
November-Desember  2018

Cooking
ClassCultural

Immersion



03. Short Live In

05. Alpha Boy 2K18

06. Industrial Challenge

08. Cultural Immersion

09. OMVN

10. Unity in Diversity

13. Spelling Bee

15. Pizza Yummyy!

16. Cooking Class

18. My Pet

20. Sharing Session

EDITORIAL CONTENTS
Bulan Desember telah tiba. Kita sebagai umat 
kristiani, tentunya sudah menanti-nantikan  
momen ini, karena tak lama lagi kita akan 
merayakan Natal yang membawa damai dan 
berbagi sukacita dengan keluarga ataupun 
teman-teman. Pada Gema Petra edisi bulan 
November-Desember 2018 ini, kami juga 
membagikan kabar gembira bagi Anda melalui 
berita-berita yang membanggakan dari siswa-
siswi PPPK Petra dalam meraih prestasi, baik 
bidang akademik maupun nonakademik. Selain 
itu, kami juga menyajikan beberapa liputan 
kegiatan siswa dalam berbagi berkat dengan 
sesama, antara lain dalam kegiatan short live in 
dan bakti sosial ke panti asuhan.
  
Kiranya liputan berita yang kami sajikan dalam 
Gema Petra edisi bulan November-Desember 
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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Salah satu program kegiatan yang 
diikuti oleh siswa kelas XII SMA 
Kristen Petra 4 adalah kegiatan 

short live in secara berkelompok 
(tiap kelompok berisi 10─11 siswa). 
Sebenarnya... apa itu short live in? Live in 
adalah sebuah kegiatan pengembangan 
kepedulian pribadi terhadap diri sendiri 
dan orang lain. Tujuan utamanya adalah 
untuk mengembangkan semangat 
kepekaan sosial, menyadarkan para 
siswa untuk berbagi dengan sesama, 
serta menumbuhkan semangat 
melayani. Mereka melakukan berbagai 
aktivitas bersama masyarakat di tempat 
tujuan live in, yang berlangsung dari pagi 
hingga sore hari, namun tidak sampai 
menginap. Oleh karena itu, dinamakan 
‘short’ live in. Melalui kegiatan ini, 
siswa diharapkan bisa merasakan, 
menjelaskan, dan mengolah pengalaman 
suka ataupun duka yang dialami oleh 
masyarakat setempat. 

Para siswa diberi kebebasan untuk 
menentukan tempat di mana mereka 
akan melaksanakan short live in. Panti 
asuhan adalah tujuan favorit mereka, 
tak terkecuali dengan kelompok 
Nicholas Hwe. Kelompok yang memakai 
tema “Let’s share love to other” ini 
melaksanakan short live in di salah satu 
panti asuhan di daerah Waru. Persiapan 
dilakukan hanya dalam waktu satu 
minggu, mulai dari membeli berbagai 
perlengkapan yang akan disumbangkan 
hingga menyusun rangkaian acara saat 
di panti asuhan. Banyaknya ulangan 
harian pada minggu tersebut, sempat 

membuat kelompok ini ragu untuk 
melaksanakan short live in dalam 
waktu dekat. Namun berkat kerja 
sama yang baik, hal tersebut dapat 
terlaksana. Hari Sabtu pagi, tanggal 25 
Agustus 2018, rombongan berangkat ke 
panti asuhan. Sampai di sana, mereka 
memulai rangkaian acara yang telah 
dipersiapkan, mulai dari games untuk 
anak usia 5─10 tahun, games untuk 
remaja, makan bersama, membantu 
membersihkan panti asuhan, hingga 
diakhiri dengan doa bersama. Rangkaian 
kegiatan short live in berjalan sukses. Hal 
ini tak luput dari kerja sama kelompok 
yang baik, meski terdapat beberapa 
hambatan. “Proposal kelompok kami 
sempat direvisi beberapa kali, sebelum 
akhirnya mendapat persetujuan dari 
pihak sekolah. Benar-benar perjuangan 
sekali membeli perlengkapan untuk 
short live in sepulang sekolah. Panas-
panasan untuk survei tempat. Namun, 
semua perjuangan itu tidak ada apa-
apanya dibanding kesulitan yang dialami 
oleh mereka,” ujar Nicholas Hwe. 

Berbeda dengan Andre Louis, 
kelompoknya melaksanakan kegiatan 
short live in di SDN Kedungpeluk 2 
Sidoarjo pada tanggal 13 Oktober 2018. 
Akses menuju lokasi short live in agak 
sulit, seperti yang dijelaskan oleh Andre, 
“Kanan kiri tambak, jalannya seperti 
jalan setapak dan bebatuan, jalan itu 
juga hanya bisa dilalui oleh sepeda 
motor. Belum lagi saat itu sedang musim 
kemarau, panasnya nggak terbayang.” 
Meski akses ke lokasi terbilang sulit dan 
siswa-siswi SD tersebut hanya berjumlah 
sembilan anak, mereka tetap melakukan 
kegiatan short live in di sana. Kegiatan 

berjalan lancar, mulai dari sharing 
mengenai cita-cita mereka dan 

pengalaman mereka yang belum 
mengetahui keadaan pusat 

Kota Sidoarjo pada saat ini, hingga 
mengajari bahasa Inggris. Ada beberapa 
hal yang Andre dan kelompoknya 
dapatkan dari kegiatan ini, salah satunya 
adalah bersyukur. “Nggak semua orang 
bisa merasakan betapa beruntungnya 
hidup kita, serbapraktis, dan nggak perlu 
susah-susah untuk berangkat sekolah. 
Intinya, kita bersyukur sekali sama apa 
yang kita miliki. Dan semua perjuangan 
kami selama mempersiapkan kegiatan 
ini terbayar dengan senyuman mereka,” 
tuturnya panjang lebar. 

Kemudian, ada pula kelompok yang 
melaksanakan kegiatan short live in 
di panti wreda. Kelompok Nathanael 
Yohanes melaksanakan short live in di 
panti jompo di kawasan Sedati. Kesulitan 
yang dialami pun pelik. Mulai dari 
mendekatkan diri satu dengan yang 
lain (antaranggota) dalam kelompok, 
tidak adanya kecocokan jadwal bertemu 
untuk membahas rencana kegiatan, 
hingga penyesuaian diri dengan para 
lansia di lokasi short live in. Meski 
begitu, kegiatan terbilang sukses. Para 
lansia di panti tersebut terhibur dengan 
games yang mereka rancang, salah 
satunya adalah games merias wajah 
anggota kelompok laki-laki. Kebahagiaan 
terpancar jelas dari raut wajah mereka. 
Kesuksesan ini tak lepas dari kerja sama 
yang baik, persiapan yang matang, dan 
tentunya bimbingan dari Tuhan. “Kami 
berdoa bersama dan mengangkat satu 
pujian. Kelompok kami percaya bahwa 
live in ini harus dilakukan dengan serius 
dan dengan bimbingan Tuhan,” ungkap 
Nathanel. Setelah mengikuti kegiatan 
short live in, siswa diharapkan bisa 

meningkatkan rasa 
peduli mereka 
terhadap orang 
lain. Mulailah 
bersyukur dan 
jadilah berkat 
bagi orang lain!

oleh: Ni Komang 
Febriana

Senyuman yang 
Menghapus Keletihan
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Tepat pada hari Sabtu, tanggal 6 
Oktober 2018, kami mengikuti 
kegiatan seminar di Hotel Santika 

Surabaya, dengan tema “Membangun 
Ekonomi Kreatif Milenial di Era Digital”. 
Seminar kali ini diikuti oleh 288 peserta 
dari sepuluh SMA/SMK negeri dan 
swasta se-Surabaya. Sekolah yang 
menjadi peserta tersebut adalah SMA 
Negeri 14 Surabaya, SMA Negeri 16 
Surabaya, SMK Negeri 6 Surabaya, 
SMA Unggulan Amanatul Ummah 
Surabaya, SMAK Santo Karolus Surabaya, 
SMA Dharma Wanita Surabaya, SMA 
An Najiayah Surabaya, SMK PGRI 1 
Surabaya, SMK PGRI 13 Surabaya, dan 
SMK Kristen Petra Surabaya.

