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Senang berjumpa dengan Anda kembali 
dalam Gema Petra edisi bulan Oktober 2018 
ini. Untuk ke sekian kalinya, berita raihan 
prestasi yang membanggakan datang dari para 
siswa PPPK Petra yang berpartisipasi dalam 
ajang olimpiade internasional mewakili nama 
Indonesia, yang kali ini dalam International 
Economis Olympiad 2018 di Moskow, Rusia, 
dan International Mathematics and Science 
Olympiad 2018 di Zhejiang, China. Liputan 
tentang kedua berita tersebut bisa Anda baca 
dalam Gema Petra edisi ini. Tak lupa, kami juga 
menyajikan liputan-liputan menarik lainnya, di 
antaranya adalah PPPK Petra Edufair & School 
Competition, Students’ Talent Show, kompetisi 
bola basket junior, Penghargaan Siswa 
Berprestasi, dan masih banyak lagi yang lain.

Kiranya liputan berita yang kami sajikan dalam 
Gema Petra edisi bulan Oktober 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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Halo, teman-teman! Namaku Ivory dari KB-TK Kristen 
Petra 1. Aku mau bercerita sedikit tentang kegiatan 
seruku bersama dengan teman-teman TK A, kakak-kakak 

TK B, dan adik-adik KB. Pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 
2018 yang lalu, kami diajak oleh ibu guru untuk belajar 
di luar ruangan, yaitu ke Kebun Binatang Surabaya (KBS). 

Yeyyy...! Cara belajar yang seru dan 
mengasyikkan lho, teman-teman!

Pagi-pagi sekali, aku sudah 
berangkat ke 
sekolah, karena 
Ms. Yuli sudah 
berpesan kalau 
kita harus 

berkumpul 
di sekolah 
pada pukul 

07.30, dan 
tidak boleh 

Hari ini, kakak-kakak TK B senang 
sekali. Di kelas, mereka diajak 
untuk bermain peran menjadi 

suatu keluarga. Ada yang berperan 
sebagai papa, ada yang sebagai mama, 
dan ada juga yang sebagai anak-anak. 
Semuanya mendapat bagian dalam 
kegiatan bermain peran ini. Wah, 
ternyata mereka bisa memainkan peran 
masing-masing dengan baik. Hehe... 
tentu saja mereka bisa, karena mereka 
sering melihat dan mencontoh sikap, 
perilaku, perkataan, serta tindakan, 
dalam kehidupan keluarga mereka. 
Oleh karena itu, keluarga sangat penting 
bagi kami sebagai anak-anak untuk 
tumbuh menjadi anak yang baik. Kami 
belajar dan meneladani semua hal yang 
diajarkan oleh orang tua kami. 

Bermain Peran Keluarga
Nah, kembali lagi ke cerita kegiatan 

bermain peran kakak-kakak TK B di 
kelas. Ketika mau tidur di kamar, mereka 
memakai baju tidur, seperti piyama. 
Selain itu, mereka juga berdoa sebelum 
dan sesudah bangun tidur. Bahkan, ada 
keluarga yang membangun mezbah 
doa keluarga, yang mengajarkan kita 
agar saling mendoakan. Dalam kegiatan 
berdoa ini, seorang siswa yang berperan 
menjadi papa, memimpin doa di 
keluarganya. Tidak hanya itu, seorang 
siswi yang berperan sebagai mama, 
mengelus-elus punggung anaknya agar 
bisa tidur dengan nyenyak. Selain itu, 
mereka yang berperan menjadi anak-
anak pun menunjukkan sopan santun 
mereka dalam berpamitan saat hendak 
berangkat ke sekolah. Hebat, ya! Mereka 
dapat bermain peran dengan baik.

Itulah sedikit cerita kegiatan bermain 
peran di TK Kristen Petra 5 pada tanggal 
5 September 2018 lalu. Biarlah ceritaku 
ini bisa mengingatkan kita akan betapa 
baiknya Tuhan karena telah memberikan 
mama dan papa yang begitu sayang dan 
memberi teladan yang baik kepada kita. 
Hehehe...! Nah, apa kalian mau tahu 
ceritaku yang lain? Tunggu pada bulan 
berikutnya ya, teman-teman! Byeee...!

terlambat. Eee... ternyata banyak temanku yang sudah sampai 
di sekolah. Setelah bel berbunyi, kami semua masuk kelas 
terlebih dahulu untuk persiapan sebelum berangkat, termasuk 
juga berdoa dahulu. Kita tidak boleh lupa berdoa kepada 
Tuhan untuk memohon penyertaan-Nya dalam segala kegiatan 
kita lho, teman-teman...!

Nah, kini saatnya untuk berangkat. “Horeee... kami 
berangkat!” seru Jesen kegirangan. Sepanjang 
perjalanan, kami bernyanyi bersama dan 
menyebutkan nama-nama binatang yang ingin kami 
lihat di sana. Sesampainya di KBS, kami diminta 
membuat barisan, dan tangan kami dipasang 
gelang tiket. Ibu guru juga mengingatkan 
kami untuk memakai topi supaya tidak 
kepanasan. “Lihat! Itu burung merak,” teriak Selina. 
“Woww... it’s beautiful!“ seru Kate. Pemandu dari KBS 
menjelaskan kalau burung merak itu makan biji-bijian, 
dan mempunyai bulu-bulu yang terlihat indah saat 
melebarkan sayapnya. Seperti kipas, teman-teman! 
Setelah itu, kami melihat banyak sekali binatang 
seperti jerapah, burung cenderawasih, 
kanguru, beruang, monyet, rusa, kuda nil, 
harimau, serta singa si raja hutan yang buas.

Kami semua senang sekali bisa melihat dan 
mempelajari binatang-binatang yang ada di 
sana. “Anak-anak, kita harus merawat dan 
menyayangi semua binatang ciptaan Tuhan, 
ya!” pesan Ms. Sari kepada kami sebelum 
kembali ke sekolah. Sekian ceritaku, teman-
teman...! Bye bye...!
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Edufun Fest 2018

Hai, teman-teman...! Bagaimana kabar kalian? Baik-
baik saja, kan...! Kami mau berbagi cerita, nih...! Hari 
Jumat, tanggal 21 September 2018, menjadi hari 

yang kami tunggu-tunggu. Hari itu, tiga belas siswa KB-TK 
Kristen Petra 9 mengikuti kegiatan lomba mewarnai dalam 
event yang bertajuk Edufun Fest-2018 Forest Kingdom yang 
diadakan oleh Jawa Pos. Kegiatan ini diadakan di Pakuwon 
Mall Grand Atrium, Surabaya.

Sebelum mengikuti kegiatan ini, kami dilatih oleh ibu 
guru selama beberapa hari. Kami dilatih mewarnai gambar 
dengan baik supaya hasilnya indah. Kami berharap bisa 
menang lomba, sehingga kami berlatih dengan tekun dan 
penuh semangat. 

Akhirnya... hari perlombaan pun tiba. Beberapa dari 
kami ada yang diantar oleh mama, papa, oma, atau opa. 
Beberapa guru kami juga ikut mengantar, lho..! Sampai 
di Pakuwon Mall, suasana sudah sangat ramai. Ternyata 
ada banyak siswa yang mengikuti lomba mewarna ini, 
yaitu kurang lebih 140 orang. Pada saat lomba mewarnai 
berlangsung, ada beberapa penampilan di panggung oleh 
teman-teman, sehingga suasana lomba semakin semarak. 

Beberapa hari kemudian, keluarlah pengumuman 
pemenang lomba. Yey..!!! Dua 
orang teman kami berhasil 
menjadi pemenang lomba! 
Lenka dari kelas B3 meraih 
Juara I, dan Verren dari kelas 
B1 meraih Juara Favorit. Kami 
merasa sangat senang sekali! 
Puji Tuhan...! Semua ini hanya 
berkat karya Tuhan dan 
bimbingan dari ibu guru kami.

Pada tanggal 20─23 September 2018 yang lalu, Jawa 
Pos mengadakan kegiatan Edufun Fest-2018 di 
Pakuwon Mall Grand Atrium, Surabaya. Berbagai 

lomba diadakan, di antaranya: lomba mewarnai dan  
architecture for kids competition. Aku dan beberapa 
temanku dari TK Kristen Petra13 mengikuti lomba ini. Kami 
sempat terkejut karena lomba ini ternyata diikuti oleh 
banyak peserta. Namun aku tidak khawatir, karena aku 
ingin melakukan sebaik yang aku bisa.

Aku mengikuti architecture for kids competition. 
Ada sekitar enam puluh peserta yang berlomba untuk 
membuat sebuah maket tema Taman Safari. Ternyata, aku 
masuk final. Keesokan harinya, aku berlanjut ikut lomba 
dengan mengerjakan sebuah karya gambar yang sesuai 
dengan tema. Kali ini, aku mendapat gambar jerapah. Jadi, 
aku langsung saja membuat gambar ruangan dan kuberi 
nama “Rumah Jerapah”. Setelah itu, aku pun mewarnainya 
dan kutambahkan berbagai ornamen gambar agar tambah 
semarak gambarnya.

Rupanya... hasil karyaku berhasil mengantarkanku 
menjadi Juara III. Pada saat pengumuman pemenang 
dan terdengar namaku dipanggil, Kenneth Edward 
Kristian, sontak aku berteriak kegirangan sebab ini adalah 
pengalaman pertamaku mengikuti lomba seperti ini. 
Semakin bangga dan senang hatiku. Hasil ini semakin 
menambah percaya diriku untuk terus menggali talentaku. 
Dan... masih ada dua orang temanku, Cathlene Nathania 
Ong dan Linette Ashlyne Darwing, yang masuk sepuluh 
besar juga dalam lomba mewarnai. Terima kasih Tuhan, 
dan terima kasih juga kepada ibu guru, mama, dan papa, 
yang selalu mendukung dan membimbingku.
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Horee... 
    Kami Juara!
Dalam rangka memperingati HUT ke-73 RI, IGTKI 

(Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia) 
Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, mengadakan 

berbagai lomba bagi siswa TK yang bertempat di Taman 
Remaja Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2018. Sebagai 
anggota IGTKI Kecamatan Sawahan, TK Kristen Petra 11 
juga mengirimkan tiga tim untuk mengikuti lomba-lomba 
tersebut, antara lain: lomba menyanyi bersama, lomba 
menari, dan lomba mewarnai. Kami sangat bangga bisa 
terpilih untuk mengikuti lomba-lomba tersebut. 

