saya meraih 
prestasi ini.

melakukan moderasi dengan 
juri untuk mengoptimalkan nilai 
pada solusi kami. Hari pertama, 
kami mengunjungi museum yang 
sebelumnya merupakan tempat 
penambangan garam. Lalu sore 
harinya, kami menuju ke suatu 
konferensi yang berlangsung sekitar 
dua jam. Materi yang dibahas agak 
susah dipahami karena berasal dari 
materi-materi riset. Saat balik ke 
hotel, saya dapat kabar baik. Solusi 
soal nomor tiga saya mendapat tiga 
poin. Esoknya, kami pergi ke sebuah 
benteng bersejarah. Salah satu 
event yang menarik adalah kegiatan 
semacam ceremony yang berakhir 
dengan tembakan meriam kosong.

Saat perjalanan pulang, saya 
mengecek hasil penilaian di website 
IMO. Puji syukur... tim Indonesia 
berada pada peringkat ke-10! Saya 
sendiri langsung kegirangan karena 
cut off untuk medali emas pada 
tahun ini adalah 31 poin, jumlah 
yang sama dengan total poin saya. 
Berkat dukungan dari berbagai 
pihak, akhirnya saya berhasil meraih 
medali emas dan seluruh anggota 
tim Indonesia berhasil meraih medali 
perak! Esoknya, kami pun mengikuti 
acara penutupan IMO dan menerima 
medali, sebelum kembali ke tanah air 
pada tanggal 14 Juli 2018.
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Sejak lama, saya, Aditya David 
Wirawan dari SMA Kristen Petra 
1, mempunyai sebuah impian: 

membentangkan bendera merah putih di 
panggung International Biology Olympiad 
(IBO). Saya menyadari bahwa hal itu juga 
merupakan impian dari setiap peraih 
medali OSN bidang Biologi. Tantangan 
yang menuntut perjuangan keras demi 
terpilih menjadi empat anggota Tim 
Olimpiade Biologi Indonesia (TOBI 2018), 
ada di depan dalam kegiatan pelatnas. 
Persaingan menuju IBO 2018 dimulai 
pada tanggal 24 September 2017, saat 
ketiga puluh peraih medali OSN dan 
seorang veteran (peraih medali perak) 
IBO 2017 berkumpul di Wisma Kartini 
Bandung untuk memulai pelatnas tahap I. 

Saya merasa bersemangat dan 
siap bersaing. Tereliminasi dalam seleksi 
yang diadakan pada tiap akhir pelatnas, 
berarti pupus pula harapan menjadi wakil 
Indonesia dalam IBO 2018. Oleh karena 
itu, kami mempersiapkan fisik, mental, 
dan stamina sebaik mungkin untuk 
belajar, belajar, dan belajar. Pengalaman 
ikut pelatnas bersama calon anggota 
TOBI 2018, adalah momen yang akan 
saya ingat seumur hidup. Saya menikmati 
tumbuhnya persahabatan di antara kami 
dan tantangan belajar keras tiap hari. 
Mengerjakan berbagai tugas dan tes, 
lalu berdebar-debar menunggu hasil tes. 
I feel extremely blessed to be among 
those smart and awesome batch young 
biologists, and I will treasured every 
moment shared with them. Boy, how I 
miss you all so much...! Hari demi hari 
berlalu. Berkat anugerah Tuhan, saya 
berhasil melalui semua tahapan seleksi. 
Seperti mimpi rasanya saat saya sadar 
bahwa kesempatan menjejakkan kaki 
di panggung tertinggi kompetisi Biologi 
internasional untuk siswa SMA, akan 
terlaksana pada penyelenggaraan IBO 

2018. Nama saya disebut sebagai salah 
satu dari empat anggota TOBI 2018. Puji 
syukur kepada Tuhan!

Penerbangan menuju Teheran 
berjalan lancar, dan kami disambut 
dengan ramah oleh Duta Besar Indonesia 
untuk Iran, Bapak Octavino Alimudin. 
Rangkaian perhelatan IBO 2018 ternyata 
lebih seru dari yang saya bayangkan. 
Opening ceremony yang diselenggarakan 
di auditorium Hotel Espinas berlangsung 
meriah. Seperti mimpi rasanya saat 
berjalan ke atas panggung sambil 
memegang bendera merah putih. Dalam 
hati saya berdoa, semoga diizinkan oleh 
Tuhan kembali ada di atas panggung 
saat closing ceremony sebagai salah satu 
peraih medali. 