Acara diawali dengan registrasi pada 
pukul 09.00, kemudian dilanjutkan 
dengan doa dan menyanyikan lagu 
“Indonesia Raya”. Setelah itu, acara 
seminar pun dimulai. Sesi pertama 
disampaikan oleh Bapak Tsani Sirocul 
Munir (animator indonesiabaik.id). 
Beliau menjelaskan tentang “Tata Cara 

Membangun Ekonomi Kreatif Milenial 

di Era Digital

Pembuatan Konten Positif, Software 
yang Digunakan, dan Strategi yang 
Digunakan dalam Pembuatan Konten 
Positif”. Setelah itu, dilanjutkan dengan 
talk show yang dibawakan oleh Dra. 
Niken Widiastuti, M.Si. (Dirjen Informasi 
dan Komunikasi), Rucita Permatasari, 
S.Des., M.H. (CEO Amitha Hotels 
and Resort, Ketua Wirausahawan 
Muda Jawa Timur-Jaringan Indonesia 
Amerika Serikat), Afini Putri Rahmatika 
(MISS Internet Jawa Timur), dan Lila 
Syifa (influencer Jawa Timur). Seusai 
talk show, sesi dilanjutkan dengan 
penjelasan mengenai “Strategi 
Membangun Bisnis Menggunakan Media 
Sosial, dan Menyosialisasikan Mengenai 
Internet Positif dan Negatif”, yang masih 
disampaikan oleh Bapak Tsani Sirocul 
Munir. Setelah jeda waktu untuk istirahat 
dan makan siang pukul 12.15─13.30, sesi 
kedua dimulai dengan materi “Praktik 
Pembuatan Konten Kreatif” bertema 
“Stop Bullying”, dan talk show kedua 
tentang “Pemanfaatan Internet untuk 

Generasi Milenial” oleh Bapak Al Akbar 
Rahmadilah (founder of Sobat Cyber 
Indonesia), serta game antihoaxs. 

Pada penghujung acara seminar, 
ada pengumuman pemenang dan 
pembagian hadiah, serta pembagian 
suvenir berupa tas, alat tulis, kaus, dan 
sertifikat. Kami yang menghadiri acara 
seminar ini dengan didampingi oleh 
Ibu Amadea Primrose Nggeo, S.Sej. 
turut mendapat berkat. Raynard (XI TEI) 
diumumkan menjadi Juara II dan Anita 
(XI TEI) menjadi Juara III, serta SMK 
Kristen Petra sebagai sekolah terbaik 
dalam event seminar ini, mendapatkan 
hadiah satu buah voucher belanja 
Indomart. Begitulah rangkaian acara 
seminar di Hotel Santika ini. Tepat pukul 
16.15, acara selesai dan ditutup dengan 
doa. Semoga ilmu yang kami peroleh 
dalam seminar ini bisa menambah 
pengetahuan dan wawasan kami untuk 
mempersiapkan diri menyongsong dunia 
kerja pada masa mendatang.
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Alpha Boy 2K18

Tim kami yang mewakili SMA Kristen Petra 1, meraih 
prestasi dalam Olimpiade Matematika Vektor Nasional 
yang diadakan oleh Universitas Negeri Malang pada 

tanggal 7, 20, dan 21 Oktober 2018. Tim kami yang terdiri atas 
Timothy, Stevenson E., dan Kevin E., meraih Juara I kategori 
beregu. Ditambah lagi, Timothy meraih Juara I kategori 
perseorangan. Lomba yang diikuti oleh sekitar tiga ratus siswa 
dari berbagai daerah di Indonesia ini dibagi atas tiga babak. 

Babak penyisihan dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 
2018. Tiap peserta mengerjakan dua puluh soal isian dan 
dua soal pembanding secara perseorangan. Nilai untuk tim 
diakumulasikan dari nilai tiga peserta yang tergabung dalam 
satu tim. Kami lolos dengan menempati  peringkat sembilan 
nasional. Timothy juga lolos dengan peringkat satu nasional.

Pada tanggal 20 Oktober 2018, kami mengikuti babak 
semifinal di Universitas Negeri Malang. Babak semifinal terbagi 
dalam dua babak. Pada babak pertama, kami mengerjakan dua 
puluh soal isian dan empat soal uraian secara perseorangan. 
Nilai ini juga menentukan nilai peserta perseorangan. 
Babak kedua berupa pengerjaan delapan soal uraian secara 
berkelompok. Babak kedua cenderung mengasyikkan dari 
babak pertama karena dikerjakan secara beregu. Babak 
semifinal pun diumumkan pada malam harinya. Peserta 

05

yang lolos ke final ada 35 peserta perseorangan dan lima 
tim peserta. Tim kami ada pada peringkat kedua, Timothy 
(perseorangan) pada peringkat pertama.

Pada tanggal 21 Oktober 2018, kami mengikuti babak 
final. Timothy mengikuti babak final perseorangan dengan 
mengerjakan enam soal uraian dalam waktu tiga jam. Setelah 
final perseorangan, kami mengikuti babak final beregu 
yang terdiri atas babak modal, babak perebutan, dan babak 
pertaruhan. Pada awalnya, tiap regu diberi modal berupa 
skor 1.000 poin. Pada babak modal, diberikan waktu untuk 
menjawab soal yang ditampilkan di monitor. Bila menjawab 
benar, skor ditambah 50, kalau salah nilainya nol. Pada 
babak perebutan, jawaban benar akan menambah poin, dan 
jawaban salah akan mengurangi poin, yang nilainya sesuai 
dengan bobot soal. Pada babak taruhan, tim peserta harus 
mempertaruhkan minimal 25% dari modal yang dimiliki. 
Jika jawaban benar, skor akan ditambah sebesar nilai yang 
dipertaruhkan dan  sebaliknya jika salah.

Usai babak final, kami pun bersyukur kepada Tuhan. 
Kami berhasil membawa pulang gelar Juara I kategori 
perseorangan dan Juara I kategori beregu dalam Olimpiade 
Matematika Vektor Nasional 2018 ini. Kami sangat bangga 
bisa mengharumkan nama sekolah. Berkat dari Tuhanlah yang 
memberi kami kesempatan untuk menang dan berprestasi 
dalam lomba ini. “Let no man despise thy youth; but be thou 
an example of the believers, in word, in conversation, in 
charity, in spirit, in faith, in purity.” 1 Timothy 4:12.