Beberapa minggu sebelum lomba, kami mencoba 
mempersiapkan diri dengan baik agar bisa menang dalam 
lomba. Dengan penuh semangat, kami berlatih, berlatih, 
dan berlatih... tentunya dengan bimbingan ibu guru, agar 
bisa menampilkan yang terbaik nantinya. Saat lomba, 
kami pun tampil dengan penuh percaya diri di hadapan 
para penonton dan dewan juri. Ibu guru dan mama 
kami juga bangga atas penampilan kami. Usai semua tim 
peserta lomba tampil, saatnya menunggu pengumuman 
pemenangnya. Kami pun menunggu hasil lomba sambil 
menikmati berbagai wahana permainan yang ada di sana. 

Setelah beberapa waktu, tibalah saat pengumuman 
dibacakan. Puji Tuhan... kami sangat gembira karena 
kami berhasil meraih juara! Tim menyanyi bersama 
berhasil meraih Juara Harapan I, dan tim menari berhasil 
meraih Juara II. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. 
Kemenangan ini tidak menjadikan kami sombong, tetapi 
mendorong kami agar makin rajin berlatih untuk lomba-
lomba berikutnya.

Ibadah Padang

Kukasihi kau dengan kasih Tuhan... kukasihi kau 
dengan kasih Tuhan... kulihat di wajahmu kemuliaan 
Raja... kukasihi kau dengan kasih Tuhan.... Lagu ini 

dinyanyikan dalam kegiatan ibadah padang yang diikuti 
oleh siswa kelompok A TK Kristen Petra 13 di halaman 
belakang sekolah pada tanggal 24 September 2018 lalu. 
“Ibadah padang itu apa, sih?” celetuk seorang siswa. 
Miss Monica selaku guru PAK, menjelaskan bahwa 
ibadah padang adalah kegiatan memuliakan Tuhan 
yang dilaksanakan di alam terbuka. Kita dapat memuji 
Tuhan sambil bersyukur atas udara sejuk yang kita hirup, 
hangatnya sinar matahari pagi, dan indahnya ciptaan 
Tuhan yang ada di sekitar kita.

Kali ini, firman Tuhan dibawakan oleh Bapak 
Dany dengan tema “Saling Mengasihi”. Bapak Dany 
membawakan firman Tuhan dengan peraga yang 
membuat para siswa mudah memahami tentang arti 
saling mengasihi di dalam Tuhan. Sebagai sesi penutup, 
diadakan lomba menyusun puzzle secara berkelompok. 
Sebelumnya, mereka dibagi dalam kelompok yang terdiri 
atas 6-7 siswa. Dalam lomba, tiap kelompok beradu cepat 
untuk menyusun puzzle bergambar anak-anak yang saling 
mengasihi di dalam Tuhan. 

Akhirnya, terpilih tiga kelompok yang keluar sebagai 
pemenang. Mereka pun mendapatkan hadiah berupa 
alat tulis. Mereka sangat senang mengikuti kegiatan ini. 

Semoga dengan ikut kegiatan ibadah ini bisa membuat 
mereka memahami arti kasih Tuhan dan saling 

mengasihi antarteman di sekolah.
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Aku Mau Menjadi...
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Kegiatan bermain peran adalah pusat belajar bagi anak-anak usia dini. 
Kelompok anak-anak usia 2-3 tahun, 3-4 tahun, dan 4-5 tahun, menyukai 
hal-hal yang imajinatif. Anak-anak dapat bermain dengan berpura-pura 

menjadi orang lain, sehingga itu menjadi pengalaman yang menyenangkan dan 
juga melatih imajinasi mereka. Dalam kegiatan bermain peran, anak-anak dapat 
mengembangkan kemampuannya dalam bersosialisasi, mengikuti prosedur, 
bereksperimen, dan berbahasa. Untuk melatih imajinasi siswa-siswi TK Kristen 
Petra 12 kelompok B, pada tanggal 31 Agustus 2018, ibu guru mengajak mereka 
untuk belajar sambil bermain dalam kegiatan bermain peran. Mereka dapat 
memilih peran yang mereka inginkan. Ada yang mau menjadi dokter, pasien, 
guru, murid, atau bahkan koki. Setiap siswa diberi kesempatan yang sama 
sesuai dengan petunjuk dari ibu guru. “Terima kasih bu guru, bila sudah besar 
nanti aku mau menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.”

Swim, Swim...!
Swim, swim... dingin, dingin, segaaaar...!!! Senang sekali 

kami, siswa-siswi TK Kristen Petra 7 kelompok  A, saat 
mengikuti kegiatan berenang pada  tanggal 12 September 

2018. Kami sangat bersemangat mengikuti kegiatan berenang 
di sekolah kami. Oh, iya... kami tidak takut dengan air, lho! 
Walaupun airnya terasa dingin, kami tetap bersenang-senang. 
Kami bisa bermain air, berenang, dan bermain bola di air. Ibu 
guru juga sangat sabar untuk menunjukkan bagaimana caranya 
berenang kepada kami. Satu per satu... kami dibimbing oleh bu 
guru untuk belajar berenang. Dan... kami juga harus mau sabar 
menunggu giliran untuk dibimbing berenang, lho...! Selesai 
berenang, kami langsung berbilas. Mandi dengan sabun wangi 
sehingga badan kami menjadi segar dan wangi, lalu bersiap 
melanjutkan kegiatan belajar berikutnya. Asyik lho, teman-
teman...! Kalian bisa mencoba juga di sekolah, lalu berbagi 
cerita dengan kami. Hehehe...! Sekian dahulu cerita dari kami. 
Sampai jumpa...! Tuhan Yesus memberkati.

Sup Jagung Sehat

“Jagung, jagung...! Siapa mau beli jagung?” Lho... apa itu, ya? Wah, 
ternyata ada yang jualan jagung. Tetapi... di sekolah?!? Kok bisa? Lihat 
dahulu, ah! Wow... ternyata benar, teman-teman! Ada yang jualan di TK 

Kristen Petra 10. Dan... yang dijual hanya jagung. Ada pembelinya juga, lho! 
Seperti di pasar sungguhan. Asyik sekali...! Mau tahu ceritanya? Begini... waktu 
itu hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, teman-teman kelompok B bermain 
dengan menjadi penjual dan pembeli. Yang dijual adalah jagung dengan harga 
Rp2.000,00. Nah... jagung yang dibeli ini rencananya akan dimasak menjadi 
sup jagung. Tetapi sebelum dimasak, jagung harus dikupas terlebih dahulu dan 
dibersihkan. Setelah itu, jagung tersebut dipipil. Nah... biji-biji jagung inilah 
yang akan kami masak untuk dijadikan sup. Kami pun berbagi tugas. Ada yang 
mengupas bawang merah dan bawang putih, ada yang menghaluskan bumbu, 
serta ada yang menggoreng bumbu. Bumbu-bumbu tersebut lalu dimasukkan 
dalam kuah sup jagung, dengan ditambah potongan wortel, dan juga telur. Setelah 
beberapa lama dimasak, sup jagung pun matang. Taraaaaa...!!! Jadi deh, sup jagungnya! 
Hmmm... rasanya sangat nikmat. Ayooo... siapa yang mau coba? Hehehe...!
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Anak-Anak Kerajaan Allah
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Tuhan Yesus dalam pengajaran-
Nya kepada para murid mengenai 
hal Kerajaan Allah, menggunakan 

anak-anak sebagai model orang-
orang yang memiliki Kerajaan Allah. 
Ketika para murid menghalangi anak-
anak datang kepada-Nya, Ia justru 
menyambut anak-anak dan memberkati 
mereka (Markus 10:14-16). Tuhan 
mengaruniakan Kerajaan Allah bagi 
anak-anak, dan memberkati anak-anak 
supaya dapat menyatakan Kerajaan Allah 
di tengah kehidupannya. Dalam bacaan 
di atas, berkat yang disampaikan oleh 
Yesus kepada anak, terwujud dalam 
penerimaan yang menghadirkan damai 
sejahtera bagi mereka. 

Pelatihan Dokter Kecil

Hai, teman-teman...! Saya punya 
cerita menarik untuk dibagikan. 
Pada tanggal 17 September 2018, 

saya bersama teman-teman SD Kristen 
Petra 5 mengikuti pelatihan kesehatan 
yang diadakan oleh Puskesmas Keputih. 
Nah, apa kalian tahu apa tujuan 
pelatihan ini? Yuk, kita simak! Pelatihan 
dan penyuluhan bidang kesehatan 
merupakan salah satu program kerja 
dari puskesmas. Pelatihan ini bertujuan 
untuk meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan kita dalam bidang 
kesehatan. Pengetahuan kesehatan 
sangat bagus bila ditanamkan sejak 
dini, sehingga bisa membentuk sikap 
kepedulian terhadap diri sendiri, orang 
lain, dan lingkungan sekitar kita. Salah 
satu kegiatan pelatihan kesehatan untuk 
anak usia Sekolah Dasar (SD) yaitu 

Pelatihan Dokter Kecil. Saat pelatihan, 
kami didampingi oleh suster dan 
dokter yang bertugas di Puskesmas 
Keputih. Kami ―41 siswa SD Kristen 
Petra 5― diberi materi tentang 
cara membantu korban kecelakaan 
dengan tepat. Tidak hanya 
mendapatkan materi teori saja, 
kami juga diberi kesempatan 
untuk belajar mempraktikkan 
cara membalut luka, cara 
menggunakan perban di 
kaki, dan cara menangani 
tangan atau kaki pada korban 
yang terkilir. Kami sangat 
senang dan menikmati untuk 
terlibat dalam kegiatan ini. 
Banyak pengalaman dan 
pengetahuan yang kami 
dapatkan.

Penerimaan itu memberi deklarasi 
bahwa mereka juga masuk sebagai 
bagian dari Kerajaan Allah.

