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EDITORIAL CONTENTS
Selamat berjumpa dengan kami dalam 
Gema Petra edisi bulan September 2018 ini. 
Merdekaa! Merdekaa! Merdekaaa! Seperti 
itulah pekik kemerdekaan yang terdengar di 
seluruh pelosok tanah air dalam menyambut 
Hari Ulang Tahun ke-73 Kemerdekaan 
Republik Indonesia pada bulan Agustus 2018 
yang lalu. Tak terkecuali pula, di sekolah-
sekolah di lingkungan PPPK Petra, yang juga 
dibarengi dengan pelaksanaan lomba-lomba 
kemerdekaan yang diikuti oleh para siswa 
ataupun guru. Untuk itu, kami menyajikan 
liputan kegiatan-kegiatan yang menarik 
tersebut bagi Anda dalam Buletin Gema Petra 
edisi bulan September 2018 ini. 
 
Kiranya liputan berita yang kami sajikan ini bisa 
bermanfaat bagi Anda.

Selamat membaca....

Pre-Kindergarten • Kindergarten • Elementary School
Junior High School • Senior High School • Vocational High School
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Fun Activities

Sehat dan Gembira Bersama

Pada tanggal 16 Agustus 2018, KB-TK 
Kristen Petra 9 mengadakan kegiatan 
perayaan Hari Kemerdekaan Republik 

Indonesia. Kegiatan yang melibatkan siswa 
KB-TK beserta orang tua ini, antara lain: 
senam bersama, jalan sehat, perlombaan, 
bazar, dan lain-lain. Tujuan dari kegiatan ini 
adalah untuk menanamkan rasa cinta tanah 
air, serta menjadikan mereka anak-anak 
yang sehat, tangguh, dan sportif, melalui 
senam ataupun perlombaan.

Kegiatan diawali dengan acara 
pembukaan di aula sekolah. Semua siswa, 
guru, dan orang tua, bersama-sama 
menyanyikan lagu-lagu nasional, sebelum 
kegiatan senam bersama. Usai senam, 
dilanjutkan dengan jalan sehat di sekitar 
kompleks sekolah. Kemeriahan jalan sehat 

Hai, teman-teman! Perkenalkan, 
aku Leon dari KB-TK Kristen Petra 
1. Aku mau bercerita tentang 

kegiatan yang sangaaaatt berkesan 
di sekolahku! Hari Kamis, tanggal 16 
Agustus 2018, diadakan banyak lomba 
yang menarik untuk memeriahkan HUT 
ke-73 negara kita tercinta, Republik 
Indonesia. Lomba ini lebih seru karena 
bersama papa dan mama. Ada lomba 
estafet balon berisi air untuk adik-adik 
KB, lomba memasukkan bola ke dalam 
keranjang untuk siswa TK A, dan lomba 
estafet kelereng untuk siswa TK B.

Sebelum lomba dimulai, kami 
bersama papa dan mama mengikuti fun 
walk terlebih dahulu. Perjalanan kami 
tidak terlalu jauh agar nanti tidak capek 
saat berlomba. Ketika sampai kembali 
di halaman depan sekolah, ibu guru 
mengajak kami semua untuk ikut senam 
gembira. Dengan ikut senam ini, badan 
kami lebih sehat dan kuat. Dan pastinya... 
membuat kami lebih semangat lagi untuk 
mengikuti lomba.

Nah, selesai senam, waktunya 
untuk mengikuti lomba. Wuaahh...
ternyata di panggung halaman tengah 
ada banyak balon! Dan warnanya red 
and white... merah dan putih. Meriah 
sekali suasananya. Papa dan mama harus 
semangat, ya...! Kita pasti menang! 

@ My School
Lomba dimulai dari adik-adik KB yang 
menerima balon berwarna-warni berisi 
air dari tangan papa atau mama mereka, 
lalu membawa dan memasukkannya ke 
dalam keranjang. Itu sulit lho, teman-
teman! Kalau balonnya jatuh, pasti 
pecah. Selanjutnya, kami menyaksikan 
lomba yang tak kalah menariknya, yaitu 
adik-adik TK A berlari mengambil bola 
lalu melemparnya ke dalam keranjang 
yang dipegang oleh papa atau mama 
mereka. “Satuuu... duaaa... tigaaa... 
empattt... limaaa...!!! Horeee... aku 
menang!!!” teriak Jason kegirangan.

Udara yang panas tidak mengurangi 
semangat papa dan mama yang setia 
menunggu giliran kami berlomba. “Anak-
anak TK B, tunjukkan keberanian dan 
semangatmu dalam berlomba, yaa...!!!” 
seru Bu Anis memberi semangat. 
Lomba estafet kelereng yang kami ikuti, 
membutuhkan kesabaran agar bisa 
berhasil membawa kelereng menuju 
ke garis finis. “Semangat! Semangat! 
Semangat!” teriak Timothy.

Terima kasih ibu guru, untuk lomba-
lomba yang diadakan. Terima kasih juga 
buat papa dan mama karena sudah 
menemani kami mengikuti lomba. 
Kami sangat menikmati semangat dan 
kebersamaan dengan papa dan mama. 
Sekian cerita dari kami. Sampai jumpa...!

makin terasa dengan pekik kemerdekaan 
serta pelepasan balon berwarna merah dan 
putih. Barisan jalan sehat pun dilepas oleh 
Ibu Farida selaku kepala sekolah.

Setelah jalan sehat, acara berlanjut 
dengan kegiatan perlombaan yang diikuti 
oleh siswa dan orang tua. Untuk siswa KB, 
ada lomba mengisi botol dengan air dari 
spons. Untuk siswa TK A, ada lomba estafet 
karet dengan sedotan. Untuk siswa TK B, 
ada lomba memindahkan bola dengan kain. 
Acara lomba berlangsung dengan meriah 
dan penuh kegembiraan. Dalam acara ini, 
juga ada kegiatan bazar untuk charity. Puji 
Tuhan... seluruh acara berlangsung dengan 
baik dan memberikan pengalaman indah 
untuk anak-anak dalam merayakan Hari 
Kemerdekaan Republik Indonesia.

03



Together with
Parents

Jalan Sehat Kostum Unik

Memasuki bulan Agustus... banyak sekali dekorasi merah 
putih dan kibaran umbul-umbul terlihat menghiasi 
sekolah kami, KB-TK Kristen Petra 5. Berbagai kegiatan 

lomba pun diadakan untuk siswa, mulai dari lomba antarsiswa 
(individu) hingga lomba secara kelompok (bersama orang tua). 
Semua berlangsung penuh kemeriahan.

 Para siswa KB B bersama dengan orang tua masing-masing, 
mengikuti lomba karet gelang estafet pada tanggal 13 Agustus 
2018. Para siswa KB A mengikuti lomba mengelompokkan 
bola pada tanggal 14 Agustus 2018. Para siswa TK A mengikuti 
lomba balon nampan. Sedangkan siswa TK B, mengikuti lomba 
menggantungkan topi. Untuk lomba siswa TK, diambil beberapa 
pemenang untuk bertanding kembali pada babak final tanggal 
15 Agustus 2018. Selain mengikuti lomba, kami juga mengikuti 
kegiatan jalan sehat bersama dengan orang tua. Sebelum jalan 
sehat dimulai, teman kami yang menjadi MC, memimpin kami 
dalam doa. Setelah menyanyikan lagu “Hari Merdeka”, acara 
berlanjut dengan pelepasan balon udara secara bersama-sama. 

Kami merasa senang sekali karena bisa mengikuti lomba dan 
jalan sehat bersama dengan orang tua kami di sekolah. Suasana 
yang meriah ini juga turut menambah semangat teman-teman yang 
kembali berlomba pada babak final. Biarlah semangat perjuangan 
ini boleh kita miliki dan terapkan dalam belajar serta meraih cita-
cita. Maju terus, pantang mundur! Tuhan Yesus memberkati.

Kami semua menyanyikan lagu 
“Hari Merdeka” penuh semangat, 
sebelum jalan sehat dengan 

memakai kostum unik dimulai. Semangat 
kemerdekaan dan kekompakan teman-
teman bersama dengan orang tua 
mereka untuk memakai kostum unik, 
mewarnai acara jalan sehat ini. Ada 
yang memakai kostum karakter Disney, 
profesi, robot, mobil dari kardus, serta 
gaun merah putih dari kertas. Itulah 
suasana semarak perayaan HUT ke-73 RI 
di KB-TK Kristen Petra 7 pada tanggal 15 
Agustus 2018 lalu. 