Tahun 2018, UBS Youth Con 
mengadakan berbagai ajang lomba 
bagi anak-anak muda, khususnya 

siswa SMA, seperti: I Dig, Jewelry, 
Super Teacher, Band, Creator Space, 
Alpha Boys, dan Kampanye. Seru dan 
menyenangkan! Itulah yang ada di benak 
saya, Andrew Nehemia. Alpha Boys 
adalah salah satu lomba yang menarik 
bagi saya, meski awalnya tidak berminat 
mengikutinya. Karena dorongan dan 
dukungan orang tua, guru, dan teman-
teman, saya mencoba mendaftar dan 
ikut audisi pada tanggal 7 Oktober 
2018. Saat audisi, saya berusaha tampil 
semaksimal mungkin, termasuk ketika 
menghadapi wawancara tentang bakat, 
prestasi, dan hal-hal lain keseharian 
saya. Menunggu hasil audisi, membuat 
saya deg-degan dan terus berdoa.

Di luar dugaan, dari pengumuman 

Olimpiade Matematika 

Vektor Nasional

tanggal 13 Oktober 2018, ternyata saya 
lolos dan masuk lima belas besar Alpha 
Boys 2018. Hasil yang tidak dibayangkan 
sebelumnya, dan merupakan salah satu 
prestasi yang membanggakan. Saya 
mendapatkan banyak hal dari kelas-kelas 
Alpha Boys (catwalk, personality class, 
social media class, dan public speaking) 
yang saya ikuti selama tiga minggu.

Tanggal 14 November 2018, adalah 
tanggal yang dinantikan... final Alpha 
Boys. Saya berusaha tampil semaksimal 
mungkin dengan bakat saya, yaitu dance, 
dan mempresentasikan keunggulan 
sekolah tercinta, SMA Kristen Petra 3. 
Menit demi menit yang menegangkan, 
sangat terasa di hati. Akhirnya, saat 
pengumuman pun tiba. Kegembiraan 
dan rasa haru meluap dari diri saya, 
ketika nama saya disebut sebagai “Most 
Photogenic” dan menjadi “Runner Up” 

Alpha Boys 2018. Itulah perjalanan saya 
menuju final hingga meraih prestasi, 
sebagai bukti bahwa saya mampu 
memberi yang terbaik untuk orang tua, 
sekolah, dan teman-teman. Terima kasih 
untuk semua yang sudah mendukung 
saya. Tanpa kalian, saya tak mampu 
meraih prestasi ini. Tuhan memberkati.



Industrial Challenge 2K18

Halo, teman-teman! Kami dari tim 
H2S yang beranggotakan Henokh, 
Hansdersen, dan Shereen. 

Pada kesempatan kali ini, kami akan 
menceritakan pengalaman kami yang 
mewakili SMA Kristen Petra 2 dalam 
lomba Industrial Challenge 2K18, yang 
diselenggarakan oleh Universitas Katolik 
Widya Mandala pada tanggal 26-27 
Oktober 2018.

Pada hari pertama lomba, kami 
melalui babak penyisihan yang terdiri 
atas dua babak. Babak pertama yaitu 
mengerjakan soal Matematika Dasar 
berupa delapan puluh soal pilihan 
ganda, dalam waktu 60 menit. Soal 
yang kami kerjakan kebanyakan sangat 
susah dan menyita waktu kami. Selesai 
mengerjakan soal, kami lanjut ke 
babak kedua, yaitu rally games. Kami 
memainkan berbagai permainan yang 
terbagi dalam sepuluh pos. Rally games 
ini sangat menguji kekompakan dan 
ketangkasan dari setiap anggota tim. 
Pada awalnya, kekompakkan kelompok 
kami bisa dibilang kacau. Tetapi setelah 
menyadari kesalahan serta memahami 
tugas dan kemampuan masing-masing, 
akhirnya kami bisa menyelesaikan 
pos permainan satu per satu dengan 
baik. Usai kedua babak tersebut, 
kami memasuki sesi istirahat, sambil 
menunggu hasil pengumuman tim yang 
akan masuk ke babak final. Setelah 
menunggu sekitar tiga jam... ternyata 
kami berhasil masuk ke babak final 
setelah melalui berbagai tantangan. Puji 
Tuhan!

Hari kedua, pukul 09.30 kami sudah 
sampai di Tunjungan Plaza, tempat 
babak final berlangsung. Setelah 
melakukan registrasi, ada briefing 
tentang pelaksanaan babak final. Babak 
final terdiri atas babak bonus dan babak 
simulasi industri. Pada babak bonus, 
setiap peserta diharuskan mencari 
‘harta karun’ yang disembunyikan oleh 
panitia. Untuk mengetahui apa dan di 
mana harta karun tersebut, kami harus 
mencari pos dan memecahkan teka-
teki untuk memperoleh clue tentang 
letak harta karun tersebut. Setelah 
memperoleh clue dari enam pos, kami 
mulai mengetahui letak dari harta karun 
tersebut, dan kami segera menuju ke 
sana. Ternyata, harta karun tersebut 
adalah name tag dari maskot IC 2K18, 
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yaitu berang-berang yang bernama 
Jowny. Setelah menyerahkan harta 
karun tersebut kepada panitia, kami 
memperoleh benefit pada babak final 
dan voucher makan. 

Usai itu... dimulailah babak final 
yang dinanti-nanti, yaitu babak simulasi 
industri. Setiap peserta harus berperan 
sebagai produsen furniture yang akan 
melakukan proses produksi, kemudian 
menjual hasilnya kepada konsumen. 
Barang yang kami produksi yaitu 
berupa kertas yang harus kami desain 
membentuk furniture 2D, sesuai dengan 
ketentuan panitia. Setelah didesain, 
kami harus mengguntingnya dan 
membawanya ke QC (Quality Control). 
Hasil guntingan diperiksa kualitasnya 
sebelum dijual kepada konsumen. Pada 
babak ini, kami menggunakan strategi 
yang bisa dibilang unik. Kami hanya 
memproduksi dan menjual barang yang 
proses pembuatannya paling sederhana 
saja, yaitu sofa. Karena kami melakukan 
pekerjaan yang sama berulang-ulang 
selama tiga jam (sambil menahan lapar 
dan buang air kecil), kami menjadi 
terbiasa dengan bagian masing-masing. 
Hansdersen bertugas menggambar 
desain sofa. Shereen bertugas 

menggunting hasil desain sofa. Henokh 
bertugas membawa hasil guntingan 
sofa ke QC, dan menjualnya kepada 
konsumen. Memang cara ini terlihat 
melelahkan dan membosankan, akan 
tetapi... cara ini ternyata sangat efektif. 
Kami bisa melakukan proses produksi 
dengan cepat dan tepat, sedangkan 
peserta yang lain masih kesusahan 
menggambar karena berganti-ganti 
desain. Mereka terpancing harga jual 
yang tinggi tetapi produksi lambat. 
Setelah tiga jam berlalu... dengan modal 
awal Rp60.000,00, kami menghasilkan 
profit sebesar Rp200.168,00 dari hanya 
memproduksi sofa yang harganya naik 
turun tidak jelas setiap periode.