Sebagai bentuk respons atas 
berkat Tuhan tersebut, seorang perlu 
menyatakan dan menampilkan diri 
sebagai anak-anak bagian dari kerajaan 
Allah. Sayangnya, banyak yang tidak 
dapat merespons berkat itu dengan 
baik. Mereka tampil dengan wajah 
dunia, yang justru merusak citra anak-
anak Kerajaan Allah, ditambah dengan 
situasi-situasi sulit yang mengitari 
mereka. Banyaknya kejahatan yang 
menyasar anak-anak, perlakuan tidak 
adil, kekerasan, bahkan dunia modern, 
menjadi ancaman bagi perkembangan 
sosio-emosional mereka. Tak jarang 
pula, anak-anak hadir di tengah konflik 
orang dewasa (keluarga) yang tidak 
sepenuhnya mereka pahami, namun 
mereka terpaksa ikut merasakan 
dampaknya. Di tengah situasi sulit itu, 
tidak mudah bagi anak-anak untuk tetap 

percaya dan menggantungkan hidup 
sepenuhnya kepada Dia yang memberkati 
mereka, apalagi tampil sebagai anak 
Kerajaan Allah.

Melalui retret dengan tema “We 
are the Blessed Children”, siswa-
siswi SD Kristen Petra 1 diajak untuk 
menyadari bahwa dirinya merupakan 
anak-anak yang diberkati dan dipilih 
menjadi bagian dari Kerajaan Allah. 
Tidak mudah memang ketika berada di 
tengah situasi yang sulit, tetapi bukan 
berarti mereka dengan mudahnya 
mengabaikan fakta bahwa mereka bagian 
dari Kerajaan Allah yang seharusnya 
turut berperan melakukan firman Tuhan 
dalam hidupnya. Dengan demikian, 
orang lain turut merasakan kehadiran 
Kerajaan Allah yang menyapanya melalui 
kehadiran mereka. Dengan retret ini, 
siswa diajak untuk berkomitmen menjadi 
anak-anak Kerajaan Allah dalam segala 
situasi yang dialami dalam hidupnya. 
Dengan demikian, mereka akan tetap 

menjalani hidup dengan 
aman dalam rencana 
dan penyertaan Tuhan, 
seperti firman Tuhan 
dalam Amsal 23:18, 
“Karena masa depan 
sungguh ada, dan 
harapanmu tidak akan 
hilang.” Amin.



Kejutan 
Luar Biasa!

Hai, teman-teman! Perkenalkan, 
kami adalah Darrell dan Nicola, 
murid dari SD Kristen Petra 9. Kali 

ini, kami ingin berbagi pengalaman yang 
seru dan menegangkan saat mengikuti 
lomba sains pada tanggal 15 September 
2018 yang lalu.

Hari Sabtu kali ini tidak seperti 
biasanya, kami harus masuk untuk 
mengikuti lomba sains yang diadakan 
di SMP Kristen Petra 3. Kami merasa 
takut meskipun sudah mempersiapkan 
diri sebelumnya. Mengapa? Karena 
kami tidak menyangka ternyata jumlah 
tim peserta lomba begitu banyak, ada 

tujuh puluh tim. Di sana, 
para tim peserta harus 
bisa melewati tiga babak 
untuk menjadi pemenang. 
Babak pertama dapat kami 
lewati dengan baik, yaitu 
mengerjakan lima puluh 
soal dengan cermat 
dan teliti. Kami pun 
lanjut masuk ke babak 

kedua, yakni babak rally 

My Talents are for God
Suara tepuk tangan terdengar keras ketika MC membuka 

acara Pentas Seni KB-TK-SD Kristen Petra 11 yang 
diadakan di aula sekolah pada hari Jumat, tanggal 14 

September 2018. Pentas seni ini dibuka dengan pertanyaan, 
“Apa itu talenta?” Orang-orang sering menyebut kata talenta, 
tetapi... jika ditanya apa talenta yang dimiliki, mereka akan 
bingung menjawabnya. Pentas seni yang bertema “My Talents 
are for God” ini bertujuan mengajak siswa untuk mengenali 
talenta apa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Pada 

awal acara, ada salah satu MC (Nimo) yang 
merasa bingung dengan talenta apa yang 

dimilikinya. Oleh karena itu, Nimo 
diajak untuk berkeliling ke berbagai 
negara dan melihat berbagai 
talenta yang ada, supaya Nimo 
dapat menyadari talenta apa yang 
dimilikinya. Kami semua yang hadir 
dalam acara itu seakan turut 
berkeliling negara bersama Nimo.

Pertama-tama, kami berada 
di negara kita tercinta, Indonesia. 

Kami melihat beberapa penampilan 
yang menjadi 

ciri khas Indonesia. Penampilan pertama diisi 
dengan  pujian “Hidup dalam Tuhan” yang 
dipersembahkan oleh kelompok ansambel. Setelah itu, ada 
gerak dan lagu “Yamko Rambe Yamko”, tari “Jumpritan”, serta 
gerak dan lagu “Aku Anak Indonesia”. Dari Indonesia, kami 
menuju ke luar negeri untuk melihat berbagai penampilan, 
seperti: fashion show, drama musikal “Heal the World”, poem 
friend “Ni Wa Wa”, wushu, tari “Sparkling”, dan modern dance. 
Setelah melihat berbagai penampilan yang luar biasa, akhirnya 
Nimo menyadari bahwa setiap orang pasti diberi talenta. Nimo 
pun baru mengerti bahwa talenta yang dimilikinya adalah di 
bidang olahraga, karena dia sangat suka dengan bola basket.

Kita semua memiliki talenta. Jika merasa belum mengerti, 
kita butuh orang lain untuk membantu memahami apa yang 
menjadi talenta kita. Setelah tahu talenta apa yang kita miliki, 
kita wajib untuk mengembangkannya untuk kemuliaan nama 
Allah. Pentas seni yang diadakan ini bisa menjadi salah satu 
sarana yang baik untuk menunjukkan dan mengembangkan 
setiap talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan. Mungkin 
kita tidak memiliki talenta yang sama, tetapi kita memiliki 
kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta kita.

game. Babak kedua berlangsung seru 
lho, teman-teman... karena hanya akan 
diambil lima tim untuk lanjut ke babak 
final. Pada babak kedua ini, kami harus 
menjawab soal yang ada di sepuluh 
pos. Waaahhh… puji Tuhan! Ternyata 
dua tim dari SD Kristen Petra 9 lolos ke 
babak final. Hati kami semakin berdebar, 
karena kami harus mempresentasikan 
tentang sumber energi alternatif. Kami 
pun mempresentasikan dengan singkat 
dan jelas.

Setelah melalui sesi lomba yang 
menegangkan, kami pun menunggu hasil 
penilaian. Dan tak lama kemudian... 
saatnya pengumuman pemenang. Kami 
begitu gembira dengan hasilnya lomba, 
karena tak menyangka kami bisa berhasil 
meraih Juara I! Kami juga sangat senang 
karena tim lainnya dari SD Kristen Petra 
9, yaitu Jeriel dan Ruben, berhasil 
meraih Juara II. Sungguh luar biasa...! 
Tak lupa juga, kami mengucap syukur 
kepada Tuhan atas anugerah-Nya ini.

oleh: Darrell & Nicola
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Yes! We are the winner! Teriakan dan sorak 
kegembiraan terdengar ketika tim bola basket SD 
Kristen Petra 10 meraih Juara I pada kompetisi bola 

basket junior P4BC (Petra 4 Basketball Competition) yang 
diselenggarakan pada tanggal 3─8 September 2018, di 
SMP Kristen Petra 4, Sidoarjo. Prestasi ini tidak diraih 
dengan mudah, tetapi penuh perjuangan dan butuh 
kedisiplinan. Sebelum kompetisi 
bola basket ini berlangsung, para 
siswa telah mempersiapkan diri 
dengan berlatih sungguh-
sungguh bersama pelatih 
dan guru olahraga setelah 
jam pulang sekolah. Begitu 
juga saat kompetisi dimulai, 
mereka harus berjuang 
meraih kemenangan demi 
kemenangan hingga mencapai 
babak final. Keberhasilan 
yang diraih oleh tim bola 
basket SD Kristen Petra 10 ini, 
menunjukkan bahwa dalam 
permainan diperlukan kerja sama 
tim, rendah hati, tekun berlatih, 
dan berdoa minta pimpinan 
Tuhan. Semoga keberhasilan ini bisa memotivasi 
para siswa yang lain untuk terus menggali dan 
mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan. 
Congratulation for the best achievement! Thank you, God!

Pritt! Priiiittt..!!! Bunyi peluit wasit terdengar, 
tanda bahwa pertandingan telah selesai. 
Perasaan puas, bangga, serta lega, bercampur 

dalam hati kami atas keberhasilan tim bola basket 
SD Kristen Petra 7. Pada tanggal 3─8 September 

2018 lalu, kami berpartisipasi dalam Petra 4 
Basketball Competition 2018 yang diadakan oleh SMP 
Kristen Petra 4. Kami mengikutinya dengan rasa optimisme 

dan semangat yang tinggi untuk 
bisa meraih prestasi. Menghadapi 
kompetisi ini, kami makin giat 
berlatih meningkatkan skill dan 
kekompakan tim. Pada saatnya 
kompetisi dimulai, kami berjuang 
dan merasakan hasil dari latihan 
kami. Kami berhasil mengalahkan 
tim-tim lawan, mulai dari babak 
penyisihan hingga akhirnya mencapai 

babak final. Pada babak final, dengan 
dukungan dari semua pihak, kami 
berjuang sekuat tenaga. Kami memang 
belum beruntung pada babak puncak ini, 
tetapi kami tetap bersyukur bisa menjadi 
runner up (Juara II) dalam kompetisi ini. 
Kami sangat senang atas pengalaman 
yang berharga ini. Kami percaya... 
di mana ada keinginan, di situ pasti 
ada jalan untuk meraih apa yang kita 
harapkan. Tuhan Yesus memberkati.