Seperti IBO pada tahun-tahun 
sebelumnya, rangkaian kegiatan pada 
tahun ini pun berselang-seling, antara 
tes dan sesi rekreasi. Tes pertama pada 
tanggal 17 Juli 2018, yaitu tes praktikum 
dengan empat topik (biokimia dan 
biologi molekul; sistematika tumbuhan, 
anatomi dan fisiologi; sistematika 
hewan, anatomi dan fisiologi; evolusi, 
ekologi dan perilaku). Durasi praktikum 
adalah 90 menit untuk tiap topik. Tes ini 
diadakan di Universitas Shahid Beheshti. 
Dalam topik praktikum hewan, saya 
harus membedah lintah dan mengamati 
morfologi tungau yang berukuran sangat 
kecil. Usai tes, seluruh peserta diajak 
berekreasi ke berbagai tempat menarik, 
seperti: Milad Tower, Art Museum, dan 
Tajrish Traditional Bazaar. Walaupun 
cuaca agak panas, namun semua peserta 
mengikuti rangkaian kegiatan dengan 
gembira. Persahabatan di antara peserta 
berbeda negara pun terjalin. Tes kedua 
berlangsung pada tanggal 19 Juli 2018, 
berupa tes teori yang terbagi dalam dua 
sesi (durasi 3 jam untuk tiap sesi). Saya 
menyadari banyak membuat kesalahan 

dalam tes ini. Rasa khawatir dan sesal 
terus berkecamuk di kepala, namun saya 
merasa sangat beruntung ditemani oleh 
para pembina TOBI yang menyertai kami. 

Dan akhirnya, perjuangan panjang 
di IBO 2018 berakhir manis dengan 
pengalungan medali perak dalam 
acara closing and awarding ceremony 
pada tanggal 21 Juli 2018. Saya sangat 
bersyukur kepada Tuhan! Saya sadar, 
di balik pencapaian ini, saya telah 
banyak menerima perhatian, doa, dan 
dukungan dari orang-orang luar biasa 
yang dikirim oleh Tuhan untuk menemani 
dalam perjalanan ini. Untuk itu, saya 
mengucapkan terima kasih kepada 
Bapak Ida Bagus Made Artadana, M.Sc.; 
Dr. Agus Dana Permana, Dr. Ahmad 
Faizal, Bapak Ihsan T. Pramanda, M.sc., 
atas bimbingan, nasihat, dan motivasi 
sejak pelatnas sampai IBO 2018; Ir. 
Agus Kisworo, M.Pd., Ibu Elisabeth Dian 
Pujilestari, S.Pd., dan seluruh guru saya 
di SMA Kristen Petra 1; Ibu Yurui, S.Pd., 
M.M. dan guru-guru SMP Kristen Petra 
1; Bapak Ahmad Subekhan, Kak Calvin 
Wijaya Johan, Go Melisa Gunawan, 
Natasha Amanda, Bapak Husna N., Bapak 
Daru Yuli, Mari Maruf, Titis Setiyobudi, 
Jayen Aris K., Alda Wydia, Biofagri A., 
Realita Md, Fauzi Nasution, Sabhari 
Aninta, Andira Rahmawati, Yusuf Fahreza, 
M. Ikhsan, para tutor, senior, dan alumni 
atas bimbingannya; Syailendra Karuna 
Sugito, Silingga Metta Jauhari, dan 
Samuel Kevin Pasaribu, yang menjadi 
teman seperjuangan dalam TOBI 2018; 
dan terutama kepada keluarga serta 
teman-teman di sekolah yang terus 
memberi dukungan. Saya akan terus 
mengingat dan belajar mengevaluasi diri 
melalui semua pengalaman berharga ini. 
Semoga kelak, saya dan teman-teman 
semua bisa berkarya lebih baik lagi dan 
membuat Yesus tersenyum.