Akhirnya, tibalah saat pengumuman 
pemenang. Dan puji Tuhan... kami 
meraih Juara I! Kami mendapatkan 
banyak hadiah dan voucher makan, 
ditambah hadiah rahasia yang isinya 
voucher makan lagi. Jadi teman-teman, 
inilah pengalaman seru kami mengikuti 
Industrial Challenge 2K18. Terima kasih 
kepada Petra, guru-guru, dan teman-
teman yang telah memberi dukungan. 
Salam...!

oleh: Henokh, Hansdersen, Shereen



Simulasi
Tanggap Bencana

Kita tentunya tahu bahwa Indonesia 
adalah negeri yang kaya akan 
sumber daya alam dan kaya akan 

tanah/lahan subur yang bermanfaat 
untuk pertanian. Kondisi ini tak lepas 
kaitannya dengan keberadaan gunung-
gunung berapi yang ada di Indonesia, 
yang ternyata merupakan jalur dari 
cincin/lingkaran api Pasifik (ring of 
fire). Selain sering mengalami letusan 
gunung api (vulkanisme/vulcanism), 
berada di jalur ini juga mengakibatkan 
Indonesia sering mengalami gempa 
(seisme/seism) yang terkadang 
menimbulkan gelombang tsunami. Di 
satu sisi, Indonesia adalah negeri yang 
kaya akan potensi alamnya. Di sisi yang 
lain, Indonesia juga memiliki potensi 
bencana alam yang lebih besar dari 
negara-negara yang ada di belahan 
bumi lainnya. Oleh karena itu, sebagai 
masyarakat yang tinggal di Indonesia, 
kita harus sadar akan potensi bencana 
alam ini dan memiliki kesiapan dalam 
menghadapi segala kemungkinan yang 
ada.

Beberapa waktu yang lalu, telah 
beredar kabar bahwa Kota Surabaya 
berpotensi mengalami guncangan atau 
gempa dengan kekuatan yang besar, 
yang dikaitkan dengan posisi Kota 
Surabaya masuk dalam zona/jalur sesar 
aktif (jalur Sesar Kendeng). Info ini telah 
menyebar di masyarakat dan sempat 
menjadi perdebatan di kalangan para 
ahli. Terlepas dari benar atau tidaknya 
keterkaitan hal tersebut, imbauan untuk 
tetap berhati-hati terus ada, salah 
satunya adalah dengan cara sosialisasi 
tanggap bencana gempa bumi di SMA 
Kristen Petra 5.

Pada tanggal 22 Oktober 2018, bapak 
dan ibu guru menjelaskan tentang apa 
yang harus dilakukan ketika tanda-tanda 
gempa muncul dan mengguncang. 
Pertama, ketika lampu mati dan sirene 
berbunyi, menandakan bahwa gempa 
bumi terjadi. Kami harus menundukkan 
kepala dan berlindung di bawah meja 
masing-masing. Kedua, jika gempa 
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sudah mulai reda, kami diharuskan 
untuk secepatnya berlari mengikuti 
jalur evakuasi yang telah ditentukan. 
Masih pada tahap kedua, kami juga 
disarankan berlari sambil membawa 
barang yang tebal seperti buku atau tas 
untuk melindungi kepala. Ketiga, setelah 
semua sudah berkumpul di titik kumpul 
dari jalur evakuasi dan terjadi gempa 
susulan, maka akan diarahkan untuk 
keluar dari titik kumpul (assembly point) 
menuju ke luar area sekolah.

Setelah penjelasan selesai, kami 
pun siap melakukan simulasi. Kami juga 
diberi intruksi untuk tidak bersandar 
di belakang pintu, menjauhi kaca dan 
tiang-tiang, serta dilarang bersandar di 
pilar-pilar. Kami diharuskan mengikuti 
prosedur yang telah ditetapkan oleh 
sekolah. Jalur evakuasi juga telah 
dibagi sehingga tidak menjadikan 
kami menumpuk pada satu jalur yang 
sama. Ini akan mempermudah jalannya 
evakuasi untuk para siswa,  karena 
sekolah kami berlantai 
empat. 

Simulasi gempa 
ini sangat berguna 
bagi siswa, karena 
memberi edukasi 
untuk siswa bagaimana 
cara menyelamatkan 
diri ketika gempa 

menyerang. Kami diberi pemahaman 
untuk menyikapi dan memanfaatkan 
informasi-informasi yang diberikan 
dengan baik, serta paham akan hal 
yang harus dilakukan ataupun tidak 
seharusnya dilakukan ketika gempa 
mengguncang. Simulasi ini secara tidak 
langsung juga memberi pembelajaran 
kepada siswa untuk selalu tanggap 
dan cepat dalam menghadapi keadaan 
apa pun, karena simulasi gempa ini 
akan terjadi kembali secara tiba-tiba/
sewaktu-waktu. Ini merupakan sebuah 
pengalaman berharga buat saya, yang 
menyadarkan bahwa di mana pun saya 
berada... saya harus peka, tanggap, 
dan waspada dengan lingkungan 
sekitar, melihat ke mana arah jalur 
evakuasi, serta mengikuti instruksi pihak 
terkait. Semoga Indonesia tetap dalam 
perlindungan Tuhan.

oleh: Jade Nathania Susanto



Sejumlah 28 orang siswa dan 4 orang guru dari Regent 
Secondary School Singapura melakukan kunjungan 
cultural immersion selama sehari penuh di SMA Kristen 

Petra 1, Surabaya, pada tanggal 6 November 2018. Tujuan 
dari kunjungan tersebut adalah untuk belajar tentang budaya 
Indonesia di sekolah Petra.

Mereka tiba di sekolah sekitar pukul 08.00, dan diterima 
oleh kepala sekolah bersama dengan sejumlah siswa dari 
SMA Kristen Petra 1. Acara dimulai dengan pengenalan 
profil sekolah dan acara saling kenal. Seluruh acara dipandu 
oleh para siswa SMA Kristen Petra 1 yang terpilih sebagai 
duta sekolah dan para pendamping untuk siswa dari Regent 
Secondary School. 

Seusai perkenalan, mereka dipandu untuk school tour 
mengenal lingkungan sekolah, program pembelajaran, 
dan fasilitas pendukung sekolah. Acara dilanjutkan dengan 
belajar budaya Indonesia yang meliputi batik jumputan, tari 
tradisional, serta membuat makanan tradisional. Para siswa 
dibagi dalam beberapa kelompok, yang mana setiap kelompok 
dapat belajar mengenal budaya Indonesia yang berbeda-beda 
sesuai dengan minat mereka. Idawati, salah satu guru dari 
Singapura, memberikan komentarnya, “Saya baru mengetahui 
cara lain membuat batik di sini dengan cara yang sangat 
sederhana, mudah dan cepat dari bahan yang mudah didapat. 
Selama ini, saya hanya tahu cara membuat batik dengan 
canting.” Salah satu siswa Regent Secondary School juga turut 
memberikan komentar serupa, “Semula saya pikir rumit sekali 
bagaimana cara membuat batik jumputan, tetapi setelah saya 
membuatnya, begitu mudah dan saya pun bisa membuatnya.”