Setelah doa dan menyanyikan 
lagu kemerdekaan, acara dibuka oleh 
Bu Junita selaku Kepala KB-TK Kristen 
Petra 7 dengan 
membunyikan 
sirene. Secara 
bergantian, 
kontingen dari 
tiap-tiap kelas 
diberangkatkan 

untuk jalan sehat di area sekitar sekolah. 
Oh, iya... selesai jalan sehat, kami tidak 
perlu khawatir untuk urusan makan 
dan minum, karena ada stan bazar 
yang menjual berbagai makanan dan 
minuman. Setelah puas di stan bazar, 
kami bisa beristirahat sambil menunggu 
pengumuman pemenang lomba kostum 
unik. Kami juga menikmati hiburan dari 
panggung gembira yang ada di lantai 
dua.

Tak lama kemudian... juri sudah 
siap mengumumkan hasil lomba. 
Akhirnya... Juara I Lomba Kostum Unik 
dimenangkan oleh Stacey dengan gaun 
merah putih dari kertas, sedangkan 

Juara II dan III diraih oleh si kembar, Chloe 
dan Kenneth, yang memakai kostum 
robot dari kardus. Selamat, ya...! Bagi 
yang belum berhasil, jangan putus asa 
dan tetap semangat untuk meraihnya 
pada kesempatan yang lain. 

Acara pada hari itu belum selesai, 
karena kami masih berlanjut dengan 
kegiatan makan makanan tradisional. 
Ibu guru sudah menyediakan kue talam 
dan kue lapis yang merupakan salah satu 
kue tradisional Indonesia. Wah... rasanya 
enak, manis, dan lezat! Teman-teman juga 
menikmati kue ini dengan lahap, sampai-
sampai minta tambah lagi. Kami bangga 
sebagai bagian dari bangsa Indonesia 

yang kaya aneka budaya dan ragam 
makanan. Terima 

kasih, Tuhan, buat 
Indonesiaku...! 
Jaya terus 

Indonesiaku! 
Tuhan Yesus 
memberkati.
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Hari Merdeka

Balok Warna

Ayo Menabung!
“Wah, ada banyak celengan yang bagus, ya!” ujar salah 

satu temanku saat melihat hasil karya teman-teman TK 
B. Pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, TK Kristen 

Petra 10 mengadakan kegiatan membuat celengan bersama. 
Pada hari itu, kami bersama papa dan mama bekerja sama 
membuat celengan dari bahan-bahan yang sudah tidak 
terpakai lagi. Teman-teman terlihat sangat gembira saat 
bekerja bersama dengan orang tua masing-masing.

Celengan itu nantinya akan ditaruh di sekolah agar kami 
bisa menabung setiap hari. Yang kami tabung di celengan 
itu adalah uang koin. Walaupun kelihatannya sedikit, 
lama-kelamaan celengan kami akan penuh kalau kami rajin 
menabung setiap hari. Uang yang terkumpul juga pasti 
akan banyak. Uang itu nantinya dapat kami gunakan untuk 
membeli kebutuhan yang berguna. Asyik, lho... bisa membeli 
sesuatu dengan hasil tabungan sendiri. Jadi tidak perlu 
menyusahkan papa dan mama. Dengan rajin menabung, 
berarti kita sedang belajar tekun dan sabar dalam hal yang 
kecil. Ternyata manfaat menabung banyak sekali, ya...! Yuk, 
kita mulai menabung dari kecil, teman-teman!

Dalam rangka memperingati HUT ke-73 RI, kami, siswa-siswi KB-TK Kristen 
Petra 11, mengikuti kegiatan fun walk yang diadakan oleh sekolah pada 
tanggal 15 Agustus 2018. Kegiatan ini merupakan 

salah satu wujud PPPK Petra dalam melaksanakan program 
P-E-T-R-A bidang physical growth, yang bertujuan agar 
semua siswa Petra bisa tumbuh sehat. Sambil bernyanyi 
riang dan tanpa mengenal lelah, kami berjalan mengikuti rute 
yang sudah ditentukan oleh ibu guru. Suara nyanyian mulai 
dari lagu “Hari Merdeka”, “Bendera Merah Putih”, “Halo-Halo 
Bandung”, hingga “Lihatlah Benderaku”, terdengar sepanjang 
perjalanan. Kami sangat senang pada hari itu. Setelah kembali 
ke sekolah, kami langsung menuju ke kelas masing-masing untuk 
beristirahat sebentar. Dan kemudian... kami mengikuti beberapa 
lomba, yaitu: lomba mencari koin di dalam tepung (TK A), lomba 
mencari bola tenis yang di antara bola-bola plastik (TK B), serta lomba 
memindahkan bola ke dalam ember (KB B). Hari ini merupakan hari 
yang menggembirakan. Lebih gembira lagi, ketika di antara kami ada yang 
memenangkan lomba tersebut dan menerima hadiah. Dan bagi teman-teman 
yang belum menang, mereka juga mendapat hadiah hadiah, lho...! Hehehe...! 

Siapa yang pernah bermain balok? Pasti 
semua pernah, kan! Bermain balok sangatlah 
menyenangkan. Kami dapat membuat berbagai 

macam bentuk yang kami inginkan. Kami juga dapat 
menyusun bentuk bangunan yang sangat tinggi dengan 
menggunakan balok. Namun harus hati-hati, ya... jangan 
sampai ada yang menyentuh baloknya, karena baloknya 
akan roboh jika tersentuh. Hari Rabu, tanggal 8 Agustus 
2018, seluruh siswa TK Kristen Petra 12 kelompok B 
diajak oleh ibu guru untuk bermain balok. Namun, cara 
bermainnya tidak dengan cara disusun seperti biasanya, 
tetapi dengan cara mengelompokkan 
warna. Sekarang... tugas kami 
adalah mengambil balok yang 
warnanya telah disebutkan 
oleh ibu guru, kemudian 

dikelompokkan dengan 
warna yang sama. 

Blue... green... red... 
yellow...! Wah... sangat 

menyenangkan! Kegiatan ini 
dapat melatih kami untuk 

semakin mengenal warna. 
Yuk, bermain bersama!
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Perayaan Kemerdekaan

Indonesia

Art, Heart, People

Bulan Agustus adalah bulan yang 
sangat berarti bagi seluruh 
rakyat Indonesia, karena pada 

bulan ini Indonesia memperingati hari 
kemerdekaannya. Untuk itu, seluruh 
rakyat Indonesia mengadakan banyak 
kegiatan untuk merayakan serta 
bersyukur atas anugerah dari Tuhan. KB-
TK Kristen Petra 13 juga turut merayakan 
dengan mengadakan family fun walk 
pada tanggal 15 Agustus 2018. Sebelum 
fun walk dimulai, seluruh peserta juga 
mengikuti senam Maumere bersama. 
Wah, senangnya..! Teman-teman sangat 
bahagia karena bisa mengikuti jalan 
sehat bersama papa dan mama, dengan 
nuansa merah putih yang meriah.

Setelah itu, kami kembali ke sekolah 
dan menikmati minuman kacang hijau 
yang sudah disediakan, sedangkan papa 
dan mama berbelanja makanan di stan 
bazar yang juga diadakan di sekolah. 
Semarak perayaan tidak berhenti sampai 
di sini saja. Teman-teman yang ikut 
lomba sepeda hias sudah siap dengan 

Hai, teman-teman...! Kita jumpa lagi. Semoga kabar 
kalian baik, ya! Kali ini, kami akan mengajak kalian 
untuk melihat penampilan teman-teman dari SD Kristen 

Petra 1 dalam acara pentas seni sekaligus ucapan syukur HUT 
ke-60 SD Kristen Petra 1, yang diselenggarakan pada tanggal 1 
Agustus 2018 lalu. Kita simak penampilan mereka, yuk...! 