Basketball Junior
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PPPK Petra menyelenggarakan 
pameran pendidikan bertema 
“Learning, Growing, and Glowing 

in Life” di Pakuwon Mall pada beberapa 
waktu yang lalu. Pameran pendidikan 
ini menjadi agenda rutin bagi PPPK 
Petra pada setiap tahunnya. Pameran 
ini memiliki konsep acara yang 
menarik sebagai salah satu cara untuk 
mengenalkan PPPK Petra ke khalayak 
umum. PPPK Petra sebagai salah 
satu lembaga pendidikan terbesar di 
Surabaya, membuka kesempatan untuk 
berkompetisi dalam pameran pendidikan 
kali ini. Dalam pameran ini, PPPK Petra 
memberikan informasi kepada khalayak 
umum akan bagaimana saat ini PPPK 
Petra telah berhasil mengembangkan 
pendidikannya, mulai dari tingkat KB, TK, 
SD, SMP, hingga SMA, bahkan SMK. 

SD Kristen Petra 12 tidak mau 
kalah dalam memeriahkan acara 
pameran pendidikan kali ini, dengan 
mengikutsertakan siswa-siswi 
terbaiknya. Beberapa lomba yang diikuti 
adalah solo vocal, fashion show, poster 
drawing, dan story telling. Lomba poster 

Masih dalam event pameran 
pendidikan PPPK Petra, 
SD Kristen Petra 13 juga 

ikut berpartisipasi dalam berbagai 
perlombaan, antara lain: fashion 
show, poster drawing, solo vocal, dan 
story telling. Perlombaan ini memberi 
kesempatan bagi para siswa untuk 
mengekplorasi kemampuan bakat 
mereka, serta menjadi tolok ukur 
kemampuan antarpeserta lomba. Puji 
Tuhan...! Berkat kerja keras, doa, dan 
dukungan dari orang tua, serta para 
guru, para siswa SD Kristen Petra 13 
berhasil mendulang prestasi. Jonathan 
Caleb Edison meraih Juara I dalam lomba 
fashion show. Eirene Efralia Pranoto 
meraih Juara III dan Elvina Hazel Leticia 
meraih Juara Harapan III, dalam lomba 
story tellling. Melalui perlombaan 
tersebut, para siswa diharapkan bisa 
lebih meningkatkan bakat dan talenta 
mereka, sehingga dapat memotivasi 
siswa lain untuk berprestasi. Maju terus 
dan tingkatkan prestasimu!

drawing yang dilaksanakan pada tanggal 
24 Agustus 2018, diwakili oleh Syavaluna 
Baramagita, yang berhasil meraih Juara 
Harapan II. Lomba story telling pada 
tanggal 25 Agustus 2018, diwakili oleh 
Abigail Yesha, yang meraih Juara III, 
dan Clarisa Miracle, yang meraih Juara 
Harapan II. Lomba solo vocal pada 
tanggal 26 Agustus 2018, diwakili oleh 
Jovan Jesse Kudadiri, yang meraih Juara 
II, serta Michelle Felicia, yang meraih 
Juara Harapan II.

Tidak hanya membanggakan 
orang tua, para pemenang juga 
mengharumkan nama SD Kristen 
Petra 12 yang mempunyai andil besar 
dalam melatih serta membimbing para 
peserta untuk menjadi siswa-siswi 
yang berkompeten dalam perlombaan. 
Melalui pameran pendidikan ini, PPPK 
Petra telah berhasil menjadi wadah 
pengembangan potensi yang dimiliki 
oleh siswa-siswinya, baik di dalam 
maupun di luar lingkungan sekolah. 
Tetap semangat untuk PPPK Petra, 
semakin maju dan jaya! Amin.

&
School Competition

PPPK Petra Edufair
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International Mathematics and 
Science Olympiad 2018

“Horeee..!!! Terima kasih Tuhan, 
saya lulus seleksi IMSO,” itu yang 
pertama kali saya ucapkan ketika 

terpilih menjadi salah satu peserta 
mewakili Indonesia 
dalam ajang International 
Mathematics and Science 
Olympiad (IMSO) 2018. Pergi 
ke China? Wow... luar biasa! 
Ini pertama kalinya saya 
pergi ke negara tirai bambu.

IMSO pada tahun ini 
dilaksanakan di Provinsi 
Zhejiang, China, tepatnya di Hailiang 
Foreign Language School (Hailiang 
Education), pada tanggal 28 September ─ 
4 Oktober 2018. Suatu kebanggaan bagi 
kami ketika sampai di China. Kami bisa 
datang ke Konsulat Jenderal Republik 
Indonesia yang ada di Shanghai. Hari 
kedua, tanggal 29 September 2018, 
setelah opening ceremony, kami 
mulai menjalani sesi tes. Tes 
pertama, kami mengerjakan 
25 soal isian singkat dalam 
waktu 60 menit. Sedangkan 
tes kedua, kami mengerjakan 
tiga belas soal uraian dalam 
waktu 90 menit. Hari 
ketiga, tanggal 30 
September 2018, 

adalah waktu bagi peserta IMSO 
untuk beristirahat dari sesi lomba, 
sekaligus bersenang-senang. 
Kami diajak untuk bertamasya ke 
Hengdian World Studios. Objek 
wisata ini sebenarnya adalah 
kompleks studio film terbesar di 
dunia, dengan berbagai setting 
bangunan (istana kekaisaran), 
landscape (taman dan kolam air), 
ataupun kebudayaan di Tiongkok 
pada masa lampau. Memasuki 
kompleks ini, kita seakan masuk 

ke sebuah museum sejarah yang besar 
dan luas, yang ditata secara kolosal.

Pada tanggal 1 Oktober 2018, 
diadakan tes terakhir. Kami harus 
mengerjakan enam soal eksplorasi 
dalam waktu 120 menit. Kemudian pada 

keesokan harinya, tanggal 2 
Oktober 2018, saatnya cultural 
presentation. Tim Indonesia 
menampilkan tarian dari Aceh. 
Sedangkan sesi closing and 
awarding ceremonies, diadakan 
pada malam harinya. 

Saat pengumuman, 
nama saya, Ben Robinson, 

diumumkan sebagai peraih medali 
perak! Saya sangat bersyukur sekaligus 
bahagia bisa membawa bendera 
merah putih ke atas panggung untuk 
menerima pengalungan medali. Lebih 

bangga lagi, karena tim Indonesia 
meraih The Best Art Show Award 

untuk cultural presentation. 
Akhirnya... selesai 

juga perjuangan 
kami. Sungguh 
pengalaman yang 

sangat berharga dan tak terlupakan. 
Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
dan terima kasih untuk doa serta 
dukungan dari keluarga di rumah dan 
keluarga besar SD Kristen Petra 10. Saya 
juga berterima kasih kepada pembina 
Matematika di sekolah, para pembina 
dalam pelatihan yang diadakan oleh 
PPPK Petra, tim Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia, 
Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dan 
teman-teman semua. Keberhasilan ini 
hanyalah awal dari perjuangan saya. 
Saya harus tetap tekun berlatih agar bisa 
lebih terampil lagi dalam mengerjakan 
soal-soal Matematika.

Zhejiang, China
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Students’ Talent Show 
Live on TV

Pada bulan Agustus dan September 
2018, PPPK Petra kembali bekerja 
sama dengan TVRI Jawa Timur 

untuk menampilkan prestasi dan bakat 
para siswa Petra di layar kaca. Mulai 
dari jenjang TK dalam acara Ananda 
pada tanggal 13 Agustus 2018, jenjang 
SMP dalam acara X-presi Kabaret pada 
tanggal 29 Agustus 2018, jenjang SD 
dalam acara Fantasi pada tanggal 
24 September 2018, hingga jenjang 
SMA-SMK kembali dalam acara X-presi 
Kabaret pada tanggal 26 September 
2018. Seluruh kegiatan tersebut 
ditampilkan secara live. Oleh karena itu, 
segala sesuatunya dipersiapkan dengan 
maksimal, mulai dari proses seleksi 
talent, latihan di sekolah, hingga geladi 
kotor dan geladi bersih bersama tim 
produksi TVRI Jawa Timur. 

Rangkaian kegiatan diawali dengan 
penampilan siswa-siswi jenjang TK 
dalam program acara Ananda. Tak hanya 
menampilkan tarian dan nyanyian, para 
siswa juga menampilkan kebolehannya 
dalam beberapa permainan ketangkasan 
dan kuis pengetahuan umum. Dalam 
acara tersebut, para siswa menampilkan 
kemampuan mereka dalam bermain 
angklung, pantomim, senam ACI, 
menyanyi bersama, serta tari-tarian.

Selesai penampilan jenjang TK, 
saatnya bersiap untuk pementasan 
jenjang SMP. Dalam program acara 
X-presi Kabaret, para siswa menampilkan 
tari tradisional, modern dance, dan 
musik ansambel (angklung dan biola) 
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dengan lagu “Semanggi Suroboyo”. 
Penampilan diselingi dengan wawancara 
beberapa siswa berprestasi, seperti para 
penerima medali emas Olimpiade Sains 
Nasional dan Olimpiade Penelitian Siswa 
Indonesia. Mereka yang berprestasi 
dalam bidang keorganisasian juga turut 
diwawancarai, seperti Regina (Ketua 
OSIS SMP Kristen Petra 2) dan Abigail 
(ketua tim cheerleaders SMP Kristen 
Petra 1). Mereka berdua dipersiapkan 
untuk menjadi pemimpin dalam 
Leadership Camp yang diselenggarakan 
oleh PPPK Petra.

Kemudia pada akhir bulan September 
2018, para siswa jenjang SD tampil 
dalam program acara Fantasi. Dengan 
dipandu oleh Clairine dan Evan, 
para siswa SD yang berprestasi juga 
menunjukkan berbagai medali, piala, 
dan penghargaan yang telah diraihnya. 
Ada Jaccey Vanessa yang meraih medali 
emas dan perak dalam The Hongkong 
Challenge Cup Dance, Timothy William 
yang meraih medali perak di OSN bidang 
Matematika, dan Lodewyk Jason yang 
bersama timnya berhasil meraih Juara I 
Lomba Bola Basket se-Surabaya-Sidoarjo. 
Acara juga dimeriahkan oleh penampilan 
modern dance dari Petra Children Dance, 
dan ditutup dengan nyanyian “Lukisan 
Indonesia” dari Mikayla.