Setelah istirahat makan siang, acara ditutup dengan 
penampilan dari para siswa yang telah belajar berbagai 
budaya pada sesi sebelumnya, penyampaian kesan-kesan, dan 
pemberian cendera mata, serta menyanyi dan menari bersama 
dengan iringan lagu khas dari Nusa Tenggara Timur yang 
sedang populer, yaitu Gemu Famire. Begitu seru... dan semua 
have fun pada akhir acara.

Cultural Immersion
Regent Secondary School Singapura
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Diberkati untuk Memberkati

Kita hidup berdampingan di dunia 
ini guna melengkapi satu sama 
lain, membantu membangun 

kehidupan orang lain, dan lain-lain. 
Seperti kali ini, SMP Kristen Petra 4 
menggelar acara bakti sosial. Para siswa 
diimbau membawa sembako untuk 
dibawa ke tempat di mana banyak orang 
lebih membutuhkan. Penasaran kan, 
bagaimana keseruan baksos ini?

Tanggal 5 Oktober 2018, beberapa 
siswa utusan per kelas dipilih untuk 
mewakili dalam acara bakti sosial ini. Kali 
ini, kami melaksanakan bakti sosial ke 
Panti Asuhan Kasih Agape. Di 
sana, kami bertemu dengan 
teman-teman yang sangat 
baik. Mereka sangat 
senang bertemu dengan 
kami. Melihat senyum-
senyum bahagia di 
wajah mereka, membuat 
kami merasakan sukacita 
yang mendalam. 
Bersama-sama kami 

OMVNPada tanggal 6 Oktober 2018, kami, Jonathan Sugiharto, 
Joshua Justin P., dan Shane Michael dari SMP Kristen 
Petra 3, mengikuti Olimpiade Matematika Vektor Nasional 

(OMVN) yang diadakan oleh Universitas Negeri Malang. 
Pada hari itu, kami mengikuti babak penyisihan dengan 
mengerjakan soal penyisihan secara individu yang nantinya 
diakumulasikan menjadi nilai beregu/tim. Hasil dari babak ini 
diumumkan pada satu minggu kemudian. Puji Tuhan... tim 
kami masuk ke babak semifinal.

Tanggal 20 Oktober 2018, babak semifinal dimulai, dan 
dibagi menjadi dua sesi. Sesi I, kami mengerjakan soal 
secara individu. Sesi II, kami dikumpulkan jadi satu untuk 
mengerjakan soal beregu yang berjumlah delapan soal uraian. 
Nilai beregu kami adalah penjumlahan nilai dari kedua sesi. 
Pada malam hari itu juga... kami diberitahu tentang lima tim 
yang lolos ke babak final. Puji Tuhan, untuk kategori beregu, 
kami lolos ke dengan posisi di peringkat  pertama.

Keesokan harinya, babak final dimulai dengan dibagi 
menjadi tiga sesi. Pada sesi I, setiap tim mendapatkan 
kesempatan untuk mengerjakan lima soal dengan waktu sesuai 
dengan nomor soal. Sayangnya, hasil kami pada sesi I kurang 
memuaskan karena hanya bisa menjawab satu soal. Pada sesi 
II, yaitu babak rebutan, terdiri atas lima soal dengan nilai yang 
besar, tetapi akan ada pengurangan jika jawaban salah. Pada 
sesi III yang merupakan babak paling menegangkan, adalah 
sesi taruhan yang terdiri atas lima soal. Pada sesi ini, kami 
diperlihatkan soalnya selama 15 detik, lalu harus menaruhkan 
minimal sebesar 25% nilai kami dan maksimal seluruh nilai 
kami. Setiap tim harus menjawab sebelum waktu habis. Jika 
tidak menjawab, dianggap salah dan nilai dikurangi sebesar 
nilai taruhan. Pada sesi ini, hampir semua tim merasa kesulitan 
mengerjakan soalnya, jadi hanya menaruhkan 25% nilainya 
untuk setiap soalnya. Begitu juga dengan tim kami, yang 

melantunkan pujian bagi Tuhan dan 
berdoa untuk mensyukuri berkat Tuhan, 
dipimpin oleh Pak Jusuf. Usai doa, kami 
(para siswa) pun memberikan sembako 
yang kami bawa kepada pengurus panti 
asuhan, yaitu Ibu Yeni.

Tak berhenti sampai di situ, acara 
baksos dilanjutkan pada tanggal 11 
Oktober 2018, ke Panti Asuhan Yestoya. 
Di sana, banyak teman-teman yang 
baik dan lucu. Mereka sangat antusias 
menyambut kedatangan kami. Kami 
memuji Tuhan bersama dengan mereka, 
dan juga tertawa serta 

bercanda bersama dengan para guru. 
Ibu Wiwik selaku pengurus panti asuhan, 
sempat berbagi cerita/pengalamannya 
terkait suka dan duka dalam mengurus 
Panti Asuhan Yestoya. Banyak hal 
menarik dan positif yang bisa kami petik 
dari cerita Bu Wiwik. 

Kami pun pulang membawa sejuta 
pengalaman yang tidak terlupakan. 
Walau mereka berkekurangan, mereka 
sama sekali tidak menunjukkan 
kesedihan itu. Mereka begitu senang 
dengan kedatangan kami. Pada awalnya, 

kami canggung untuk berinteraksi 
dengan mereka. Namun 
akhirnya... lama-kelamaan kami 

dapat bermain dengan mereka. 
Membantu orang meski 
dengan jumlah sedikit bukan 
menjadi masalah selama 
kita memiliki niat dan 

maksud yang baik.

oleh: Vita Tesalonika S.

kesulitan dengan soal nomor 1, 2, dan 3. Mental kami diuji 
pada sesi ini karena masih berada di peringkat ke-4. Akan 
tetapi... puji Tuhan, kami bisa menjawab soal nomor 4 dengan 
benar dan menaruhkan nilai yang besar. Peringkat kami 
langsung naik ke posisi pertama. Soal nomor 5 pun tidak ada 
yang bisa mengerjakan, sehingga posisi tim kami tetap berada 
pada peringkat teratas hingga berakhirnya babak final ini.

Kami bersyukur bisa meraih gelar Juara I untuk kategori 
beregu dalam OMVN 2018 ini. Tidak ada sesuatu yang mustahil 
bagi Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan, maka itu akan terjadi. 
Jadi, tetaplah berdoa dan berharap.

oleh: Joshua Justin Pranata
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Unity in 
Diversity

Peringatan Bulan Bahasa

Halo, semua! Perkenalkan nama 
saya Preysella dari kelas IX-3. Hari 
ini, saya ingin bercerita sedikit 

mengenai kegiatan Bulan Bahasa yang 
diikuti oleh para siswa SMP Kristen Petra 5.