Tema yang diangkat dalam pagelaran pentas seni ini 
adalah “Oriental Empire: Art, Heart, People”, yang dikemas 
dalam bentuk drama dan tarian. Cerita dalam drama ini 
menggambarkan tentang seorang putri dari Tiongkok yang 
memiliki karakter baik hati, tidak sombong, dan baik hati. Putri 
ini tinggal bersama ibu tiri dan dua saudara tiri perempuan. 
Walaupun sang putri kerap mendapat perlakuan yang tidak 
wajar, baik dari ibu maupun saudara tirinya, ia tidak balas 
dendam dan justru tetap berbuat baik. Karakter inilah yang 
patut kita contoh, seperti halnya yang diajarkan oleh Tuhan 
Yesus kepada kita, yaitu tetap memberikan kasih kepada 
saudara-saudara kita. Dengan begitu, kemuliaan Tuhan tetap 
terpancar melalui diri kita.

Adanya kegiatan pentas seni ini memberikan hal yang 
positif bagi kami sebagai siswa. Kami bisa menyalurkan dan 
mengembangkan kreativitas sesuai dengan bakat masing-
masing yang kami miliki. Selain itu, kegiatan tersebut bisa 
menjadi salah satu media yang efektif untuk memperkenalkan 
kepada masyarakat, bahwa SD Kristen Petra 1 memiliki siswa-
siswi yang penuh talenta.

sepedanya masing-masing, yang telah 
disulap menjadi berbagai bentuk. Ada 
yang  berbentuk tank, kupu-kupu, 
lebah, pesawat, dan lain sebagainya. 
Mereka memamerkan sepeda hiasnya 
sambil mengendarainya dengan 
tangkas. Penilaian tidak hanya 
dari kreativitas hiasan, tetapi juga 
harus tangkas dalam mengendarai 
sepedanya. Pada akhir acara, 
dilaksanakan final lomba-lomba di 
aula sekolah, yang disaksikan oleh 
seluruh siswa beserta orang tua. Ada 
lomba mengurutkan pola merah-putih, 
lomba berlari dan melompati simpai 
mengambil bendera, lomba menyusun 
puzzle gambar bendera, lomba 
memindahkan bendera, serta lomba 
menyanyi lagu “Hari Merdeka”. 

Para pemenang pun pulang 
membawa piala dengan bangga. 
Kami semua sangat senang karena 
bisa ikut merasakan kemeriahan 
perayaan kemerdekaan ini. Dirgahayu 
Indonesiaku!

Oriental Empire:
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Precious Rainbow

Pelangi yang berharga. Itulah tema yang diangkat dalam 
pentas seni yang berlangsung di aula SD Kristen Petra 
pada tanggal 10 Agustus 2018 lalu. Saat yang begitu 

mengesankan, menyenangkan, dan juga membanggakan bagi 
kami semua sebagai bagian dari keluarga SD Kristen Petra 7. 
Praise the Lord... semua berjalan dengan lancar dan luar biasa.

Ada berbagai penampilan yang disajikan, mulai dari 
solo vocal, paduan suara, perpaduan tarian daerah dan tari 
modern, ansambel, hingga operet yang memesona dengan 
judul “The Lion Sleeps to Night”. Operet ini menceritakan 
tentang kehidupan di hutan yang sangat menyenangkan bagi 
warga hutan. Sebagai manusia ciptaan Tuhan yang dibekali 
dengan akal budi, terkadang kita juga membawa dampak 
buruk terhadap kelestarian lingkungan kita, terutama 
hutan yang merupakan habitat alami dari binatang dan 
tumbuhan. Nah, pesan yang ingin disampaikan melalui 
operet ini adalah untuk mengimbau teman-teman agar turut 
menjaga kelestarian alam, yang salah satunya dengan cara 
penghijauan di lingkungan sekitar agar menjadi lebih indah, 
rindang, dan sejuk.

Melalui kegiatan pentas seni ini, sekolah tidak 
hanya mementingkan nilai akademik saja, tetapi juga 
menggali bakat dan seni para siswanya. Penampilan dari 
semua pengisi acara sungguh memikat hati. Semua yang 
menghadiri acara pentas seni itu juga turut bangga menjadi 
bagian dari keluarga besar SD Kristen Petra 7.

Halo..! Halo..! Senyum semangat, guys...!! Saya mau berbagi sukacita 
dengan sobat semua. Beberapa waktu yang lalu, tanggal 22 Agustus 
2018, saya bersama dengan beberapa teman dari SD Kristen Petra 5, 

mewakili SD Kristen Petra 5 untuk mengikuti lomba fashion show di Pakuwan 
Mall. Lomba ini adalah bagian dari kegiatan Petra Edufair & Elementary 
School Competition yang diadakan oleh PPPK Petra, dengan mengangkat 
tema “Learning, Growing, and Glowing in Life”.  Lomba lainnya yang juga 
diadakan adalah poster drawing, story telling, dan solo vocal. 

Nah, saya dan teman-teman mendapat bagian mengikuti lomba fashion 
show. Ini adalah pengalaman pertama bagi kami, tetapi kami tetap percaya 
diri dan semangat untuk melakukan yang terbaik. Dan yang paling penting 
adalah... berdoa. Kami didampingi oleh guru pendamping yang telah 
berupaya keras melatih kami. Kami melakukan persiapan selama kurang lebih 
dua minggu, mulai dari mempersiapkan kostum, make up, hingga latihan 
berjalan di catwalk. 

Waktu lomba pun tiba, kami semua sudah siap untuk memberikan 
penampilan yang terbaik. Meski merasa sedikit nervous, kami tetap saja 
melenggak-lenggok cantik dan tersenyum lebar di atas panggung. Selesai 
tampil, saatnya pengumuman hasil penilaian. Hati terasa dag.. dig.. dug... 
untuk menunggu pengumuman... siapa yang akan menjadi pemenang. 

Akhirnya, SD Kristen Petra 5 berhasil meraih Juara II atas nama Mikayla, 
dan Juara Harapan II atas nama Tabita. Sangat bangga rasanya bisa meraih 
gelar juara dan mengharumkan nama sekolah tercinta. Memang benar lho, 
guys...! Bila kita bersungguh-sungguh dan berusaha, semua akan indah pada 
waktunya. Sampai sini dahulu ya, ceritanya.... Semoga bisa menjadi berkat 
bagi kita semua. Terus berkarya dan jangan mudah menyerah...! See you...!!!
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Suasana semarak peringatan HUT ke-73 Kemerdekaan RI 
begitu terasa di SD Kristen Petra 9. Hiasan bendera merah 
putih terpasang rapi di depan pintu masuk. Lampion 

merah putih juga menghiasi lorong kelas yang juga bernuansa 
merah putih. Ditambah lagi, adanya berbagai lomba yang turut 
memeriahkan momen ini. 

Pada tanggal 16 Agustus 2018, semua siswa dan guru 
memakai baju warna merah. Kami memulai aktivitas pagi itu 

dengan kegiatan fun walk berkeliling di lingkungan 
sekitar sekolah. Setelah fun walk, acara berlanjut 
dengan kegiatan final perlombaan. Para siswa 
mengikutinya dengan antusias. Ada lomba 
memindahkan bendera, membawa kelereng 

menggunakan sendok, 
memasukkan 

Merdeka! Merdeka!

The Peacemaker

Sebuah acara pentas seni yang juga 
sekaligus perayaan HUT ke-34 
SD Kristen Petra 10, berlangsung 

meriah pada tanggal 27 Juli 2018 lalu. 
Melalui tema “The Peacemaker”, para 
siswa SD Kristen Petra 10 diharapkan 
bisa menjadi pembawa damai di mana 
pun mereka berada. Kemeriahan acara 
ini tak lepas dari peran serta siswa-siswi 
pengisi acara dan guru yang terlibat, 
dengan mengusung konsep P-E-T-R-A 
yang dituangkan dalam pameran di 
tiap-tiap ruang kelas serta penampilan 
talenta mereka di bidang seni.

Salah satu kemeriahan itu terlihat 
ketika siswa memasuki ruang T (Talent) 
yang berada di aula. Mereka melihat 
drama musikal yang dimainkan oleh 
teman-teman beserta bapak dan ibu 

guru dengan judul 
“Sekolah Baru 
Rainbow Ruby”. 