Pementasan terakhir oleh siswa 
jenjang SMA-SMK juga tak kalah 
menarik. Dibuka dengan bersama-
sama meneriakkan yel-yel PPPK Petra: 
“Holistik, inspiratif, dan berprestasi!” 
Penampilan diawali dengan tarian 
“Sajojo” dan nyanyian “Indonesia Jaya”. 
Zaneta Rachel, Juara I Petra Junior Chef 
Competition dan juga peserta Petra 
Exchange Program, turut diwawancarai 

dalam acara ini. Tarian, nyanyian, dan 
permainan musik, ditampilkan dengan 
baik. Acara ini juga dimeriahkan dengan 
penampilan orkestra-band, dan ditutup 
oleh Starla Band yang membawakan lagu 
berjudul “Sorry”.

Dengan serangkaian acara ini, siswa-
siswi PPPK Petra diharapkan tidak hanya 
terasah bakat dan minatnya, tetapi 
juga terlatih untuk tampil percaya diri 
di depan umum. Belajar untuk tetap 
tampil prima selama di studio, praktik 
public speaking, dan memahami lebih 
dalam tentang sisi teknis acara dalam 
production studio, akan menjadi 
pengalaman yang berharga bagi siswa-
siswi PPPK Petra untuk bisa terus 

berkarya lebih baik lagi pada masa 
mendatang, untuk kemuliaan 
nama Tuhan.



Outing Class

Students Event @ Petra 3

Pada saat pelajaran IPA, kami ―para siswa SMP 
Kristen Petra 2― diajak keluar dari ruang kelas untuk 
melaksanakan kegiatan outing class. Outing class adalah 

kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa, guru, dan 
lingkungan sekitarnya, yang pelaksanaannya di luar ruang kelas. 
Kegiatan outing class tidak harus mengunjungi tempat-tempat 
yang jauh di luar sekolah, tetapi bisa juga dilaksanakan di 
dalam area sekolah, misalnya di taman sekolah, kantin, lorong, 
ataupun lapangan. Bentuk kegiatannya bisa meliputi: mengajak 
siswa untuk merawat tanaman di taman sekolah, mengamati 
benda-benda yang ada di sekitar sekolah, bercerita di taman 
sekolah, mengamati kegiatan jual-beli di kantin, dan lain-lain. 
Belajar melalui proses mengalami sendiri dan berinteraksi 
sambil bermain dengan teman-teman, menjadi suatu 
pengalaman yang sangat menyenangkan dan berkesan bagi 
kami. Manfaat pembelajaran outing class bagi kami adalah bisa 
mengurangi kejenuhan dalam belajar, sekaligus menambah 
pengetahuan, kepedulian, dan kecintaan akan alam sekitar. 
Pada kegiatan outing class tanggal 3 September 2018 lalu, kami 
mengamati tentang keberagaman bentuk daun dan bunga. 
Begitu semangatnya, sampai tak terasa waktu kegiatan ternyata 
sudah hampir selesai. Kami pun harus kembali ke dalam ruang 
kelas untuk mempresentasikan hasil pengamatan kami.

Hai, teman-teman..! Hari Sabtu, 
tanggal 15 September 2018, 
sekolahku, SMP Kristen Petra 

3, mengadakan Petra 3 Science 
Competition 2018 yang diikuti oleh para 
siswa jenjang SD, mulai kelas IV hingga 
kelas VI. Pagi itu, suasana sangat ramai 
di bagian regristrasi karena ada 140 
siswa SD yang mengikuti lomba kali ini, 
yang tergabung dalam tujuh puluh tim. 
Pelaksanaan P3SC 2018 kali ini dibuka 
di lapangan tengah, dan diawali dengan 
menyanyikan bersama-sama lagu 
“Indonesia Raya” dan “Mars Petra”. 

Setelah acara pembukaan selesai, 
peserta lomba langsung diarahkan 
masuk ke kelas-kelas untuk mengikuti 
babak penyisihan. Pada babak ini, setiap 
tim mengerjakan lima puluh soal pilihan 
ganda dan satu soal uraian. Nantinya, 

akan dipilih sepuluh tim terbaik untuk 
lanjut ke babak rally game yang terdiri 
atas sepuluh pos permainan. Setelah 
rally game, lima tim terbaik akan 
bermain pada babak final dengan 
melakukan presentasi di depan juri. Dan 
akhirnya... terpilihlah para juaranya! 
Juara I diraih oleh tim Darrel dan Niccola 
(SD Kristen Petra 9), Juara II diraih oleh 
tim Jeriel dan Nicholas (SD Kristen Petra 
9), Juara III diraih oleh tim Yosephine 
dan Samuel (SD Kristen Petra 11), Juara 
Harapan I diraih oleh tim Michael dan 
Nathania (SD Kristen Petra 5), dan Juara 
Harapan II diraih oleh tim Jocelyn dan 
Shierly (SD Kristen Petra 9). Buat yang 
belum berhasil meraih juara, tetap 
semangat, ya...!!! Akan ada lomba-
lomba yang lain. 

Selain lomba sains, sekolahku juga 
mengadakan Art, Science, and Charty 
Event (ASCE). Pada acara kali ini, siswa 
SMP Kristen Petra 3 dapat perform untuk 
menunjukkan talenta yang dimiliki. 
Ada penampilan dance, solo vocal, 
dan guzheng, serta kelompok ELS yang 
menunjukkan kemampuannya dalam 
merajut. Selain itu, juga ada pameran 
hasil karya siswa selama mengikuti 
kegiatan belajar-mengajar. Di samping 
itu, ada juga stan bazar. Keuntungan dari 
bazar ini digunakan untuk membantu 
saudara angkat. 

Itulah sekilas dari kegiatan P3SC 2018 
dan ASCE di SMP Kristen Petra 3. Semoga 
penyelenggaraan event ini bisa memberi 
manfaat ataupun hal yang positif bagi 
kita semua. Sampai bertemu dalam P3SC 
2019! Byeee...!
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P5WAG

Saat yang ditunggu-tunggu itu 
pun tiba juga, dimulainya Petra 
4 Basketball Competition (P4BC) 

Junior 2018 yang diadakan oleh SMP 
Kristen Petra 4. Tim peserta P4BC Junior 
ini berasal dari berbagai sekolah jenjang 
SD, meliputi: SD Kristen Petra 1, SD 
Kristen Petra 5, SD Kristen Petra 7, SD 
Kristen Petra 9, SD Kristen Petra 10, SD 
Kristen Petra 11, SD Kristen Petra 12, dan 
SD Kristen Petra 13. 

Hari Rabu, tanggal 5 September 2018, 
menjadi hari pertama pertandingan yang 
mempertemukan tim Petra 5 melawan 
tim Petra 10. Pertandingan berlangsung 
ketat, dan kedua tim terus mencari 
celah untuk meraup poin. Pertandingan 
berakhir dengan skor 10-5 untuk 

Tim dance dari SMP Kristen Petra 
5 meraih juara kedua dalam Petra 
Education Fair Dance Competition 

pada tanggal 2 September 2018. Di 
dalam tim P5WAG sebenarnya terdapat 
sebelas anggota, yaitu: Janice Cathleen, 
Christabella Ananda, Gabriella Tjokro, 
Sallie Silvia, Fira Shaina, Clarissa 
Emmanuella, Dhesya Gladis, Rintan 
Vanya, Cleopatra Margarith, Suli, dan 
Khesia. Namun untuk kompetisi kali 
ini, hanya lima anggota yang mewakili 
sebagai tim P5WAG. 

Untuk persiapan, kami mencoba 
mempelajari beberapa koreografi baru, 
dan menggabungkan tiga lagu menjadi 
satu. Lagu-lagu yang dipakai adalah 
lagu dengan tema yang sangat berbeda 
antara satu dengan yang lain, dan 
digabungkan dengan transisi-transisi 
yang dijadikan drama. Kami sengaja 
melakukan hal ini karena ingin membuat 

kemenangan tim Petra 10. Selanjutnya, 
partai kedua mempertandingkan 
tim Petra 11 melawan tim Petra 12. 
Pertandingan tersebut tidak kalah seru 
dengan pertandingan sebelumnya. 
Akhirnya, pertandingan usai dengan skor 
32-7 untuk kemenangan tim Petra 12.

Pertandingan hari berikutnya makin 
menegangkan. Setidaknya... itulah yang 
dirasakan oleh para pemain dari tim 
masing-masing. Pada partai ketiga ini, 
tim Petra 1 harus mengakui keunggulan 
dari tim Petra 9 dengan skor akhir 
24-7. Antusiasme penggemar olahraga 
bola basket semakin menyemarakkan 
atmosfer lapangan basket SMP dan 
SMA Kristen Petra 4. Banyak suporter 
yang turut hadir meramaikan partai 

berikutnya, antara tim Petra 7 melawan 
tim Petra 13. Pada pertandingan kali 
ini, tim Petra 7 unggul dari tim Petra 13 
dengan skor 21-18.

Kerja keras yang diiringi dengan doa, 
mampu mengantarkan tim Petra 10, 
Petra 9, Petra 7, dan Petra 12, untuk 
melaju ke babak semifinal. Mereka 
selanjutnya akan berjuang untuk 
memperebutkan tiket ke partai puncak. 
Babak semifinal mempertemukan tim 
Petra 10 versus tim Petra 12, dan tim 
Petra 9 versus tim Petra 7. Berbagai 
taktik, teknik individu, serta kerja sama 
tim, dijalankan secara maksimal. Alhasil, 
tim Petra 10 dan tim Petra 7 berhasil 
melaju ke babak final.

Hari Sabtu, tanggal 8 September 
2018, adalah hari yang ditunggu oleh 
para pemain dan suporter dari kedua 
tim finalis. Pertandingan dimulai pukul 
08.00. Kedua tim berusaha menampilkan 
performa terbaik demi meraih gelar 
juara. Perolehan poin kedua tim pun 
bersaing ketat. Dan akhirnya... peluit 
panjang berbunyi, tanda pertandingan 
telah berakhir. Pada partai final ini, tim 
Petra 10 berhasil keluar menjadi juara, 
dan tim Petra 7 menjadi runner up. 
“Akhirnya saya bisa membuat mama dan 
papa bangga lewat kemenangan ini,” 
kata Jason, pemain bernomor punggung 
30 dari tim SD Kristen Petra 10. “Practice 
like you’ve never won. Play like you’ve 
never lost.”─ Michael Jordan. Selamat 
untuk pemenang, dan sampai jumpa 
dalam P4BC selanjutnya!