Peringatan Bulan Bahasa di SMP Kristen 
Petra 5 dilaksanakan dengan berbagai 
kegiatan lomba dan bazar (charity bazaar). 
Namun pada hari-hari sebelum hari H, 
ada siswa-siswi yang sudah mengawalinya 
dengan memimpin ibadah pagi dari sentral 
secara bergantian, dengan menggunakan 
tiga bahasa, yaitu: bahasa Jawa, bahasa 
Inggris, dan bahasa Mandarin. Melalui 
kegiatan tersebut, mereka dapat 
menampilkan bakat yang mereka miliki 
sekaligus memuliakan nama Tuhan. 
Kemudian, tibalah hari yang ditunggu-

tunggu. Tanggal 10 Oktober 2018 
merupakan puncak dari kegiatan 

peringatan Bulan Bahasa di SMP 
Kristen Petra 5. Pada hari inilah 

seluruh kegiatan lomba dan 
bazar dilaksanakan. Tetapi 
sebelum acara ini dimulai, 
ada beberapa penampilan 
dari para siswa Petra 5, 

Indonesia adalah negeri yang memiliki kekayaan ragam 
budaya, bahasa, dan sastra, yang tersebar mulai dari Aceh, 
Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Meski 

berbeda-beda, Indonesia perlu bersyukur memiliki persatuan 
yang kuat, yang salah satunya karena memiliki bahasa 
Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dewasa ini, bahasa 
Indonesia cenderung tergusur oleh pemakaian bahasa asing. 
Oleh karena itu, perlu digalakkan upaya untuk menjaga dan 
mengutamakan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa di 
kalangan generasi muda; salah satunya dengan adanya Bulan 
Bahasa yang diperingati pada setiap tahun.

Pada tanggal 10 Oktober 2018, SMP Kristen Petra 2 
mengadakan berbagai perlombaan untuk memperingati Bulan 
Bahasa, dengan tema “Unity in Diversity”. Artinya, walaupun 
banyak sekali perbedaan di sekeliling kita, tetapi kita tetap 
satu. Dengan semangat bhinneka tunggal ika, lomba-lomba 
yang diadakan juga berbagai macam, di antaranya: lomba 
mading, melukis kaligrafi Mandarin, video liputan, story telling, 

membuat komik berbahasa Jawa, mendesain banner, dan 
lain-lain. 

Saat lomba, waktu terasa begitu cepat. Kami merasa 
lelah, namun kami juga merasa senang saat berlomba. 

Kami tidak peduli menang atau kalah, karena 
perlombaan ini adalah untuk merayakan. Jadi, memang 
tujuannya adalah untuk bersenang-senang, dan juga yang 

terpenting sudah memberikan yang terbaik.

oleh: Miranda

seperti tari tradisional dan pembacaan 
puisi empat bahasa (bahasa Indonesia, 
Jawa, Inggris, dan Mandarin).

Setelah itu, kegiatan lomba pun 
dimulai bersamaan dengan bazar. Ada 
lomba musikalisasi puisi, diorama, follow 
me, komik Mandarin, komunikata, 
campaign, dan poster. Semua peserta 
mengikuti lomba dengan sangat baik. 
Selain itu, bazar juga berjalan dengan 
lancar. Stan-stan bazar yang ada menjual 
makanan dan minuman yang bervariasi. 
Stan-stan tersebut merupakan stan dari 
siswa-siswi yang mengikuti ELS tata 
boga, ekstrakurikuler entrepreneurship, 
dan juga perwakilan beberapa kelas. 

Sebelum kegiatan pada hari itu 
ditutup, ada juga beberapa penampilan 
siswa, seperti: vocal group, solo vokal, 
dan dance dari teman-teman P5WAG. 
Tak lupa juga, pembacaan pemenang 
lomba dan pembagian hadiah. Senang 
rasanya bisa ikut serta memperingati 
Bulan Bahasa pada tahun ini. Semoga 
peringatan Bulan Bahasa tetap 
dilaksanakan pada setiap tahunnya 
dengan lebih seru lagi.
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Pisang Goreng 

Pasir

Hai, teman-teman...! Kita berjumpa lagi! Kali ini, kami 
ingin mengajak kalian untuk melihat penampilan 
teman-teman dari SD Kristen Petra 1 yang diberi 

kesempatan mengisi acara di Taman Jayengrono, 
Surabaya. Tetapi, sebelumnya kita simak dulu, yaa... apa 
dan bagaimana sih, Taman Jayengrono itu?

Taman Jayengrono adalah sebuah taman bersejarah 
yang berlokasi di depan Jembatan Merah Plaza. Taman 
tersebut memiliki beberapa elemen yang mengandung 
filosofi tersendiri, antara lain Spot Mallaby. Spot ini 
merupakan lokasi tewasnya Brigjend A.W.S. Mallaby 
dalam peristiwa baku tembak, yang kemudian kematian 
komandan tentara Inggris itulah yang akhirnya memicu 
pecahnya pertempuran 10 November di Surabaya. Selain 
itu, taman ini berfungsi sebagai memorial park untuk 
mengenang semangat perjuangan arek-arek Suroboyo 
dalam pertempuran Surabaya, dan taman ini juga bisa 
menjadi alternatif warga untuk beraktivitas atau sekadar 
berekreasi.

Nah, pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2018, teman-
teman dari SD Kristen Petra 1 mendapat kesempatan 
untuk menjadi salah satu pengisi dalam acara Gebyar 
Kreativitas Seni Siswa jenjang TK, SD, dan SMP se-
Kota Surabaya tahun 2018. Berbagai penampilan dari 
beberapa sekolah digelar dalam acara tersebut. Dalam 
kesempatan ini, teman-teman kita menampilkan sebuah 
tarian tradisional yang berjudul “Layang-Layang”. Tarian 
ini ditampilkan dengan penuh semangat oleh empat 
siswa kelas III, yaitu: Patty, Kelly, Gwen, dan Zaifa. Tarian 
ini menggambarkan tentang rasa kegembiraan anak-
anak yang karena keuletannya, berhasil menang dalam 
bermain layang-layang. Pesan moral yang disampaikan 
dalam tarian ini adalah: walaupun banyak hambatan dan 
rintangan yang terjadi, kita harus tetap berjuang dengan 
penuh semangat, belajar dengan giat, serta terus berdoa 
untuk meraih cita-cita dan harapan kita sebagai generasi 
penerus bangsa Indonesia.

Pisang adalah salah satu jenis buah yang mudah 
didapat dan disukai orang banyak. Pada zaman yang 
serbainstan ini, pisang bisa diolah menjadi berbagai 

variasi makanan yang enak, misalnya: puding pisang, roti 
isi pisang, pisang goreng pasir, pisang goreng cokelat keju, 
pisang goreng kremes, dan lain-lain. Jadi, buah pisang yang 
biasa kita temui sehari-hari, bisa diolah untuk dijadikan 
produk dengan daya tarik dan nilai jual yang lebih.

Pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, siswa kelas 
III SD Kristen Petra 5 mengikuti kegiatan kewirausahaan 
di sekolah. Tujuan kegiatan ini adalah agar siswa dapat 
belajar berwirausaha, yaitu dengan mengolah atau 
menciptakan suatu produk untuk dapat dijual. Tema 
kegiatan kali ini adalah membuat kreasi pisang goreng 
pasir. Nah, apa kalian ingin menikmati pisang goreng pasir? 
Yuk, kita coba buat sendiri! 