Ruby adalah tokoh 

utama yang karakternya menjadi 
penengah dan pemberi solusi ketika 
terjadi pertengkaran di antara teman-
temannya. Sosok Ruby diperankan oleh 
Laetitia Tiffany, yang turut menunjukkan 
keterampilannya bermain wushu. Drama 
musikal ini dikemas secara kreatif, 
berpadu dengan penampilan dari kelas 
tari dan musik, seperti cheerleader, 
hip hop dance, tari tradisional, musik 
angklung, dan kolintang.

Selain di ruang T, siswa juga 
menuangkan kreativitas dalam pameran 
kelas. Ada empat tema pameran, 
yakni Physical Growth untuk ruang P, 
Emotional Intelligence  untuk ruang E, 
Religious Education untuk ruang R, dan 
Academic Excellence untuk ruang A. 
Setiap ruang memiliki ciri khas. Salah 
satu contohnya ketika memasuki ruang 

pensil ke dalam botol, memasukkan kelereng ke dalam botol 
pakai sumpit, dan lomba goyang sambil membawa balon. Kami 
sangat senang melihat perjuangan teman-teman yang masuk 
ke final. Selain lomba ketangkasan, ada juga lomba mewarnai 
dan menulis puisi yang bertema HUT Kemerdekaan RI. 

Acara peringatan HUT RI ini tidak hanya sebatas 
pada perlombaan saja, karena esoknya para siswa kelas 
V─VI beserta para guru mengikuti upacara bendera di 
sekolah. Semua peserta upacara mengikuti dengan penuh 
khidmat. Pada upacara itu, kami diingatkan untuk terus 
memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui semangat 
belajar dan tidak dijajah oleh hal-hal yang tidak baik. Mari kita 
bersama-sama berjuang untuk Indonesia! Merdeka!

P, pengunjung akan melihat beberapa 
kegiatan olahraga yang dilakukan oleh 
siswa SD Kristen Petra 10, ataupun 
mencoba aktivitas fisik seperti treadmill 
dan indoor soccer. Tak ketinggalan, event 
ini juga disemarakkan dengan bazar. 
Siswa bisa menikmati berbagai sajian 
makanan dan permainan edukatif. 

Acara ini berlangsung dengan lancar 
dan seluruh siswa menikmati rangkaian 
kegiatan. Keluarga besar SD Kristen Petra 
10 sangat bersyukur atas keberhasilan 
acara, terlebih atas campur tangan 
Tuhan Yesus yang memberkati semua 
guru dan siswa yang terlibat dalam acara 
ini. Demikianlah cerita singkat kegiatan 
pentas seni di SD Kristen Petra 10. 
Sampai jumpa pada tahun depan! Tuhan 
Yesus memberkati.
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Lomba-Lomba Kemerdekaan

Dirgahayu Indonesiaku

Tidak terasa, sudah 73 tahun negara 
kita tercinta menjadi negara yang 
merdeka. Banyak cara yang bisa 

dilakukan untuk memperingati hari 
kemerdekaan tersebut, salah satunya 
adalah dengan berbagai lomba. SD 
Kristen Petra 11 juga ikut memperingati 
dengan mengadakan lomba-lomba di 
sekolah pada tanggal 16 Agustus 2018.

Sebelum memulai lomba, kami 
mengawali dengan fun walk yang 
diikuti oleh siswa, guru, dan karyawan. 
Walaupun cuaca pada hari itu agak 
panas, tetapi kami tetap bersemangat. 
Setelah fun walk, kami memulai sesi 
lomba per kelas. Ada yang unik dari 
daftar lomba yang dipertandingkan, 
terkhusus di kelas VI, yaitu lomba 
suster ngesot. Wah, lomba apa ini? 
Kami jadi penasaran! Ternyata, lomba 
ini adalah lomba yang dilakukan secara 
estafet. Agar berhasil mencapai tujuan, 
peserta harus melakukannya dengan 
cara ngesot. Eitsss, bukan sembarang 

Bangsa yang besar adalah 
bangsa yang menghargai jasa 
pahlawannya. Mengingat besarnya 

pengorbanan para pahlawan, sudah 
selayaknya kita sebagai penerus bangsa 
melanjutkan perjuangan mereka. Dalam 
memperingati HUT ke-73 Kemerdekaan 
Republik Indonesia, SD Kristen Petra 12 
mengadakan rangkaian kegiatan yang 
positif, seperti fun walk with family dan 

ngesot, lho...! Ada perlengkapan 
‘keamanan’ yang wajib dipakai 
oleh peserta, yaitu karung 
beras sebagai alas untuk 
mengesot, helm, dan kaca mata hitam. 
Peserta yang mencapai garis, diharuskan 
memakaikan perlengkapan 
yang sama kepada rekan yang 
akan menggantikannya, begitu 
seterusnya sampai seluruh 
anggota tim selesai melewati 
rintangan. Tim tercepat yang 
sampai garis akhir adalah 
pemenangnya.

Selain lomba suster ngesot, 
masih banyak lagi lomba yang lain. 
Lomba meniup bola pingpong 
untuk kelas I. Lomba lari memakai 
balon untuk kelas II. Lomba 
memindahkan balon berpasangan 
untuk kelas III. Lomba memasukkan 
bola ke dalam keranjang untuk kelas IV. 
Lomba memasukkan bola ke gawang 
untuk kelas V. Semangat! Semangat! 

acara lomba. Kegiatan ini dilaksanakan 
pada tanggal 16 Agustus 2018. 

Acara dimulai pukul 07.15 WIB, 
dengan dipandu oleh Ibu Devi. Setelah 
doa pembukaan dan menyanyikan 
lagu-lagu kemerdekaan, para siswa 

melepaskan balon-balon merah putih 
ke udara secara serempak. Balon-balon 
ini telah ditempeli kertas yang berisi 
doa-doa bagi bangsa Indonesia, yang 
dibuat oleh siswa. Mereka begitu 
antusias ketika mendengar aba-aba 
pelepasan balon. Pada hitungan 
ketiga, balon-balon itu dilepaskan ke 
udara, dibarengi dengan sorak girang 
para siswa. Setelah itu, para siswa 
dan orang tua pun mengikuti fun walk 
dengan rute sekitar area sekolah. Usai 
fun walk, mereka beristirahat sambil 

menikmati makanan dan minuman yang 
disediakan di sekolah.

Setelah energi pulih kembali, 
waktunya mengikuti perlombaan 
yang seru, mulai dari lomba bola voli 
plastik, lomba menyeberang Sungai 
Yordan, meniup bola pingpong, hingga 
marathon game. Ada juga lomba 
individual di setiap kelas, yang dipimpin 
oleh guru kelas masing-masing. Dari 

setiap lomba, terpilih tiga orang juara 
yang berhak atas hadiah yang menarik. 
Dalam perlombaan, pasti akan ada 
yang kalah dan menang. Sikap sportif 
yang ditanamkan sejak dini, menjadi 
dasar bagi siswa untuk bisa menerima 
kekalahan, karena yang terpenting dalam 
sebuah permainan adalah adanya usaha. 
Begitu juga bagi para pemenang yang 
tidak lantas menjadi sombong karena 
kemenangan mereka. Pemenang lomba 
pun diumumkan di panggung ceria serta 
panggung utama kegiatan HUT RI. Tidak 
lupa, juga ada penganugerahan Juara I, 
II, dan III, bagi siswa yang mengenakan 
kostum terbaik.

Keesokan harinya, para siswa dan 
guru mengikuti upacara bendera di 
halaman sekolah, dengan dipimpin 
oleh Ibu Agatha Aryani, S.Th., M.Pd.. 
Yang menarik dari upacara kali ini, ada 
paskibra yang mengiring pengibaran 
bendera merah putih. Mereka adalah 
para siswa kelas V dan VI yang dilatih 
secara khusus untuk itu. Perayaan HUT 
ke-73 RI ini begitu berkesan bagi seluruh 
siswa SD Kristen petra 12. Semoga 
Indonesia semakin maju dan jaya! 
Dirgahayu Indonesia!

Kalian pasti bisa! Seperti para pahlawan 
yang memperjuangkan kemerdekaan, 
peserta lomba juga berjuang untuk 
meraih kemenangan dan hadiah. 
Merdeka!!!
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Salam Pramuka

Berjuang untuk Menang!