The 29th International 
Biology Olympiad



Berkarakter
Bersama
Travejes

Pertemuan pertama kami dengan 
teman-teman kelas VII adalah 
pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 

2018. Namun, pada hari itu kami 
hanya melaksanakan kegiatan pra-LOS. 
Kami memulai hari dengan apel pagi, 
kemudian memberitahu teman-teman 
kelas VII tentang barang apa saja yang 
harus dibawa pada hari pertama LOS.

Inilah hari yang kami semua 
tunggu-tunggu, yaitu hari pertama 
Layanan Orientasi Siswa di SMP 
Kristen Petra 5. Dengan disambut oleh 
beberapa guru dan pengurus OSIS, 
senyum semringah dari para siswa baru 
mulai terlihat. Penyambutan siswa 
baru ini juga merupakan salah contoh 
pelaksanaan school culture yang ada 
di Petra 5 ini, yaitu: 5S (Senyum, Sapa, 
Salam, Sopan, dan Santun). Hari pertama 
dimulai dengan mengikuti ibadah pagi 
lewat sentral, kemudian kami semua 
melaksanakan upacara bendera yang 
diikuti oleh 222 siswa baru, pengurus 
OSIS, serta guru dan karyawan. Upacara 
ini berlangsung dengan lancar dan 
khidmat. Setelah itu, penggurus OSIS 
mengajak teman-teman kelas VII untuk 
saling mengenal satu sama lain dengan 
media game (ice breaking) di kelas 
masing-masing. Selain kegiatan itu, 
ada sesi penulisan komitmen oleh para 
siswa dan persiapan talent show yang 
akan dilaksanakan pada hari terakhir. 
Hari pertama LOS ditutup oleh ibadah 
penutupan dari sentral.

Tak kalah serunya dari hari 
pertama, pada hari kedua ini para siswa 

baru diajak untuk 
mengikuti jalan 
sehat dengan rute 
sekitar lingkungan 
sekolah. Tak hanya 
jalan sehat, mereka 
juga diajak untuk 
makan makanan 

sehat, antara 
lain gado-gado. Sambil menyantap 
makanan, mereka juga disuguhi dengan 
penampilan talenta-talenta yang ada 
di Petra 5. Dari tarik suara sampai 
ke tari tradisional, semuanya tampil 
apik. Tujuan dari penampilan talenta 
ini adalah untuk mendorong para 
siswa baru agar bisa mengembangkan 
bakatnya di Petra 5 bersama-sama. Para 
siswa baru ini juga diajak untuk ikut 
aktif dalam kegiatan penghijauan di 
lingkungan Petra 5, dengan menanam 
berbagai tanaman hias. Setelah itu, 
mereka kembali diajak bermain game 
dalam kelas, dan mengikuti kegiatan 
pendalaman P-E-T-R-A. Sesi terakhir 
adalah kegiatan Meet with Mr. Travejes.

Wah, tak terasa sudah menginjak 
hari yang terakhir. Usai ibadah, para 
siswa kelas VII mulai membentuk 
pengurus kelas dan mencatat jadwal 
pelajaran. Setelah itu, mereka 
menempelkan kartu komitmen yang 
sudah mereka buat sebelumnya. 
Persiapan talent show dari 

tiap kelas sudah dimatangkan dan 
dipermanis. Gladi kotor dan gladi bersih 
dilakukan untuk menghindari grogi 
ketika mereka tampil. Pukul 10.50, 
kami semua menuju ke gereja untuk 
mengikuti kebaktian awal tahun ajaran. 
Setelah kebaktian, rasa deg-degan 
mulai terasa, begitu juga dengan para 
pengurus OSIS. Akhirnya... semua tampil 
berdasarkan nomor urut yang sudah 
ditentukan. Pada tahun ini, talent show-
nya sangat beragam dan semua tampil 
dengan apik. Ada yang mementaskan 
drama musikal, pantomim, gerak dan 
lagu, band, modern dance, ataupun 
tari tradisional. Pada akhir sesi, ada 
penganugerahan penghargaan, mulai 
dari The Best Talent Show, The Best 
Student dari tiap kelas, serta King and 
Queen of LOS 2018.