Membuat pisang goreng pasir dengan kreasi sendiri 
ternyata lebih menyenangkan. Yuk, kami tunjukkan cara 
membuatnya! Pertama, kita kupas pisang dan potong 
jadi beberapa bagian kecil, lalu sisihkan. Selanjutnya, 
siapkan adonan tepung pisang goreng dan telur yang 
sudah dicampur air. Lalu, celupkan semua potongan pisang 
ke dalam adonan. Setelah itu, ambil satu per satu dan 
masukkan ke tepung panir sampai semua permukaannya 
tertutupi. Jangan lupa sambil menekan-nekan tepung 
panirnya. Kemudian, goreng pisang dengan api sedang 
sampai warnanya berubah menjadi kuning kecokelatan. 
Jika sudah berubah warna, angkat dan tiriskan. Pisang pun 
siap disajikan! Jangan lupa tambahkan taburan keju dan 
susu untuk menambah cita rasa pisang goreng pasir. 

Nah, itulah kegiatan seru dari siswa-siswi kelas III SD 
Kristen Petra 5. Semoga cerita kami ini dapat menginspirasi 
teman-teman semua untuk mencoba di rumah. Hehehe...! 
Sampai jumpa pada kesempatan yang lain, yaaa...!
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Surprising
Winner

Yeayyy... 
Juara Pertama!

Saat kami diberitahu bahwa 
tim bola basket putri 
SD Kristen Petra 7 akan 

bertanding dalam VITA Cup 
pada tanggal 17–21 September 

2018, kami sangat senang 
dan tertantang untuk 
mengikuti turnamen. 

Setiap minggu, kami berlatih 
untuk meningkatkan kekompakan 
dan stamina tim. Kami ingin 
mempersiapkan diri dengan baik untuk 
mengikuti turnamen ini. 

Kemudian... tibalah saat pertandingan 
yang kami tunggu-tunggu. Sewaktu 

memasuki arena lomba, kami sangat 
tegang karena inilah laga perdana kami. 
Pada pertandingan hari pertama, kami 

melawan tim SD Al-Irsyad. Kami menang 
dengan skor 36─1. Lalu pada hari kedua, kami berhadapan 
dengan tim tuan rumah dan kembali memetik kemenangan 
dengan skor 38–4. Hasil inilah yang memberi kami tiket 
masuk ke babak final. Dalam babak final, kami berhadapan 
dengan tim NSA. Lawan yang kami hadapi kali ini lebih 
berat dari lawan-lawan sebelumnya. Hingga peluit panjang 
berbunyi, pertandingan berakhir dengan skor 17–38 untuk 
keunggulan tim lawan. 

Kami tidak perlu berkecil hati, dan kami sangat 
bersyukur dengan raihan Juara II ini. Tak lupa, kami 
mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, sekolah, dan 
orang tua kami. Dalam pertandingan ini, kami belajar 
tentang hal selalu berusaha, semangat, dan menjaga 
kekompakkan, yang merupakan kunci untuk meraih 
kemenangan. Ini adalah kemenangan yang mengejutkan 
bagi kami karena ini adalah pertama kalinya tim kami 
mengikuti pertandingan.

Hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2018, beberapa siswa 
SD Kristen Petra 9 berbondong-bondong pergi ke 
Pakuwon Mall. Eeeiiits, jangan salah, ya...! Mereka 

bukan mau jalan-jalan, melainkan mau mengikuti lomba 
kokoru yang diadakan oleh PPPK Petra. 

Grup dari SD Kristen Petra 9 yang beranggotakan Felicia 
K., Kiana S., dan Averina K., merupakan salah satu grup 
yang mengikuti lomba tersebut. Mereka sangat senang 
bisa bergabung dalam satu grup. Felicia dan teman-
temannya sudah berlatih berkali-kali sebelum lomba. 
Tema membuat kreasi kokoru kali ini adalah flora dan 
fauna. Mereka sangat bersemangat mengikuti lomba, 
meski juga sedikit ragu tidak bisa menjadi juara. Tiap-tiap 
anggota mengerjakan bagiannya sendiri-sendiri. Kiana 
membuat jerapah dan pohon kelapa. Averina membuat 
lumba-lumba, singa, dan kumbang. Sedangkan Felicia 
membuat jamur, domba, dan kolam. Ketika selesai, mereka 
menggabungkan hasilnya dan menambahkan background 
yang sesuai dengan tema.

Ternyata... hasil kerja keras mereka tidak sia-sia. Setelah 
dikumpulkan dan dinilai oleh panitia lomba, grup mereka 
berhasil menjadi Juara I. Mereka sangat senang sekali 
meraih juara. Mereka juga senang karena teman mereka, 
grup Vania-Keysha-Chelsea, juga menjadi Juara Harapan II. 
Yeayyy... senangnya!
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Judul di atas adalah tema kegiatan 
parenting yang khusus diikuti oleh 
orang tua siswa-siswi SD Kristen 

Petra 10 pada tanggal 9 Oktober 2018. 
Acara yang bertempat di aula SD Kristen 
Petra 10 ini mengundang Ibu Hanna 
Yulianik, S.Th. sebagai pembicara. Beliau 
adalah sosok pemerhati anak yang 
banyak memberikan edukasi/sharing 
pengetahuan kepada para orang tua 
dalam mendidik anak sebagai generasi 
modern abad ini. Topik “Stop Kekerasan 
pada Anak” menjadi 
bahasan utama dalam 
kegiatan ini. Hal ini 
dikarenakan semakin 
meningkatnya 
kasus kekerasan 
pada anak, baik 
sebagai korban 

Your Child is Your Treasure, be Aware

Spelling Bee

Saya, Sharon Sundjaja Budiyanto 
dari SD Kristen Petra 11, mengikuti 
lomba Spelling Bee yang masih 

dalam event PPPK Petra Edufair & 
School Competition, yang berlangsung di 
Pakuwon Mall pada tanggal 6 Oktober 
2018 lalu. Saya tidak menyangka 
bisa meraih Juara II dalam lomba itu. 
Saya mengikuti lomba ini karena saya 
menyukai pelajaran Bahasa Inggris. Saya 
bersyukur dan sangat senang, karena 
ternyata... saya mampu untuk bersaing 
dengan para siswa peserta dari sekolah 
yang lain. Saat dipilih oleh guru Bahasa 
Inggris untuk mengikuti lomba ini, 
saya merasa antusias sekali, karena ini 
merupakan pengalaman pertama saya 
untuk mengikuti lomba.

Saat lomba tahap I, saya mengerjakan 
dengan serius. Puji Tuhan, saya lolos 

maupun menjadi pelaku kekerasan itu 
sendiri. Melalui acara ini, orang tua 
diharapkan mendapatkan pengetahuan 
untuk mencegah agar kekerasan tidak 
dialami oleh buah hati mereka.   

Selama kurang lebih 120 menit, para 
orang tua terlihat aktif mendengarkan, 
dan terlibat aktif pula dalam proses 
diskusi kelompok. Hasil diskusi kelompok 
menunjukkan bahwa orang tua telah 
memiliki penanganan yang tepat 
dalam mendidik dan membesarkan 
buah hati mereka, 
seperti belajar 
menerima/
menyadari 
kekurangan 
anak, sabar 

dalam 
memberi 

pengertian kepada anak, mendampingi 
ketika belajar, serta melakukan 
introspeksi diri jika orang tua salah 
ketika membimbing anak. 