Dalam memperingati Hari Pramuka Indonesia ke-57 
yang jatuh pada setiap tanggal 14 Agustus, SD Kristen 
Petra 13 mengadakan upacara pramuka pada hari 

Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, bertempat di halaman 
sekolah. Upacara kali ini terlihat berbeda karena format 
barisan upacara berbentuk angkare yang melambangkan 
perhatian dan perkembangan jiwa peserta upacara yang mulai 
terbuka. Upacara dipimpin langsung oleh Ibu Noenoeng 
Soelistiowati, S.Pd., M.M. selaku Kamabigus (Ketua 
Majelis Pembimbing Gugus Depan) SD Kristen Petra 13, 
dan diikuti oleh seluruh guru serta siswa, mulai dari kelas 
I sampai kelas VI. Rangkaian kegiatan upacara pramuka 
berjalan dengan tertib dan lancar. Tidak lupa, kakak 
pembina mengajak seluruh siswa untuk menyanyikan lagu 
“Pramuka Indonesia”. Dengan mengikuti gerakan pramuka 
ini, para siswa diharapkan bisa memiliki kepribadian yang 
beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta menjadi 
warga negara yang berjiwa Pancasila, setia kepada NKRI, 
dan berguna bagi masyarakat dalam menjunjung tinggi 
nilai-nilai luhur bangsa. Salam pramuka!

Pekik kemerdekaan terdengar 
di seluruh penjuru tanah air, 
merayakan 73 tahun kemerdekaan 

negara tercinta... Indonesia. Begitu pun 
kami sebagai siswa-siswi SMP Kristen 
Petra 1 yang tidak mau ketinggalan 
dalam memeriahkan hari kemerdekaan 
ini. Pada tanggal 16 Agustus 2018, 
sejak pagi, kami ―para siswa kelas VII, 
VIII, dan IX― sudah antusias dengan 
mengenakan pakaian bernuansa merah 
putih, seperti warna bendera negara 
kami. Kami siap mengikuti perlombaan 
yang diadakan oleh OSIS SMP Kristen 

Petra 1, mulai dari lomba bola basket, 
memindahkan belut estafet, tenis 
meja, sampai makan kerupuk. 
Total ada enam perlombaan yang 

wajib diikuti oleh seluruh kelas, 
dengan mengirimkan 

perwakilannya. 
Rangkaian acara 

diawali dengan doa 
sebelum lomba dimulai pada 
pukul 08.00. Perwakilan kelas 
masing-masing sudah siap di 
tempat-tempat yang telah 
ditentukan. Pengurus OSIS 
pun siap untuk memberikan 
instruksi kepada peserta 
dengan didampingi oleh bapak 
dan ibu guru sebagai juri. 
Keseruan dan keriuhan para 

siswa makin terasa ketika perlombaan 
dimulai. Suporter dari kelas masing-
masing meneriakkan yel-yel untuk 
menyemangati teman-teman mereka.

Setiap lomba memiliki keunikannya 
sendiri-sendiri. Contohnya pada saat 
lomba belut estafet, ada peserta 
yang merasa takut/jijik ketika 
harus mengambil belut, sehingga 
menyebabkan timnya kalah. Semua 
peserta saling berjuang demi meraih 
gelar juara. Pada lomba tarik tambang, 
tiap tim menunjukkan kekompakannya 
untuk bisa menang. Berbadan besar 
bukanlah jaminan untuk meraih 
kemenangan. Diperlukan strategi dan 
kekompakan tim dalam menyalurkan 
kekuatan secara bersama-sama. 
Selain itu, peserta juga harus memiliki 
semangat juang seperti para pahlawan 
yang telah memerdekakan bangsa ini.

Bukan hanya kesenangan semata 
yang ingin kami tunjukkan melalui 
perlombaan ini. Sebagai generasi 
muda penerus bangsa, kami juga ingin 
mengisi kemerdekaan bangsa ini dengan 
hal-hal yang positif. Terutama sebagai 
seorang pelajar, kami harus mampu 
membanggakan bangsa ini dengan giat 
belajar, merintis masa depan agar bisa 
mengharumkan nama bangsa dalam 
bidang-bidang akademik ataupun 
nonakademik.
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Semarak Kemerdekaan
Merdeka! Merdeka! Merdeka...!!! 

Semarak 17 Agustus 
memeriahkan acara di sekolah 

kami, SMP Kristen Petra 2. Pada tanggal 
16 Agustus 2018, seluruh siswa sudah 
bersiap sejak pagi untuk merayakan HUT 
ke-73 Republik Indonesia. Dengan penuh 
semangat, mereka mengikuti rangkaian 
kegiatan pada hari itu.

Rangkaian acara diawali dengan 
kegiatan jalan sehat, dengan rute mulai 
dari Jalan Embong Wungu sampai Jalan 
Embong Trengguli. Setelah semua siswa 
sampai di sekolah, mereka mengikuti 
senam Maumere yang dipandu oleh 
para guru. Semua begitu menikmati 
musik senam dengan segarnya udara 
pagi yang bersih. Dan kemeriahan pada 

Aku dan HUT RI-ku

Setelah sekian tahun berjuang 
melawan penjajahan, Indonesia 
pun merdeka. Semangat dan 

kecintaan terhadap tanah air, itulah 
yang mendasari para pejuang untuk rela 
berkorban demi bangsa. Hal itu juga 
yang kemudian mendasariku untuk turut 
berperan aktif dalam peringatan HUT 
ke-73 RI di SMP Kristen Petra 5.

Mentari pagi mengintip, pertanda 
hari baru pun tiba. Hari Kamis, tanggal 
16 Agustus 2018, merupakan hari yang 
kutunggu. Aku beranjak dari tempat 
tidur, melakukan aktivitas pagi, dan 
berangkat ke sekolah. Semangat ‘45-ku 
muncul, dan kesenanganku meledak-
ledak. Bagaimana tidak? Hari ini, 
sekolahku mengadakan perayaan HUT 
RI, dan kami semua terlibat.

Kegiatan sekolah pun dimulai. 
Seperti biasa, diawali dengan ibadah 
melalui sentral. Setelah itu, siswa-siswi 
perwakilan kelas diminta turun ke 
lapangan untuk foto dengan formasi 73, 
sesuai dengan umur Indonesia saat ini. 
Acara lalu dilanjutkan dengan drama 
dari OSIS yang memarodikan kejadian 
pada masa penjajahan, dan ditutup 
dengan pembacaan teks proklamasi oleh 
Bung Karno. Suasana di lapangan saat 
itu, membuatku seakan menjelajah ke 
zaman lampau serta turut merasakan 
penjajahan tersebut. Sungguh bagus 
penampilan mereka.

Setelah opening ceremony berakhir, 
barulah kami berpencar ke lokasi lomba 
masing-masing. Ada delapan macam 

lomba, antara lain: drama musikal, vocal 
group, fashion show dengan kostum 
pahlawan, GP karung, bola sarung, 
perang kelereng, peluang karet, dan 
juga senam Maumere. Semua siswa 
dari tiap-tiap kelas memiliki peranannya 
sendiri-sendiri. Aku sendiri ikut lomba 
vocal group. Penampilan dari kelas-kelas 
lain sungguh menarik, tetapi tentunya 
kelasku juga tak kalah menarik.

Tak terasa, hari sudah siang. 
Tampaknya semua lomba sudah selesai, 
sehingga semua siswa diminta kembali 
ke lapangan. Eits...!!! Bukan di tengah 
lapangan. Kami berada di bibir lapangan 
yang tentunya tempatnya teduh. 
Sebuah penampilan memukau kembali 
disuguhkan untuk kami. Tim dance 
menampilkan kebolehannya. Kami ―
para penonton― menjadi bersemangat 
kembali. Pengumuman pemenang lomba 
pun dibacakan setelahnya. Dan hari kami 
berakhir dengan begitu indah. 

Tak berhenti sampai di situ saja, 
esoknya tanggal 17 Agustus 2018, 
ada upacara bendera di sekolah yang 
diikuti oleh siswa-siswi kelas VII dan 
siswa-siswi SMA Kristen Petra 5 yang 
juga turut bergabung. Itulah rangkaian 
kegiatan yang kami ikuti. Bukan 
sebuah pengorbanan besar, melainkan 
penghayatan atas perjuangan dari 
para pahlawan untuk kemerdekaan 
bangsa Indonesia. Selamat ulang tahun 
Indonesiaku! Jayalah selalu...!

oleh: Eunika Obedient D.

hari itu kurang lengkap rasanya kalau 
belum mencoba jajanan tradisional yang 
nikmat, ditambah es buah buatan guru-
guru tercinta. Semua siswa menikmati 
kebersamaan pada pagi itu. 