Kami tidak memungkiri kalau ada 
beberapa kendala dan rintangan dalam 
kegiatan LOS pada tahun ini. Tetapi puji 
Tuhan, kami semua dapat melewatinya 
dengan sangat baik. Terima kasih juga 
atas bantuan dari para guru, karyawan, 
serta rekan-rekan OSIS yang sudah turut 
berpartisipasi untuk menyukseskan 
kegiatan LOS 2018 ini.

oleh: Olivia Fernanda Sukianto
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Layanan Orientasi Siswa

Olimpiade Penelitian Siswa 
Indonesia

Kriinnggg...!!! Bel tanda masuk telah berbunyi, siswa kelas VII SMP Kristen Petra 
2 tengah bersiap-siap mengikuti LOS. Delapan puluh siswa telah siap mengikuti 
acara dari awal hingga akhir. Tema LOS tahun ini adalah “Pelajar Surabaya 

Berkarakter dan Berprestasi”. Hari pertama dimulai dengan upacara pembukaan 
dan pengenalan lingkungan sekolah yang dibantu oleh kakak-kakak OSIS. Tim OSIS 
membantu para peserta LOS untuk bisa mengetahui seluk beluk sekolah agar 
mereka mampu mengenal sekolah baru mereka. Sesi dilanjutkan dengan program 
Kota Surabaya, yaitu green school. Para siswa sangat antusias dalam melakukan 
penanaman pohon guna penghijauan di lingkungan sekolah. OSIS pun selalu siap 
membantu peserta dan setiap kegiatan LOS, terutama saat sesi game. Sesi game 
yang mengharuskan setiap kelompok memiliki yel-yel, serta menghafal Pancasila, 
5S, dan Lima Kata Ampuh, membuat para siswa semakin semangat dalam mengisi 
acara LOS 2018 ini. Hari terakhir LOS pun tiba, mereka bergegas menuju ke kelas 
baru masing-masing. OSIS pun siap membantu dan menjelaskan fasilitas kelas serta 
perangkat-perangkat kelas. Yang tak kalah pentingnya adalah penjelasan kurikulum 
dan peraturan sekolah oleh wakil kepala sekolah, yaitu Bapak Suwaji dan Bapak 
Edy. Begitu antusiasnya, para peserta LOS dan bahkan beberapa orang tua siswa, 
mengikuti acara LOS dari awal hingga selesai. Tak terasa, sekarang waktunya bagi 
mereka untuk bersiap menempuh pembelajaran selama tiga tahun ke depan di SMP 
Kristen Petra 2. Harapan dari kakak-kakak OSIS adalah agar adik-adik kelas yang 
baru ini senang bersekolah di SMP Kristen Petra 2, mau belajar, bertumbuh, dan 
senantiasa semangat di dalam apa pun yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati.

oleh: Regina Claudia

Olimpiade Penelitian Siswa 
Indonesia (OPSI) adalah ajang 
kompetisi penelitian ilmiah 