P4BC Junior
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performance yang fun dan menarik bagi 
penonton. Persiapan ini hanya dilakukan 
dalam waktu satu minggu. Kami berlatih 
bersama dengan rajin setiap hari sampai 
hari kompetisi pun datang.

Sebelum tampil, kami selalu 
mengawali dengan berdoa bersama agar 
diberi kelancaran dan tuntunan Tuhan, 
sehingga bisa memberi penampilan 
yang terbaik. Setelah berdoa, lalu 
menyerukan yel-yel, kami pun naik ke 
atas panggung untuk beraksi!

Usai semua tim peserta tampil, 
tibalah waktu pengumuman 
pemenang dari dance competition 
ini. Ternyata... kami berhasil 
meraih juara kedua! Wah, betapa 
senangnya kami saat menerima 
piala, semua ini berkat kerja sama 
tim dan bimbingan dari Tuhan!

oleh: Janice Cathleen



Kami, siswa-siswi kelas VIII SMP 
Kristen Petra 1, mengikuti kegiatan 
retret siswa pada tanggal 5–7 

September 2018. Mengingat jumlah 
peserta yang banyak dan keefektifan 
acara, kami dibagi dalam tiga 
keberangkatan/tempat. Ada yang di 
Roemah YWI, Batu, ada yang di Wisma 
Hermon, Pacet, dan ada pula yang di 
Griya Kusuma Indah, Pacet.

Hari Rabu pagi sekitar pukul 08.00, 
kami berangkat dari SMP Kristen Petra 
1 menuju ke Roemah YWI dengan bus 
besar. Momen ini sangat kami nanti-
nantikan, karena jarang bisa naik bus 
bersama-sama dengan teman-teman. 
Walaupun kami tidak diperbolehkan 
membawa ponsel yang selalu menjadi 
barang berharga ―yang kadang 
membuat kami lupa bicara ataupun 
menyapa satu sama lain karena terlalu 
sibuk dengan ponsel masing-masing― 
namun tetap ada keceriaan di wajah 
kami. Kami antusias mengikuti retret. 
Yeyyy...!!! 

Sampai di tempat retret, kami 
meletakkan barang-barang dan 
beristirahat sejenak, sebelum mengikuti 
ibadah pembuka. Pada sore harinya, 
ada sesi bersama dengan pendeta 
yang mengajak kami untuk memahami 
seberapa jauh kami mengenal diri kami, 
dan seberapa wonderful-kah kami? Kami 
diajak untuk memahami 

karya Tuhan yang nyata melalui diri kami 
masing-masing. 

Lanjut hari kedua, keseruan terjadi 
saat kami mengikuti sesi outbound. Kami 
dibagi menjadi beberapa kelompok, 
dan setiap kelompok harus mengikuti 
seluruh permainan di tiap pos yang 
berbeda. Kami harus kompak dan 
mengalahkan tim-tim yang lain. Pada 
akhir kegiatan, kami diajak untuk 
berefleksi tentang seluruh kegiatan 
yang telah kami lewati dalam outbound 
ini. Sebagai bagian kecil dari keluarga 
SMP Kristen Petra 1, kami diajak untuk 
menjadi pribadi yang baik, cerdas, 
bisa menjadi teladan untuk orang lain, 
percaya satu dengan yang lain, tidak 
egois, serta saling bekerja sama dan 
membantu. Banyak nilai-nilai yang bisa 
kami petik dari kegiatan ini.

Malam terakhir retret, ada 
performance yang harus kami tampilkan. 
Kami semua berusaha menampilkan 
yang terbaik dari apa yang kami bisa. 
Usai semua tampil, sesi diakhiri dengan 
renungan malam bersama. Kami diajak 
merefleksikan diri kami masing-masing, 
tentang bagaimana dan apa keunikan 
kami. Kami sebagai manusia pasti 
memiliki keunikan 
sendiri-sendiri, 
dan setiap pribadi 
dari kami itu 

sangat istimewa serta luar biasa. Untuk 
itu, kami diajak untuk  merefleksikan 
apa yang telah dan akan kami lakukan 
dengan segala keunikan kami ini. 
Menjadi PR besar bagi kami untuk 
menjadi agen perubahan bagi diri sendiri 
ketika tahu bahwa Tuhan menciptakan 
kami dengan begitu sempurna dan 
uniknya. Kami kadang lupa untuk 
bersyukur atas itu semua.

Akhirnya, hari untuk pulang pun 
tiba. Jujur, kami rindu dengan keluarga, 
rumah, sekolah, dan tempat-tempat 
yang sering kami kunjungi. Ada banyak 
hal yang kami dapatkan selama tiga hari 
mengikuti retret ini, di antaranya: kami 
menjadi lebih mandiri, bisa lebih dekat 
dengan teman yang mungkin selama ini 
hanya kenal sekilas-sekilas, menyadari 
keunikan diri kami, dan yang paling 
penting adalah kami menjadi lebih 
dekat dengan Tuhan. Selama mengikuti 
retret ini, kami diingatkan kembali 
untuk lebih banyak meluangkan waktu 
sejenak bersama Tuhan. Terima kasih 
kepada bapak dan ibu guru yang sabar 
mendampingi kami selama tiga hari ini. 
Tuhan memberkati.

oleh: Alexander Ravel

“Wonderful Me”
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“Arti Sebuah Keberhasilan”

International Economics
Olympiad 2018
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International Economics Olympiad 
(IEO) yang diadakan di Moskow, 
Rusia, pada tanggal 14─22 September 

2018, adalah penyelenggaraan tahun 
pertama dari perhelatan olimpiade 
ekonomi internasional untuk para 
pelajar dari berbagai negara 
di dunia. Puji Tuhan... saya, 
Ricky Suhartono dari SMA 
Kristen Petra 5, terpilih untuk 
mewakili Indonesia di ajang 
internasional ini. Karena 
baru pertama kali, seleksi 
dilakukan melalui dua tahap. 
Tahap I diikuti oleh peserta 
OSN Ekonomi 2017 yang pada saat itu 
kelas X, dan tahap II berdasarkan hasil 
OSN Ekonomi 2018. Pada OSN Ekonomi 
2018, saya meraih medali emas. Dan 
berdasarkan perhitungan nilai, saya 
layak mewakili Indonesia bersama 
dengan dua teman lainnya.

Untuk persiapan IEO, peserta yang 
terpilih mengikuti pelatnas pada tanggal 
19 Agustus ─ 13 September 2018, 
yang dilaksanakan secara intensif dan 
terpusat di Jakarta. Pelatih-pelatihnya 
merupakan dosen dari universitas besar 
di Indonesia. Suasana pelatihan sangat 
menegangkan hingga sempat membuat 
saya berpikir untuk pulang kembali ke 
Surabaya. Dalam menghadapi situasi 
tersebut, saya mendapat banyak support 
dari keluarga dan teman, sehingga saya 
bisa mengatasinya.

Waktu keberangkatan pun tiba. 
Tim Indonesia berencana berangkat 
H-1, yaitu pada tanggal 13 September 
2018. Akan tetapi, terjadi kesalahan 
visa karena tim Indonesia baru 
diperbolehkan memasuki Rusia pada 
tanggal 14 September 2018. Akhirnya, 
kami menginap di hotel bandara dan 
berangkat pada keesokan harinya.

Singkat cerita, kami akhirnya sampai 
di sana, dan perlombaan dimulai. IEO 
terdiri atas tiga babak, yaitu: financial 
literacy, pilihan ganda dan esai, serta 
business case. Babak financial literacy 
adalah suatu babak yang mana setiap 

peserta diberikan kebebasan 
memilih salah satu dari 
tiga financial goals. Peserta 
harus mencapai financial 
goals tersebut dengan 
menginvestasikan uangnya 
pada berbagai instrumen 
yang disediakan. Babak ini 
bisa saya lalui dengan baik 

meskipun tidak maksimal. Babak kedua 
adalah babak pilihan ganda dan esai. 
Kami diberi dua puluh soal pilihan 
ganda dan lima soal esai (namun 
hanya perlu mengerjakan empat dari 
lima soal esai yang diberikan). Soal-
soal tertulis ini menurut saya sangat 
menantang. Tetapi puji Tuhan, saya 
mampu menyelesaikannya dengan 
baik. Babak ketiga adalah business case. 
Peserta dari negara yang sama dijadikan 
satu tim, lalu diberikan kasus bisnis 
dunia nyata. Jujur, tim Indonesia belum 
banyak mempersiapkan untuk babak ini. 
Hingga akhirnya skor diumumkan, kami 
mendapati bahwa kami berada pada 
peringkat terbawah.

Pada kondisi itu, kami semua 
sudah merasa putus asa dan 
ingin segera pulang kembali 
ke Indonesia. Saya hanya bisa 
berdoa dan berharap yang 
terbaik. Hari pengumuman 
pun tiba, saya sangat khawatir 
mengingat banyak sekali hal 
yang sudah saya korbankan 
untuk mempersiapkan IEO 2018 
ini. Closing ceremony dimulai 
dengan berbagai pertunjukan 

mengesankan dari perwakilan Rusia. 
Kemudian... nama-nama peserta 
terbaik dari tiap-tiap babak mulai 
dibacakan, dan saya masih belum 
mendengar nama saya. Saya mulai 
pesimistis dan merelakan apa pun yang 
terjadi. Hingga pembawa acara mulai 
membacakan peraih medali perunggu. 
Saya sudah harap-harap cemas. Dan 
puji Tuhan...! Nama saya dipanggil. 
Saya segera menuju ke panggung dan 
menerima pengalungan medali. Sungguh 
suatu pengalaman yang sangat tidak 
terlupakan. Saya sangat merasakan 
bagaimana pertolongan dan mukjizat 
Tuhan nyata dalam hidup saya.