Setelah itu, lomba tarik tambang 
putra dan putri sudah menanti. Semua tim 
dari tiap-tiap kelas berjuang untuk meraih 
kemenangan. Selain itu, ada juga lomba 
bola basket dan lomba mirip tokoh. Untuk 
lomba mirip tokoh/pahlawan nasional, 
ada yang mirip Ir. Soekarno, R.A. Kartini, 
dan lain-lain. Lomba ini diselenggarakan 
supaya siswa bisa lebih mengenal sejarah 
dan budaya bangsa Indonesia. Kami 
berharap semangat juang ‘45 dari kami 
akan terus membara untuk Indonesia dan 
untuk Tuhan.
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Kobarkan Semangat

SMP Kristen Petra 4 memperingati 
HUT ke-73 Kemerdekaan Indonesia, 
dengan mengadakan berbagai 

lomba yang diikuti oleh para siswanya. 
Kegiatan yang berlangsung 
pada tanggal 16 Agustus 
2018 ini, disambut 
dengan antusias oleh 
seluruh warga 
sekolah. Lomba-
lomba yang 
diadakan, 
yaitu: 

Merdeka..! Merdeka..!!

Hellooo, guys...! Hari ini, suasana di sekolah kami, 
SMP Kristen Petra 3, terasa berbeda dari biasanya. 
Mulai masuk area sekolah, kami sudah disambut 

dengan lagu-lagu perjuangan yang membuat kami semakin 
bersemangat. Hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, sekolah 
kami mengadakan rangkaian acara untuk memperingati Hari 
Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan penuh semangat, 
kami semua mengikuti perlombaan yang sudah dipersiapkan, 
antara lain: lomba fashion design dengan menggunakan bahan 
dari kertas koran, lomba vocal group dengan membawakan 
lagu-lagu perjuangan, lomba bola basket, lomba futsal, lomba 
flip bottle, lomba makan kerupuk, lomba memindahkan 
kelereng dengan sumpit, lomba catur, 
lomba melengkapi gambar dengan 
mata tertutup, dan juga yang tak kalah 
seru... cooking competition dengan 
bahan jagung atau ketela. Semua 
peserta lomba berusaha melakukan 
yang terbaik dalam berlomba, hingga 
akhirnya keluarlah juara untuk setiap 
jenjang. Selain siswa, para guru dan 
karyawan pun tidak kalah serunya 
mengikuti perlombaan yang ada. 
Sebagai penutup rangkaian acara 

Menggapai Cita

perayaan HUT ke-73 RI di SMP Kristen Petra 3, diadakan 
upacara bendera pada tanggal 17 Agustus 2018, yang diikuti 
oleh siswa kelas IX bersama dengan siswa SMA Kristen Petra 
2. Upacara diikuti dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. 
Peringatan HUT Kemerdekaan RI ini mengingatkan kami untuk 
terus berprestasi di segala bidang dalam mengisi kemerdekaan 
yang sudah Tuhan beri.

oleh: Juanda

vocal group, debat, pidato, mading, 
estafet kelereng, dance, cooking 
(olahan jamur), catur, jalan kompak, 
dan tarik tambang. Setiap kelas wajib 
mengikuti lomba yang diadakan. 
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin 

yang dilakukan pada setiap tahun 
untuk memperingati hari lahirnya 

Republik Indonesia.
Mengenakan 

pakaian dengan motif 
warna merah dan 
putih, seluruh siswa 

mengawali kegiatan 
dengan mengikuti 
jalan sehat di sekitar 
kompleks sekolah. 
Tak hanya siswa 
SMP Kristen Petra 
4, para siswa SMA 

Kristen Petra 4 pun juga 
mengikuti kegiatan 

yang serupa. Setelah tiba kembali di 
sekolah, dengan didampingi oleh bapak 
dan ibu guru, seluruh kegiatan lomba 
pun dimulai. Lapangan tengah disulap 
sedemikian rupa dengan adanya sebuah 
panggung untuk para siswa dalam 
menunjukkan kebolehannya. Setiap 
siswa dipersilakan untuk mengikuti 
lomba yang mereka minati. Dengan 
demikian, lomba ini juga menonjolkan 
program SLO (Student Learning 
Outcomes) yang menjadi program 
andalan Petra, yaitu dalam aspek talent 
development.

Rangkaian lomba yang diadakan, 
berjalan lancar dan penuh kemeriahan. 
Semangat serta antusiasme terpapar 
dari wajah para siswa. Bapak dan 
ibu guru yang menjadi juri dalam 
perlombaan, juga tak kalah dalam 
menunjukkan semangatnya. 
Perayaan Hari Kemerdekaan RI kali 
ini yang mengusung tema “Kerja Kita, 
Prestasi Bangsa”, diharapkan dapat 
menumbuhkan rasa nasionalisme para 
siswa terhadap tanah air. Tak hanya itu, 
perlombaan ini juga sebagai ajang bagi 
para siswa untuk menampilkan bakat 
yang mereka miliki. Semoga melalui 
lomba-lomba yang diadakan, semangat 
kemerdekaan tetap melekat di dada 
warga SMP Kristen Petra 4.

oleh: Ni Kadek
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Kerja Kita

Semarak peringatan HUT ke-73 RI dengan tema “Kerja 
Keras, Prestasi Bangsa”, begitu terlihat di SMA Kristen 
Petra 3 melalui berbagai kegiatan menarik dan 

membangkitkan semangat kemerdekaan. Kegiatan diawali 
dengan jalan sehat yang diikuti oleh seluruh siswa, kepala 
sekolah, guru, dan karyawan, pada tanggal 16 Agustus 2018. 
Keseruan pada hari itu berlanjut dengan adanya perlombaan, 
yaitu: lomba tarik tambang, lomba hulahop, lomba menyunggi 
tampah, lomba memasak dan menghias tumpeng, serta 
lomba membuat poster dengan tema “Aku Anak Indonesia”. 
Semangat yang membara terlihat dari semua peserta lomba, 
yang didukung oleh suporter dari kelas masing-masing. Puncak 
peringatan HUT RI dilakukan pada hari Jumat, tanggal 17 
Agustus 2018, dalam bentuk pelaksanaan upacara bendera 
yang diikuti oleh siswa kelas X, kepala sekolah, para guru, dan 
karyawan. Ibu Yuni Astuti Widi Lestari, S.Pd., M.M. selaku 
Kepala SMA Kristen Petra 3, memberikan sambutan secara 
tertulis dengan menekankan makna kemerdekaan bagi sebuah 
bangsa. Dirgahayu negeriku!

Tanggal 16 Agustus 
2018, seluruh 
warga SMK 

Kristen Petra mengikuti 
kegiatan perayaan 
HUT negara Indonesia 
tercinta! Horree…! 
Perayaan kali ini 

diawali dengan jalan sehat mengelilingi 
kompleks Jemur Andayani, dan 
dilanjutkan dengan bazar siswa kelas XII 
dalam rangka penggalangan dana untuk 
Tugas Akhir (TA), lomba kebersihan kelas, 
kuis kemerdekaan, lomba tarik tambang, 
lomba opposite, lomba bola voli, lomba 
mobile legend, dan rally game.

Seluruh siswa SMK Kristen Petra 
antusias banget, lho...! Apalagi 
waktu lomba tarik tambang. Begitu 
antusiasnya, sampai ada beberapa 
peserta lomba tarik tambang yang 
menggelepar di lapangan, karena 
kelelahan ditarik ke depan dan ke 
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belakang secara terus-menerus. Begitu 
juga lomba mobile legend yang tak 
kalah menarik. Kebanyakan yang ikut 
lomba adalah cowok-cowok yang hobi 
main game. Pada lomba ini, ketelitian, 
kesabaran, dan ketekunan mereka diuji.