tahunan tingkat pelajar, baik berupa 
karya tulis maupun temuan (invention), 
yang diselenggarakan oleh Kemendikbud 
RI. Sebelumnya, lomba ini dikenal 
dengan nama Lomba Penelitian Siswa 
Nasional (LPSN), lalu berganti nama 
menjadi OPSI sejak tahun 2018, yang 
menandai spirit baru dalam dunia 
penelitian siswa menuju ke event 
internasional. Kami, Gilbert Adriel 
Tantoso dan Justin Stewart Sugiarto dari 
SMP Kristen Petra 3, mengikuti OPSI 
SMP 2018 yang berlangsung di Hotel 
Surabaya Suites, Surabaya, pada tanggal 
22─26 Juli 2018. Sebelumnya, telah 
diadakan seleksi dari seluruh Indonesia, 
dan ada 34 judul penelitian bidang Ilmu 
Pengetahuan Teknik dan Rekayasa yang 
terpilih untuk mengikuti pameran hasil 
karya penelitian pada tanggal 23-24 Juli 
2018. Kami bersyukur penelitian kami 
yang berjudul “Jaket Tiup Penyesuai 
Suhu” (Blown Jacket Temperature 
Adjusters) masuk sebagai finalis. 
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Pada tanggal 22 Juli 2018, 
kami check in di hotel lalu 
melakukan registrasi. Kami juga 
mengikuti technical meeting 
sebelum beristirahat. Esok 
harinya, saatnya penilaian 
presentasi dan pameran. Kami 
melakukan persiapan pameran 
dari pukul 08.00 hingga 15.00. Tak 
lama berselang, kami pun mendapat 
kesempatan presentasi di depan para 
dewan juri selama tiga puluh menit. 
Setelah itu, kami mengikuti acara 
pembukaan OPSI yang dibuka secara 
resmi oleh Direktur Jenderal Pendidikan 
Dasar dan Menengah Kemendikbud RI, 
yaitu Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D.. 
Usai makan malam, dilakukan penilaian 
pameran pada pukul 19.00–21.00.

Pada tanggal 24 Juli 2018, 
pameran dibuka untuk umum. Kami 
bersyukur mendapat dukungan dari 
bapak dan ibu guru beserta seratus 
teman-teman dari SMP Kristen Petra 
3 yang datang. Pada malam harinya, 
ada malam keakraban bagi peserta 
dan seminar pendidikan bagi guru 

pendamping. Lanjut esok hari, seluruh 
peserta dan pendamping mengikuti 
wisata edukasi ke dua tempat, yaitu 
Tugu Pahlawan dan Museum Kesehatan. 
Baru pada sore harinya diadakan acara 
penutupan sekaligus pengumuman 
pemenang OPSI 2018. 

Puji Tuhan, kami berhasil meraih 
medali emas untuk bidang Ilmu 
Pengetahuan Teknik dan Rekayasa, 
serta Penghargaan Pameran Terbaik 
untuk “Jaket Tiup Penyesuai Suhu” 
(Blown Jacket Temperature Adjusters). 
Keberhasilan kami ini tidak lepas dari 
penyertaan Tuhan serta bimbingan dari 
para guru pembina Science Club P3.

oleh: Gilbert & Justin
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“Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah, kalau orang makan 
minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan 
dengan jerih payah....“ Pengkotbah 5:17. Itu adalah dasar firman 

Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Hanna Yulianik, S.Th. dalam ibadah awal 
tahun ajaran 2018/2019 SMA Kristen Petra 3, pada tanggal 24 Juli 2018, 
bertempat di GKI Resud, Surabaya. Dalam pelaksanaan ibadah ini, seluruh 
siswa SMA Kristen Petra 3 mengikuti dengan khidmat. Ibu Hanna melalui 
renungannya menekankan kepada seluruh siswa SMA Kristen Petra 3 
untuk menyadari bahwa:
1. Jerih lelah adalah bagian dari eksistensi kita.
2. Jerih lelah adalah bagian dari investasi/asuransi kita. 
3. Jerih lelah adalah bagian dari apresiasi yang akan kita peroleh.
Semoga dengan adanya ibadah awal tahun ajaran ini, bisa menjadi 
bekal bagi para siswa dalam menjalani proses studi mereka selama 
setahun ke depan sesuai dengan harapan. Bersukacitalah dalam jerihmu, 
karena: “Dalam jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka 
mendatangkan kekurangan saja.” Amsal 14:23. Selamat belajar, Tuhan 
memampukan kita untuk tetap bersukacita dalam jerih lelah kita!