Sekali lagi terima kasih untuk orang 
tua, teman, guru, SMA Kristen Petra 
5, PPPK Petra, serta Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan RI yang 
men-support keikutsertaan kami dalam 
IEO 2018 ini. Menyadari betul bahwa 
tanpa mereka dan terlebih Tuhan Yesus, 
saya tidak bisa meraih keberhasilan 
ini. “Apa yang tidak pernah dilihat oleh 
mata, dan tidak pernah didengar oleh 
telinga, dan yang tidak pernah timbul di 
dalam hati manusia: semua disediakan 
Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.” 
(1 Korintus 2:9). Segala kemuliaan hanya 
bagi Dia.
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Upaya nyata perlu dilakukan dalam rangka peningkatan 
kualitas kompetensi, baik untuk guru produktif SMK 
maupun untuk siswa. Salah satunya dengan program 

pengembangan kompetensi siswa di bawah bimbingan 
instruktur industri yang dilaksanakan di UPT Pengembangan 
Pendidikan Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada 
tanggal 27 Agustus sampai 1 September 2018. Bersyukur bahwa 
SMK Kristen Petra mendapatkan kesempatan berharga tersebut. 
Lima siswa kelas XII Teknik Pemesinan (TPM) berkesempatan 
mengikuti pelatihan mesin frais CNC. Mereka adalah Dimas 
Qhoirul Huda, Ezra Charles Cahyono, Massi Milliano Manasena, 
Natanael Aldi Nugroho, dan Stefanus Christian. Mesin frais CNC 
adalah mesin perkakas yang dalam proses kerja pemotongannya 
dengan cara menyayat atau memakan benda kerja 
menggunakan alat potong atau pahat, dan dioperasikan secara 
otomatis menggunakan kode angka yang dimasukkan ke dalam 
komputer. Produk yang dihasilkan seperti komponen mesin 
otomotif, komponen mesin alat berat, logo merek tertentu, dan 
masih banyak lagi.

Kegiatan pelatihan pada hari pertama diawali dengan 
registrasi peserta pelatihan, baik guru maupun siswa. 
Kemudian, dilanjutkan dengan upacara pembukaan pelatihan 
oleh Kepala UPT Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan 
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Setelah jam makan siang, 
ada seminar dari Polda Jawa Timur dengan tema mencegah 
radikalisme. Setelah itu, semua peserta masuk ke bengkel 
masing-masing untuk berkenalan dan mengikuti pengarahan 
dari mentor. Pretest juga diadakan pada hari pertama setelah 
pembahasan beberapa teori penting mengenai teknik mesin. 
Kegiatan hari kedua sampai hari keempat, dipenuhi dengan 
materi praktik sekaligus persiapan untuk uji kompetensi pada 
hari kelima. Namun pada hari ketiga, sempat diadakan post-test 
untuk mengetahui kompetensi peserta dalam hal teori. 

Pada hari kelima, dilaksanakan uji kompetensi untuk semua 
peserta pelatihan. Bersyukur kepada Tuhan bahwa perwakilan 
siswa SMK Kristen Petra berhasil lulus semuanya dengan nilai 
yang memuaskan, sehingga berhak mendapatkan sertifikat 
resmi dari UPT Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan juga 
sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi Nasional. Pada hari 
terakhir, dilakukan upacara penutupan pelatihan oleh Kepala 
UPT Pengembangan Pendidikan Kejuruan sekaligus pembagian 
sertifikat. Dengan adanya pelatihan semacam ini, diharapkan 
mampu meningkatkan kualitas kompetensi siswa sebagai bekal 
siswa setelah lulus sekolah, untuk mendapatkan pekerjaan 
dengan jabatan dan upah yang lebih baik, sesuai dengan 
harapan orang tua dan sekolah.

Kejuaraan 
Karate 
Pelajar

Kejuaraan Karate Pelajar “Kapolres Cup” 
adalah kejuaraan karate tingkat provinsi yang 
diadakan pada setiap tahun. SMA Kristen Petra 

2 mengikutsertakan tiga orang siswanya, yaitu: 
Joseph Graciano Kisworo, Clifford T., dan Vincent 
T.. Saya (Joseph) mengikuti kejuaraan ini dengan 
tujuan ingin membanggakan nama sekolah dan 
orang tua. Kejuaraan ini diadakan oleh Pembinaan 
Mental Karate Kyokushinkai Karate-Do Indonesia. 
Lomba pada tahun ini diadakan di Batu, Malang, 
pada tanggal 26 Agustus 2018. Saya mengikuti kelas 
perseorangan putra SMA cabang kumite kelas 69 kg 
keatas.

Pada babak penyisihan sampai final, yang 
dinilai ialah banyaknya poin yang didapat lewat 
keaktifan menendang dan memukul. Waktu setiap 
pertandingan ialah tiga menit.Saya merasa tegang 
dan sedikit khawatir ketika menjalani setiap tahap 
penyisihan. Namun, saya tetap berusaha untuk  
rileks agar dapat fokus dan berkonsentrasi ketika 
bertanding. Puji Tuhan, saya berhasil lolos ke babak 
final! Pada babak final, perasaan saya semakin 
tegang. Setiap saat saya selalu menyempatkan 

untuk berdoa dan meminta pimpinan 
dari Tuhan agar dapat melewati 
seluruh babak dengan baik. 

Puji Tuhan! Akhirnya saya bisa 
menjadi juara pertama setelah 

mengalahkan semua peserta pada 
babak final. Sungguh sangat 

bangga rasanya, 
tetapi saya tetap tidak 
ingin larut dalam 
kebanggaan yang 
berlebihan, karena 
saya percaya semua 
ini adalah anugerah 

Tuhan semata. 
Selain meraih juara 
pertama, saya juga 
menyabet predikat 

juara favorit. Puji syukur saya 
panjatkan kepada Tuhan yang 
telah memberi kesempatan 
meraih prestasi sebesar ini. 
Saya juga berterima kasih 
kepada orang tua, bapak dan 
ibu guru, serta teman-teman 
yang telah mendukung saya.

oleh: Joseph Graciano 
Kisworo

Pelatihan Kompetensi

Teknik Pemesinan
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Mengikuti lomba presenter 
TV adalah pengalaman 
pertama saya. Saat guru 

saya menawarkan dan mengajak saya 
mengikuti lomba tersebut, saya sangat 
ragu karena tidak pernah menjadi 
presenter, dan pengalaman saya selama 
ini hanya sebagai MC. Presenter TV 
berbeda dengan MC. Namun karena 
dorongan dari guru, akhirnya saya 
memutuskan untuk berpartisipasi 
mengikuti lomba tersebut. Saya mencari 
referensi di internet, dan saya memilih 
presenter TV yang bertemakan “Non-
News, Fashion”. Saya mencoba membuat 
skrip, dan latihan selama tiga hari. 

Tanggal 7 September 2018, lomba 
berlangsung di Galaxy Mall. Saat itu juga 
sedang diadakan pameran pendidikan, 
sehingga banyak sekali pengunjung 
yang datang. Jujur, saya merasa sangat 
gugup dan pesimistis karena saya tidak 
dibimbing atau dilatih oleh siapa pun. 

Informatic
Rally Games
and Logic

Tim dari SMA Kriten Petra 1 berhasil 
meraih prestasi dalam Informatic 
Rally Games and Logic, sebuah 

lomba tahunan yang diselenggarakan 
oleh Universitas Kristen Petra. Tim 
Petra 1 beranggotakan Catherine Lim, 
Clarissa, dan Steven Adrian G.. Untuk 
penyelenggaraan tahun 2018, rally 
games yang mengangkat tema “Mystery 
of the Hidden Island” ini diikuti oleh total 
79 tim dari SMA se-Jawa-Timur.

Babak penyisihan diadakan pada 
tanggal 21 Agustus 2018. Setiap tim akan 
diberikan satu buah wilayah di pulau 
sedang, dan seratus orang crew sebagai 
bekal pada awal permainan. Tim peserta 
dituntut untuk mengumpulkan poin 

melalui jumlah wilayah yang berhasil 
dikuasai sampai akhir permainan. 
Resources seperti crew, weapon, 

dan shield pun dapat diperoleh dari 
memenangkan minigames di setiap pos 
permainan, yang tersebar di Gedung EH 
(Entrance Hall) Universitas Kristen Petra. 
Babak awal ini meloloskan dua puluh tim 
untuk masuk ke babak semifinal.

Pada babak semifinal, IRGL 
menggunakan game strategi yang 
hampir mirip dengan COC (Clash Of 
Clans), yaitu menggunakan resources 
berupa gold and gem. Tim peserta bisa 
memperoleh gold dari memenangkan 
minigames di setiap pos yang 

Saya harus bersaing dengan teman-
teman yang berasal dari berbagai 
sekolah. Namun saya percaya, bahwa 
hasil tidak akan mengkhianati usaha. 

Puji Tuhan...! Saya akhirnya berhasil 
menyabet gelar Juara I tingkat SMA. Saya 
mengucapkan terima kasih untuk guru 
saya yang sudah mendorong saya untuk 
berpartisipasi dalam lomba tersebut. 
Saya juga berterima kasih kepada orang 
tua dan teman-
teman yang juga 
memberikan 
dukungan, 
sehingga saya 
mempunyai 
kemantapan 
dalam mengikuti 
lomba presenter 
TV tersebut, 
bahkan berhasil 
meraih juara 
pertama. Harapan 

saya untuk teman-
teman: “Jangan pernah 
ragu untuk mencoba, 
karena hasil tidak 
akan mengkhianati 
usaha.” 
Tuhan Yesus 
memberkati.

oleh: Aurelia 
Gunawan

tersebar di sekitar area Food Society 
Pakuwon Mall. Kriteria untuk masuk 
ke babak final sendiri dihitung dari 
perolehan game setiap tim. Game ini 
diperoleh dengan cara attack tim lain. 
Win (kemenangan) diperoleh jika tim 
lawan mengalami tingkat kerusakan 70% 
ke atas. Berkat karunia-Nya, tim kami 
berhasil mengamankan peringkat ke-2 
dan lolos ke final.