Kuis kemerdekaan. Peserta lomba 
harus pinter-pinter banget kalau mau 
menang. “Susaah bangeet. Aku nggak 
ngerti!” komen salah satu peserta. 
Please, deh... materi soal kan tentang 
negara kelahiran kalian sendiri? Tidak 
lupa juga, lomba kebersihan kelas. Semua 
berinisiatif membersihkan kelas masing-
masing. Ada yang menyapu, merapikan 
meja, merapikan kelengkapan perangkat 
kelas, dan lain-lain.

Para guru dan karyawan juga 
ikut memeriahkan acara HUT RI ini 
dengan pemotongan tumpeng oleh 
Dra. Tri Utami Rinto Rukmini, M.M., 
dan beberapa perlombaan. Semua 
sangat antusias mengikuti perlombaan 

ini. Lomba pun berakhir dengan 
kemenangan kelompok I (kelompok 
Ibu Rinto) sebagai Juara I, kelompok II 
(kelompok Bapak Heru S.) sebagai Juara 
II, dan kelompok VI (kelompok Bapak 
Sutris) sebagai Juara III.

Puncak dari rangkaian kegiatan ini 
adalah pelaksanaan upacara bendera 
pada tanggal 17 Agustus 2018, dan 
dilanjutkan dengan pembagian hadiah 
perlombaan. Dari rangkaian kegiatan 
peringatan HUT RI ini, para siswa 
diharapkan mempunyai semangat juang 
dan dedikasi tinggi di dunia kerja, yang 
menuntut mereka untuk lebih kreatif 
dan menguasai bidangnya masing-
masing, sehingga tidak tertinggal dengan 
tuntutan zaman serta mampu dikenal 
oleh masyarakat luas. Seperti pada tema 
HUT RI “Kerja Kita, Prestasi Bangsa”... 
kerja keras seluruh warga SMK Kisten 
Petra untuk memajukan sekolah adalah 
prestasi dan keberhasilan kita semua.

Prestasi Bangsa

Serba-Serbi
Kemerdekaan



Apa yang akan terjadi pada 
Indonesia bila tak ada perjuangan 
para pahlawan? Apakah Indonesia 

akan ada dan berjaya seperti sekarang? 
Pastilah hidup kita tidak akan senyaman 
saat ini. Perjuangan para pahlawan telah 
mengantarkan negeri kita ke saat yang 
berbahagia, bebas dari penjajahan. Dan 
tak terasa, 73 tahun sudah Indonesia 
merdeka. Sebagai anak muda, kita harus 
melanjutkan semangat perjuangan 
dalam menghadapi era globalisasi yang 
semakin maju. Salah satu aspek yang 
bisa dilakukan untuk memupuk rasa 
nasionalisme kita kepada bangsa dan 
negara adalah melalui pelaksanaan 
upacara pada setiap tanggal 17 Agustus. 

Dengan mengikuti upacara, kita diajar 
untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin 
dan menghargai jasa-jasa para pahlawan 
yang telah gugur memperjuangkan 
kemerdekan Indonesia. 

Upacara bendera di SMA Kristen 
Petra 2 diikuti oleh para siswa kelas XII 
dan siswa yang tergabung dalam unit 
kegiatan SMA Kristen Petra 2, siswa kelas 
IX SMP Kristen Petra 3, serta guru dan 
karyawan dari kedua sekolah. Upacara 
kali ini tidaklah seperti upacara yang 
biasa kita lakukan pada setiap hari Senin. 
Ada petugas upacara yang dilengkapi 

dengan barisan pasukan 
pengibar bendera yang 

Sejuta Pengorbanan

terdiri atas tiga bagian, yaitu barisan 17 
yang diisi oleh pengurus OSIS, barisan 
8 yang merupakan barisan pengibar 
bendera, dan barisan 45 yang diikuti 
oleh 45 siswa-siswi kelas X. Seluruh 
peserta upacara mengikuti upacara 
dengan khidmat, sehingga suasana 
peringatan kemerdekaan pada tahun ini 
benar-benar terasa.

Dalam merayakan 17 Agustus-
an kali ini, kami tidak hanya 
melaksanakan upacara bendera, 
tetapi juga mengadakan kegiatan lain, 
yaitu jalan sehat serta lomba-lomba 
kemerdekaan. Acara dimulai dengan 
tarian dari tim cheers SMA Kristen Petra 
2 atau mapradale, yang menampilkan 

koreografi tarian yang keren dan 
kompak abis. Kemudian, sesi dilanjutkan 
dengan pemotongan pita oleh Dra. 
Cahyo Fajariati, M.Sc. selaku Kepala 
SMA Kristen Petra 2, yang menandakan 
bahwa acara perayaan HUT RI ini telah 
resmi dibuka, diikuti dengan jalan sehat 
mengelilingi kompleks Manyar Tirtoasri. 
Selanjutnya, ada beberapa lomba yang 
diselenggarakan, antara lain: dodgeball, 
balap karung, memindahkan belut, tarik 
tambang, free throw, dan Maprada Got 
Talent. 

Maprada sangat antusias 
dalam mengikuti lomba-

lomba ini, 

terutama lomba 
tarik tambang 
dan Maprada 
Got Talent. Ada 
juga pementasan 
dari model Red-A 
dan Zetizen Boys 
berupa modelling 
dan juga modelling 
dance. Selain itu, 
juga ada stan 
bazar makanan 
dan minuman yang 
dibuka oleh organisasi 
dan unit kegiatan 
SMA Kristen Petra 2. 
“Semoga tahun depan 

acara 17-annya tambah meriah, dan 
lomba-lombanya lebih bervariasi lagi,” 
ungkap Yoses Clemens, siswa kelas XI 
IPA 4. “Saya berharapnya, sih... tahun 
depan yang ikut upacara tidak hanya 
kelas XII saja, tetapi kelas X dan XI juga,” 
kata Michael Dave, siswa kelas XII IPA 2. 
“Hanya ada tiga kata untuk acara 17-an 
ini... seru, meriah, dan menantang! 
Semoga tahun depan lebih seru dan 
lebih menantang lombanya,” kata Victor 
Rubino, siswa kelas X IPS 2.

Akhir kata, kami patut mengucapkan 
banyak terima kasih kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, guru-guru, dan juga 
seluruh warga maprada, yang telah 
berpartisipasi dalam acara perayaan 

Hari Ulang Tahun ke-73 Kemerdekaan 
Republik Indonesia ini, sehingga 
acara dapat berjalan dengan lancar, 
sukses, dan meriah! Sampai jumpa 
dalam acara perayaan HUT Republik 
Indonesia tahun depan...! Bye...!

oleh: Tasya M. & Sherine M.

Satu Kemerdekaan
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Kemerdekaan

Peringatan Hari Kemerdekaan adalah salah satu hari 
yang paling ditunggu oleh keluarga besar SMA Kristen 
Petra 4. Pada tahun ini, tepatnya tanggal 16 Agustus 

2018, sekolah kami mengadakan kegiatan jalan sehat yang 
dilanjutkan dengan lomba-lomba antarkelas. Semangat 
pemuda berkobar dengan pakaian kami yang senada warna 
merah putih. Kegiatan jalan sehat ini kami laksanakan 
bersama dengan adik-adik SMP Kristen Petra 4. Kebersamaan 
inilah yang tidak bisa tergantikan dengan apa pun. Selain 
kebersamaan, kami juga percaya bahwa aktivitas jalan sehat 
mempengaruhi tubuh menjadi lebih sehat. Di dalam tubuh 
yang sehat, terdapat jiwa yang kuat!

Setelah beristirahat beberapa saat, lomba antarkelas 
dimulai. Ada berbagai lomba yang dilaksanakan, seperti: 
tenis meja solo, rally games, kelereng estafet, tarik tambang, 
fashion daur ulang, dan vocal group. Lomba tenis meja solo 
merupakan lomba yang pertama kali diadakan di sekolah kami, 
mengingat banyak sekali siswa yang berebut untuk bermain 
tenis meja saat jam istirahat sekolah. Ternyata, banyak 
yang jago bermain tenis meja, lho! Tidak kalah menariknya 
adalah lomba kelereng estafet. Lomba klasik yang menjadi 
favorit masyarakat Indonesia ini juga seru sekali ketika diikuti 
oleh para siswa. Begitu juga dengan lomba tarik tambang. 
Bertempat di lapangan sekolah, tarik tambang adalah lomba 
yang paling banyak mengundang teriakan dan tawa para 
penonton lomba, karena seluruh kekuatan peserta yang 
dikerahkan untuk menjatuhkan lawan menjadikan ekspresi 
wajah mereka terlihat lucu. Berikutnya adalah lomba fashion 
daur ulang. Lomba ini diakhiri dengan para peserta yang 
memakai hasil desain mereka di lobi sekolah, dengan bergaya 
bak peragawati yang berjalan di catwalk. Terakhir, lomba 
vocal group. Wah, inilah lomba yang menunjukkan talenta 
para siswa di SMA Kristen Petra 4. Suara merdu mereka 
berkumandang di lobi sekolah. Dan bahkan, membuat dewan 
juri berpikir keras sewaktu menentukan para pemenang 
karena semua peserta tampil sangat baik. 