Bersukacita 

dalam Jerihmu

Masa muda, sungguh indah... 
hidup penuh dengan cita-cita... 
dengan api yang tak kunjung 

padam... selalu membakar dalam 
kalbu.... Mungkin itulah yang dirasakan 
dan dialami, serta saat yang dinantikan 
oleh setiap remaja ketika memasuki 
jenjang yang lebih tinggi, khususnya 
dalam dunia pendidikan. Saatnya siswa 
kelas X memulai kehidupan barunya 
memasuki dunia putih abu-abu, dengan 
wajah ceria dan langkah mantap 
memasuki hari-hari pertama di SMA 
Kristen Petra 4, dan siap mengikuti 
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah 
(MPLS). Diawali dengan upacara bendera 
sebagai salah satu bentuk kecintaan 
terhadap Indonesia, sekaligus dibukanya 
kegiatan MPLS secara resmi oleh Drs. 
Tantang Suprayogi, M.Si. selaku Kepala 
SMA Kristen Petra 4. Selama lima hari, 
mereka memperoleh berbagai materi 
pembekalan, sebagai dasar membentuk 
pribadi yang kuat dan tangguh, melalui 
beberapa materi yang diberikan, antara 
lain: bela negara, antiradikalisme, tata 
krama, cara belajar efektif, healty life 
style, serta wawasan wiyata mandala 
agar mengenal lingkungan sekolah 
dengan baik dan menjadikan sekolah 
sebagai second home. 

Merenda Masa Depan

Meraih Asa

Selama mengikuti 
kegiatan MPLS, siswa 
belajar menerapkan 
pola hidup sehat 
dengan membawa 
menu makanan 
yang memenuhi gizi 
seimbang, menggali 
talenta yang dimiliki 
dengan bantuan 
kakak-kakak OSIS, 
serta mengaplikasikan 
budaya 5S dan 
SADAR. Kekompakan, 
kreativitas, dan kerja 
sama mereka, dilatih 
dengan adanya dinamika 
kelompok melalui games antarkelompok 
yang membutuhkan konsentrasi. 
Ada juga kegiatan pramuka yang 
memberikan pelajaran berupa membaca 
sandi-sandi serta pembentukan karakter, 
disiplin, dan tanggung jawab. Mereka 
sangat antusias dalam mengikuti semua 
kegiatan yang diberikan. Tanpa terasa, 
lima hari sudah kegiatan MPLS mereka 
lalui. Hari Jumat, tanggal 20 Juli 2018, 
dilaksanakan acara penutupan MPLS. 
Para siswa diberi kesempatan untuk 
menampilkan talenta-talenta yang 
mereka miliki. Walau waktu persiapan 

bisa dibilang singkat, namun mereka 
mampu menampilkan talenta mereka 
dengan baik, seperti: drama musikal, 
ludruk, vocal group, ataupun puisi 
berantai.

Selamat datang, adik-adik kelas X! 
Selamat datang dan bergabung menjadi 
anggota keluarga besar SMA Kristen 
Petra 4! Marilah kita bersama-sama 
belajar untuk menggapai masa depan 
kita... terlebih untuk kemuliaan nama 
Tuhan. Smatr@pat... vini vidi vici!!!

oleh: Arnold Sidiprasetija
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Liburan terasa sangat lama buat kami. 
Ada yang hilang rasanya. Teman-
teman, kebersamaan, bertemu 

dengan guru-guru.... Suasana itu kami 
rindukan. Pada tahun ajaran ini, kami 
penasaran dengan situasi itu, karena 
kami sudah berada di sekolah yang 
baru, tentunya dengan teman dan guru 
yang baru pula, meskipun ada beberapa 
teman lama yang ada di sekolah yang 
sama. Saat menginjakkan kaki di SMA 
Kristen Petra 5, ada ucapan syukur dalam 
hati kami... Tuhan pasti punya rencana 
indah untuk kami. Horrrayyy...! Sekarang 
kami sudah jadi siswa SMA. Tidak sabar 
rasanya menunggu Masa Pengenalan 
Lingkungan Sekolah.