Pada babak final, setiap tim akan 
bermain game berbasis role playing 
game. Game tersebut bercerita tentang 
seorang bajak laut yang tengah mencari 
sebelas pedang legendaris. Tiap-tiap 
pedang memiliki poin dengan keunikan 
yang berbeda-beda. Makin sulit pedang 
tersebut didapatkan, makin tinggi pula 
poinnya. Dalam babak ini, para finalis 
dituntut untuk meng-explore, serta 
mengerjakan soal-soal untuk bermain. 

Setelah beberapa jam berlalu, 
pengumuman juara pun dilakukan. 
Oleh karena anugerah-Nya, kami 
berhasil memenangkan lomba sebagai 
Juara I. Kami bersyukur kepada Tuhan 
yang telah memberikan berkat ini. 
Semoga pengalaman ini dapat menjadi 
pendorong semangat para siswa SMA 
Kristen Petra 1 untuk meraih prestasi 
yang lebih besar lagi. Thanks, God!

oleh: Chaterine, Clarissa, Steven.
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Petra 4 Basketball Competition resmi 
dibuka pada hari Senin, tanggal 3 
September 2018, tepat pukul 11.00 

waktu setempat, di SMA Kristen Petra 
4, Sidoarjo. Dengan begitu, serangkaian 
pertandingan bola basket untuk kalangan 
SMP mulai bergulir. Seperti pada tahun-
tahun sebelumnya, SMA Kristen Petra 
4 atau kerap disapa Smatrapat, kembali 
mengadakan kompetisi bola basket yang 
diperuntukkan untuk para adik-adik 
jenjang SMP. Penyelenggaraannya tepat 
pada bulan September, sekaligus sebagai 
persiapan bagi mereka yang hendak 
mengikuti perhelatan bola basket 
tahunan, Junior Basketball League 
(JRBL). 

Tak hanya Smatrapat yang 
mengadakan P4BC untuk adik-adik 
SMP, SMP Kristen Petra 4 juga turut 
mengadakan P4BC Junior yang diikuti 
oleh adik-adik jenjang SD. Pada tahun 
ini, P4BC diikuti oleh enam belas tim 
bola basket putri serta enam belas tim 
bola basket putra, yang berasal dari 
berbagai sekolah di wilayah Sidoarjo dan 
sekitarnya. Kompetisi ini berlangsung 
pada tanggal 3─8 September 2018.

Babak empat besar jatuh pada hari 
Jumat, tanggal 7 September 2018, 
bersamaan dengan acara ASCE (Art, 
Science, and Charity Event) yang  juga 
diselenggarakan oleh SMP dan SMA 
Kristen Petra 4. Sesuai dengan namanya, 
event ini diadakan untuk hal-hal yang 
berkaitan dengan seni, ilmu, dan charity/
amal. Para siswa dapat menunjukkan 
kelebihannya di hadapan para penonton 
yang hadir, antara lain: sulap, band, 

dance, balet, dan sebagainya. 
Mereka juga dapat mendirikan stan 

bazar yang menjual makanan dan 
minuman dengan sistem pembayaran 
menggunakan kupon. Tak seperti 
tahun-tahun sebelumnya yang biasanya 
diselenggarakan pada penghujung 
tahun, acara ASCE pada tahun ini 
diselenggarakan lebih awal, yaitu pada 
bulan September. 

Usai acara ASCE, tepat pukul 13.00, 
acara P4BC dimulai. Babak empat besar 
kali ini mempertemukan tim bola basket 
putri SMP Kristen Petra 1 melawan 
SMP Kristen Petra 5, dan SMP Negeri 
2 Sidoarjo melawan SMP Negeri 1 
Tulangan. Sementara tim bola basket 
putra, SMP Negeri 1 Sedati melawan 
SMP Negeri 1 Tulangan, dan SMP Kristen 
Petra 1 melawan SMP Katolik St. Yosef. 
Kedelapan tim bermain secara sportif, 
kompak, dan atraktif dengan individual 
skill serta strategi untuk melumpuhkan 
permainan lawan. Pada akhirnya, tiket 
menuju babak final kategori putri diraih 
oleh tim SMP Negeri 1 Tulangan dan 
SMP Kristen Petra 1. Sementara untuk 
kategori putra, diraih oleh tim SMP 
Kristen Petra 1 dan SMP Negeri 1 Sedati.

Babak final berlangsung keesokan 
harinya, yang dimulai dengan laga dari 
tim bola basket putri SMP Negeri 1 
Tulangan melawan SMP Kristen Petra 
1. Pertandingan berlangsung sengit. 
Pada quarter pertama dan kedua, skor 
kedua tim saling kejar-mengejar. Namun 
pada quarter ketiga dan keempat, SMP 
Negeri 1 Tulangan atau yang akrab 
disapa Spentula, berhasil mengungguli 
SMP Kristen Petra 1 dengan hasil akhir 

56-39. Kemenangan Spentula ini tidak 
serta merta karena keberuntungan 
belaka, tetapi tentunya berkat persiapan 
yang matang, latihan yang giat dan 
keras. Dan hal tersebut sepadan dengan 
apa yang mereka capai sekarang, 
“Senang, bangga, dan tidak menyangka 
kerja keras tim kami terbayar dengan 
menjadi champion P4BC,” ujar Tiffany 
Rahma selaku kapten tim. Selain itu, 
Spentula juga memiliki prinsip yang 
patut untuk dicontoh. “Berusaha dan 
bekerja keraslah, tidak peduli apa pun 
yang terjadi, dan miliki semangat yang 
tak pernah padam karena kemenangan 
adalah bonus dari kerja keras,” jelasnya. 

Pertandingan berlanjut dengan 
dipertemukannya tim bola basket putra 
SMP Negeri 1 Sedati melawan SMP 
Kristen Petra 1. Suasana memanas pada 
quarter-quarter akhir. Namun dengan 
kemampuan teknik yang dimiliki oleh 
Petra 1, mereka mampu mengalahkan 
SMP Negeri 1 Sedati dengan skor akhir 
70-56. Meski bertanding dengan sengit, 
keempat tim finalis tetap menjadi kawan 
di luar lapangan, terbukti dengan foto 
bersama yang mereka lakukan setelah 
pemberian trofi P4BC 2018. Salah satu 
contoh sportivitas yang patut dicontoh! 
Selamat untuk para champion dan juga 
runner up P4BC 2018! Sampai jumpa 
pada P4BC tahun-tahun berikutnya!

oleh: Ni Komang Febriana D.P.



20

Penghargaan
Siswa Berprestasi

Sungguh bersyukur atas apa yang telah dicapai oleh siswa-siswi 
PPPK Petra. Prestasi yang mereka raih telah mengharumkan nama 
PPPK Petra (khususnya sekolah masing-masing) dan bahkan nama 

Indonesia di kancah internasional. Mulai dari raihan medali dalam OSN 
dan OPSI 2018, hingga medali di ajang olimpiade tingkat internasional, 
di antaranya adalah International Junior Science Olympiad (IJSO) di 
Belanda, International Biology Olympiad (IBO) di Iran, International 
Mathematical Olympiad (IMO) di Rumania, International Economics 
Olympiad (IEO) di Rusia, dan International Mathematics and Sciene 
Olympiad (IMSO) di China.

Hingga bisa mencapai ke titik tersebut, tentunya mereka telah 
berusaha secara maksimal untuk mengembangkan diri dengan cara 
disiplin dalam belajar ataupun mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada, 
serta ditunjang oleh komitmen, semangat, dan pengorbanan waktu 
selama persiapan mengikuti lomba. Dengan usaha yang keras hingga 
bisa mencapai tujuan mereka tersebut, sudah selayaknya mereka 
mendapatkan apresiasi dari kita semua, terlebih dari PPPK Petra yang 
dari awal telah memiliki komitmen dalam hal pembinaan siswa-siswi 
berpotensi melalui pelatihan-pelatihan intensif dengan pengajar-
pengajar yang berkompeten. Sebagai bentuk penghargaan kepada para 
siswa berprestasi tersebut, PPPK Petra memberikan privilege berupa 
pembebasan uang sekolah dan uang pengembangan dalam PMB pada 
jenjang berikutnya.

Untuk acara pemberian penghargaan siswa berprestasi periode 
tahun ajaran 2017/2018, dilaksanakan di Kantor Sekretariat PPPK Petra, 
Jalan H.R. Muhammad Kav. 808, Surabaya, pada tanggal 1 Oktober 
2018. Acara ini dihadiri oleh Dr. Ir. J. Heryanto, MS, MBA, selaku Ketua 
I Dewan Pengurus PPPK Petra, yang sekaligus memberikan sambutan 
dan apresiasi kepada para siswa PPPK Petra yang berprestasi tersebut. 
Semoga pada tahun-tahun yang akan datang, semakin banyak siswa-
siswi PPPK Petra yang meneruskan raihan prestasi ―yang kini sudah 
seperti menjadi tradisi pada tiap tahunnya― dalam berbagai olimpiade 
pelajar tingkat internasional. 

Ben Robinson  SD Kristen Petra 10
Andreas Reynard S. SMP Kristen Petra 1
Vanya Priscillia B.  SMP Kristen Petra 3
Justin Stewart S.  SMP Kristen Petra 3
Gilbert Adriel T.  SMP Kristen Petra 3
Aaron Alvarado K.J. SMA Kristen Petra 1
Immanuel Giustino P. SMA Kristen Petra 1
Shannen Vania T.  SMA Kristen Petra 1
Rivaldo Billy S.  SMA Kristen Petra 2
Ricky Wahyudi  SMA Kristen Petra 2
Winston Cahya  SMA Kristen Petra 2
Clement Harsoyo  SMA Kristen Petra 2
David Antonius S. SMA Kristen Petra 2
Michelle Chandra SMA Kristen Petra 2
Kensias Kristanto  SMA Kristen Petra 5
Ricky Suhartono I. SMA Kristen Petra 5
Steven William  SMA Kristen Petra 1
Aditya David Wiryawan SMA Kristen Petra 1
Valentino Dante T. SMA Kristen Petra 2
Gian Cordana S.  SMA Kristen Petra 1

Daftar Siswa
Penerima Penghargaan