Pengumuman pemenang lomba menjadi penutup 
kegiatan pada sore hari itu. Setiap kelas yang diumumkan 
sebagai pemenang, bersorak lantang. Semoga kita sebagai 
pemuda bangsa selalu bersuara lantang namun tetap dengan 
hati selalu bersyukur, bahwa Tuhan telah menganugerahkan 
kemerdekaan ini bagi kita.

oleh: Audi & Junior

SpecTAXcular

Tim kami ―Shendy Gavriel A., Lawrence Christensen, 
dan Matthew Farant A.― yang mewakili SMA 
Kristen Petra 1 berhasil keluar sebagai juara pertama 

dalam Tax Accounting Competition yang diselenggarakan 
oleh Universitas Kristen Petra. Lomba ini berlangsung 
pada tanggal 3 Agustus 2018. Dengan mengangkat tema 
“Spectaxcular”, lomba ini diikuti oleh siswa-siswi dari 
berbagai daerah di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, 
lomba tersebut dibagi dalam empat babak.

Babak pertama adalah babak penyisihan. Tiap tim 
mengerjakan lima puluh soal pilihan ganda dengan materi 
bidang matematika, akuntansi, ekonomi, dan perpajakan. 
Babak pertama berhasil kami lewati dengan baik, dan 
kami pun bersiap untuk babak selanjutnya. Babak kedua 
adalah rally game yang diikuti oleh semua tim, yang 
sebelumnya juga mengikuti babak pertama. Tiap tim 
perlu mendatangi beberapa pos permainan untuk sesi 
pengerjaan soal bonus. Materi soal bonus di tiap pos 
sama dengan materi yang diujikan pada babak penyisihan. 
Babak kedua berjalan seru sekaligus melelahkan karena 
harus berkeliling mencari pos yang harus dituju. 

Babak ketiga merupakan babak studi kasus. Tiap 
peserta diberi sebuah kasus, dan harus menjawab 
pertanyaan-pertanyaan dari panitia. Skor setiap tim dari 
babak pertama hingga babak ketiga akan diakumulasikan, 
untuk dipilih lima tim teratas. Dengan kerja sama yang 
baik dan pertolongan Tuhan, kami lolos ke babak final 
bersama dengan empat tim finalis lainnya. 

Babak final adalah babak penentuan juara. Setiap 
tim finalis harus mempresentasikan hasil studi kasus yang 
sudah dikerjakan pada babak sebelumnya, di depan para 
juri yang juga dosen di Jurusan Akuntansi Perpajakan 
Universitas Kristen Petra. Presentasi kami berjalan lancar, 
walaupun sempat mendapat pertanyaan yang sulit dan 
memerlukan waktu untuk berpikir. Usai babak final, kami 
menunggu dengan sabar pengumuman dari dewan juri.

Beberapa menit kemudian, dewan juri mengumumkan 
hasil dari babak final. Puji Tuhan...! Tim SMA Kristen 
Petra 1 dinyatakan sebagai Juara I. Kami sangat bangga 
karena mampu mengharumkan nama sekolah. Kami juga 
bersyukur karena prestasi ini adalah sebuah anugerah dari 
Tuhan. Thanks, Lord...!
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Pada awalnya, tidak terlintas di 
pikiran kami (Olivia Geraldine, Ellsa 
Amanda, Imanuella Angelica, Tabita 

Olivia, Angela Cynthia, Laurensia Tiffany, 
Putri Aurora Angelina) untuk mengikuti 
lomba flip flop dance yang diadakan 
oleh Universitas Pelita Harapan (UPH) 
Surabaya ini. Hal ini dikarenakan tanggal 
pelaksanaan lomba yang bertabrakan 
dengan jadwal DBL Dance Competition, 
sehingga kami tidak 
ingin mengambil 
risiko. Akan tetapi, 
terjadi satu hal 
yang tidak kami 
duga sebelumnya. 
Kami tidak lolos 
Top Ten DBL Dance 
Competition. Jujur... 
saat itu hati kami 
terasa sangat hancur 
karena hasil itu tidak 
sesuai dengan apa 
yang kami harapkan, 
meski sudah berjuang 
sekuat tenaga. 
Namun, kami tidak 
ingin terlalu larut 
dalam kesedihan. 
Kami pun memutuskan 
untuk mengikuti lomba 
dance yang diadakan 
oleh Universitas Pelita 
Harapan di Exhibition 
Hall Galaxy Mall, 
Surabaya, pada tanggal 
18 Agustus 2018. 

Awalnya, jadwal pengumpulan 
submission lebih awal, namun terjadi 
pengunduran tanpa tahu sebabnya. Dan 
itu keuntungan kami untuk membuat 
video submission. Kami membuat 
submission dengan waktu latihan satu 
hari, dan perekaman dilakukan pada 
hari terakhir pengumpulan submission. 
Tanggal 16 Agustus 2018, saat lomba 17 
Agustus-an di sekolah, ada kabar bahwa 
kami lolos dalam lomba dance tersebut. 
Senang sekali rasanya! Kami pun berlatih 
dengan waktu yang singkat, dibantu oleh 
pelatih kami, Felisia Bochil. Dan jujur 
saja... kami baru membuat posisi dance 
pada H-1. Namun untungnya, kami bisa 

Flip Flop Dance

melakukannya dengan baik. 
Keesokan harinya, saatnya rehearsal 

di Galaxy Mall. Meski melelahkan, kami 
tetap bersemangat. Banyak kompetitor 
yang bagus, tetapi kami juga mau 
menunjukkan bahwa kami  juga bisa. 
Setelah geladi bersih, kami mendapat 
nomor urut penampilan ketujuh dari 
sembilan tim.

Pada hari H, 

banyak teman-teman yang menonton 
dan mendukung. Tak lupa, pelatih kami 
juga datang untuk memberi semangat. 
Tak beberapa lama, saatnya kami tampil. 
Kami pastinya gugup, tetapi tidak 
mau sampai mengecewakan semua 
orang yang telah mendukung kami. 
Selesai tampil, kami langsung berdoa 
dan memohon agar semua  yang kami 
perjuangkan ini tidak sia-sia.

Setelah break selama 45 menit, 
pengumuman pun dimulai. Awalnya, 
dibacakan peraih Juara III yang diraih 
oleh Dangerous Divas, yang merupakan 
kompetitor kami saat Petra Motion. 
Kemudian untuk Juara I dan Juara II, 

dua tim diminta untuk naik ke atas 
panggung. Kami spontan meneriakkan, 
“Force..!!!” yaitu nama tim kami. 
Benar saja, tim kami dipanggil ke atas 
panggung! Dan satu tim lainnya yaitu 
Regazze. Akhirnya... doa kami terjawab! 
Kami berhasil meraih gelar Juara I 
Flip Flop Dance Competition. Kami 
percaya, meski tidak bisa masuk 

dalam Top Ten DBL Dance Competition, 
kami buktikan bahwa kami bisa 
memenangkan kompetisi lain dengan 
kemampuan kami.

Meski kami mengikuti lomba hanya 
dengan tujuh dari dua belas anggota 
Force, kemenangan ini untuk seluruh 
tim, dan tentunya untuk teman-teman 
yang sudah mendukung dan untuk SMA 
Kristen Petra 5. Hati kami penuh dengan 
rasa syukur karena bisa memberikan 
yang terbaik untuk sekolah kami. 
Bahkan pada tanggal 19 Agustus 2018, 
kami kaget dengan munculnya berita 
di Harian Surya, tepatnya di halaman 
Surabaya Lines, tentang kemenangan 
kami. Thanks, Lord...!

Competition