Hari pertama pra-MPLS, 
perkenalan dengan teman-teman dan 
wali kelas baru terasa begitu seru bagi 
kami. Kemudian pada hari kedua, ada 
pelaksanaan psikotes. Kami harus 
istirahat yang cukup, tenang, dan tidak 

Back to School

banyak berpikir... pokoknya dibuat 
santai. Itu pesan buat kami sebelum 
menjalani tes psikologi. Satu langkah 
sudah terlampaui, dan saatnya untuk 
persiapan Tes Potensi Akademik (TPA) 
pada esok pagi.

Tanggal 12─13 Juli 2018, dengan 
keyakinan dan bekal belajar semalam, 
kulangkahkan kaki untuk menjalani TPA. 
IPA atau IPS, ya...? Semua sama baiknya. 
Satu per satu, soal kami selesaikan 
dengan harapan pilihan jurusan kami 
sesuai dengan minat dan kompetensi 
kami serta sesuai dengan harapan orang 
tua. Berserah dan tetap berusaha, itu 
yang kami lakukan. 

Tangal 16─20 Juli 2018, kami 
lalui dengan kegiatan MPLS. Kata kakak 
OSIS, pelaksanaa MPLS pada tahun ini 
agak berbeda. Ternyata... MPLS pada 
tahun ini berlangsung lebih lama, yaitu 
lima hari. Tiga hari melibatkan bapak-
bapak dari institusi TNI dan Polri, kami 
mendapatkan pemahaman tentang 
wawasan kebangsaan, bela negara, cinta 
tanah air, serta pelatihan baris-berbaris. 
Sedangkan untuk dua hari sisanya, 
kami menerima materi dari para guru, 
meliputi tata tertib sekolah, kurikulum, 
wawasan wiyata mandala, 

pengenalan ekstrakurikuler, ataupun 
kegiatan ELS. Lalu pada penghujung 
kegiatan MPLS, acara ditutup dengan 
kegiatan KKR dan refleksi.

Menurut Michelle P. dari kelas 
Rumah Joglo, MPLS ini menarik, kakak 
OSIS menyenangkan, dan pengalaman 
baru belajar dengan TNI/Polri adalah hal 
yang positif. Selain itu, dia juga senang 
akan ‘pelajaran’ cinta lingkungan dengan 
menanam anggrek di taman sekolah. 
Selaras dengan pengalaman Michelle, 
Christina Maria P. dari Rumah Honai 
mengatakan senang dengan MPLS ini 
karena saat penampilan talent show 
pada hari terakhir, dia harus berani 
berekspresi sebagai seorang komedian. 
Dia juga bisa belajar bekerja sama 
dengan teman, lanjutnya. Sungguh 
merupakan pengalaman yang menarik. 
Perwakilan pengurus OSIS, Adrian 
Nathaniel, mengungkapkan pengalaman 
bahwa sebagai kakak kelas, ia bisa 
memberi teladan kedisiplinan, cinta 
lingkungan, dan mengajak adik kelas 
untuk bangga dengan almamater SMA 
Kristen Petra 5.  Ya... SMA Kristen Petra 
5 sudah menjadi pilihan terbaik, semoga 
semangat memberi yang terbaik tak 
akan pernah luntur.



Masa Pengenalan Lingkungan 
Sekolah

Masa Pengenalan Lingkungan 
Sekolah merupakan sebuah 
kegiatan yang wajib diikuti 

oleh seluruh siswa baru SMK Kristen 
Petra. Tujuan dari penyelenggaraan 
MPLS ini adalah supaya para siswa baru 
mengetahui program-program yang 
ada di SMK Kristen Petra, terutama 
program-program yang ada di semua 
program keahlian, antara lain: TEI (Teknik 
Elektronika Industri), TPM (Teknik 
Pemesinan), TKR (Teknik Kendaraan 
Ringan), dan TKJ (Teknik Komputer dan 
Jaringan). Selain itu, semua siswa baru 
juga diharapkan bisa mengetahui dan 
mengenal lingkungan sekolah tempat 
mereka akan menimba ilmu selama tiga 
tahun ke depannya. Kegiatan MPLS di 
SMK Kristen Petra diikuti oleh 172 siswa 
baru yang dilaksanakan selama tiga hari, 
yakni tanggal 16─18 Juli 2018. 

Hari pertama, diawali dengan 
upacara pembukaan oleh Dra. Tri 
Utami Rinto Rukmi, M.M. selaku kepala 
sekolah. Beliau memperkenalkan 
yel-yel SMK Kristen Petra, yaitu “SMK 
Kristen Petra BISA!”, “SMK Kristen Petra 
DIBERKATI!”, dan “SMK Kristen Petra 
JADI BERKAT!”. Selanjutnya, beliau 
menyematkan topi dan tanda peserta 
MPLS kepada siswa yang sudah ditunjuk, 
sebagai tanda dimulainya kegiatan MPLS. 
Setelah itu, dilanjutkan dengan kegiatan 
perkenalan warga SMK Kristen Petra, 
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pengenalan lingkungan sekolah, serta 
penjelasan tentang belajar yang efektif 
dan tata tertib sekolah.

Hari kedua, semua siswa 
mendapatkan materi tentang tata tertib 
berlalu lintas, kegiatan prakerin, dan 
sharing alumnus lulusan tahun 1988, 
yakni Bapak Soesijanto yang saat ini 
menjabat sebagai General Manager 
Hotel Luminor Surabaya. Selain itu, juga 
disampaikan materi tentang budaya 
sekolah, yaitu: 5S (Salam, Senyum, Sapa, 
Sopan, Santun), Lima Kata Ampuh, dan 
SADAR. Tak ketinggalan juga, penanaman 
sikap simpati dan empati, serta 
pembekalan tentang entrepreneurship.

Hari ketiga, semua siswa 
diperbolehkan menggunakan kaus dan 
celana jin, karena mereka akan diajak 
mengikuti kegiatan senam bersama, 
yaitu senam Gemu Maumere. Kegiatan 
senam ini sangat menggembirakan, 
semua siswa peserta diajak untuk 
hidup sehat dan kuat melalui senam 
ini. Tidak hanya para siswa saja yang 
mengikutinya, tetapi semua guru 
dan karyawan juga ikut bergembira 
mengikuti irama senam Gemu Maumere 
ini. Setelah kegiatan senam bersama, 
peserta MPLS mengikuti kegiatan PBB 
oleh bapak-bapak polisi dari Polsek 
Wonocolo. Para peserta MPLS mengikuti 
kegiatan baris-berbaris ini dengan 
sungguh-sungguh. Setelah kegiatan 

PBB selesai, semua peserta diberi 
kesempatan beristirahat dahulu sebelum 
kegiatan selanjutnya, yaitu kerja bakti 
membersihkan lingkungan sekitar 
sekolah, supaya pada saat pembelajaran 
sudah berlangsung nanti para siswa akan 
merasa nyaman saat belajar.

Kegiatan kerja bakti sudah selesai. 
Selanjutnya, semua siswa dibawa ke tiap-
tiap program keahlian dan diperkenalkan 
dengan semua program pembelajaran di 
mata pelajaran produktif, dan dijelaskan 
tentang apa saja yang dibutuhkan 
selama pembelajaran berlangsung. 
Kegiatan terakhir MPLS sebelum upacara 
penutupan adalah talent show dari tiap-
tiap kelas, yang akan dipandu langsung 
oleh Ibu Riska dan Bapak Indrajit. Pada 
acara talent show ini, tiap-tiap kelas 
menampilkan bakatnya masing-masing. 
Ada yang bersenam, bermain komedi, 
bermain drama, berpuisi, bahkan ada 
yang bermain biola. Semua peserta 
sangat bergembira dalam acara ini. 
Setelah semua acara berakhir, tiba 
saatnya upacara penutupan MPLS 
dengan laporan dari wakil kepala sekolah 
bidang kesiswaan, Bapak Prasadja Adi, 
S.Th., dan pemimpin upacara, Drs. Heru 
Sunardijanto Adi, M.Si.. Melalui MPLS 
ini, semua siswa baru diharapkan sudah 
siap mengikuti semua pembelajaran dan 
menyesuaikan diri dengan iklim belajar 
di SMK Kristen Petra.