Melalui kegiatan ini, orang tua juga 
mendapat pembelajaran yang berharga 
dalam mendidik dan membesarkan 
buah hati mereka. Selain mendapatkan 
pengetahuan untuk mencegah serta 
memahami langkah yang tepat agar 
terhindar dari bentuk kekerasan, orang 
tua juga belajar untuk menyadari betapa 

pentingnya peran 
mereka dalam 
mendidik dan 
membesarkan 
buah hati 
mereka dengan 
cara yang tepat.
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tahap I, dan lanjut ke tahap II. Saya 
bersyukur mendapatkan nomor urut 
tampil belakangan, sehingga bisa 
mempersiapkan diri lebih baik lagi dan 
mempunyai kesempatan untuk belajar 
dari pengalaman peserta-peserta yang 
tampil lebih awal. Saat tiba giliran saya, 
saya pun mencoba tampil berani dan 
memberi yang terbaik.

Saya bersyukur karena ada keluarga 
yang terus memberi support, mulai dari 
awal lomba hingga akhirnya meraih 
prestasi ini. Saya selalu ingat pesan mama  
untuk tidak boleh takut kalah, apa pun 
hasilnya, yang terpenting adalah saya 
berani untuk mencoba. Pesan mama 
ini selalu teringat dalam benak saya, 
sehingga saya juga memberanikan diri 
untuk mencoba mengikuti lomba-lomba 
yang lain setelah ini.



Outing to the

Factory

Bible Camp

Pagi hari itu... kami naik bus, lalu 
berangkat bersama-sama untuk 
kegiatan outing. Yeeayyy!!! Kami 

sungguh senang. Pada hari Rabu, 
tanggal 10 Oktober 2018, siswa-siswi 
kelas II SD Kristen Petra 12 mengadakan 
kunjungan ke Bernardi Factory and 
Shop yang berada di Jalan Raya Lingkar 
Timur Banjarsari, Buduran, Sidoarjo. 
Pukul 07.30, kami berangkat dari sekolah 
dengan menggunakan dua bus, dan 
sampai ke tujuan pada pukul 08.00. 
Sampai di Bernardi Factory and Shop, 
kami disambut oleh tim pemandu 
dari Bernardi. Kami dibagi menjadi 

Horrreee...!!! Hari yang ditunggu-
tunggu oleh siswa-siswi kelas V SD 
Kristen Petra 13 telah tiba. Mereka 

akan mengikuti kegiatan bible camp yang 
berlangsung pada tanggal 17-19 Oktober 
2018, di Wisma GKI, Pacet. Orang tua 
siswa juga menantikan diadakannya 
kegiatan ini, yang dengan antusias 
mempersiapkan segala perlengkapan 
putra-putrinya sebelum hari H. Tak 
lupa, sebelum berangkat seluruh siswa 
diajak untuk berdoa agar seluruh 
kegiatan dapat berjalan dengan baik dan 
lancar. Kegiatan bible camp merupakan 
kegiatan rutin satu kali dalam setahun 
yang diadakan oleh PPPK Petra bagi para 

tiga kelompok, yaitu kelompok sosis, 
kelompok hot dog, dan kelompok burger. 
Setiap kelompok mengikuti rute yang 
sudah ditentukan oleh pemandu. 

Rute pertama dari setiap kelompok 
adalah melihat tayangan di ruangan 
aula. Di aula, kami dijelaskan tentang 
bagaimana proses pengolahan bahan 
makanan, mulai dari bahan mentah 
sampai berupa produk makanan 
yang sehat dan higienis. Rute kedua 
adalah melihat secara langsung proses 
pengolahan bahan makanan berbahan 
dasar daging sapi dan ayam. Kami 
bisa mengamati bagaimana bahan 
makanan diolah sedemikian rupa 
menggunakan mesin-mesin modern, 
sehingga menghasilkan berbagai 
produk makanan olahan yang siap 
dinikmati oleh konsumen. Rute ketiga 
adalah berbelanja di Bernardi Shop 
yang letaknya bersebelahan dengan 
pabriknya. Setelah mengambil keranjang 
belanja, kami diperbolehkan memilih 
barang-barang yang berkode bintang. 
Dengan semangat, kami mulai memilih 
sendiri barang belanjaan kami, dan 
langsung membayarnya di kasir. Wah... 
senang sekali rasanya bisa berbelanja 
sendiri di Bernardi Shop. Rute terakhir 

adalah membuat kreasi burger sehat di 
restoran Bernardi. Sebelum membuat 
burger, kami mengenakan celemek 
dan topi chef yang disediakan oleh 
pihak Bernardi. Di setiap meja sudah 
disediakan seperangkat bahan untuk 
membuat burger sehat. Ada roti, 
mayones, saus, selada, tomat, dan 
daging iris yang akan kami bentuk 
menjadi sebuah burger yang lezaaat…!

Dengan keahlian yang kami miliki, 
kami mulai berkreasi dalam membuat 
burger. Tak lama setelah waktu yang 
ditentukan, akhirnya burger buatan 
kami pun jadi. Tarrraaa..!!! Inilah 
burger buatan kami. Sedap, sehat, dan 
juga mantap. Teman-teman, ternyata 
belajar bisa dilakukan di mana saja dan 
kapan saja. Belajar juga tidak selalu 
dengan membaca buku atau mencatat 
pelajaran sepanjang hari, tetapi belajar 
bisa dilakukan sambil jalan-jalan. Selain 
mendapat pengalaman dan wawasan/
pengetahuan, ternyata suasana yang 
menyenangkan saat outing juga dapat 
membangkitkan motivasi belajar. 
Belajar yang paling baik adalah melalui 
pengalaman nyata. Selamat belajar 
sambil jalan-jalan, teman-teman! Tuhan 
Yesus memberkati.

siswanya. Bible camp pada tahun ini 
mengusung tema “We are the Blessed 
Children” yang di dalamnya terdapat 
sesi firman, outbound, creative 
reflection, serta rekoleksi. Pemilihan 
tema tersebut bertujuan agar 
para siswa bisa menyadari 
bahwa dirinya merupakan anak-
anak yang diberkati oleh Tuhan, 
dan dipilih menjadi bagian 
dari Kerajaan Allah. Setelah 
mengikuti kegiatan ini, kiranya 
mereka bisa menjadi pribadi-
pribadi yang lebih baik lagi dan 
menjadi sarana berkat bagi 
sesama. Tuhan memberkati.
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Serunya Belajar

Sambil Bermain

Berkunjung ke Taman Prestasi...?! 
Outbound..?! Yuhuiiii...!!! Yes, yes, 
yesss! Kami sangat senang saat 

ibu guru memberitahukan beberapa 
kegiatan yang akan diadakan oleh 
sekolah kami, KB TK Kristen Petra 1. Kami 
tidak sabar untuk segera mengikutinya. 
Hari yang kami tunggu-tunggu pun tiba. 
Hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, 
kami berangkat ke Taman Prestasi. 
Wah, ternyata pemandangannya bagus! 
Ada pepohonan yang tinggi, tanaman 
hijau, serta tempat bermain. “Teman-
teman, lihatttt...! Ada perahu di sungai 
itu,” seru Niko. Melihat perahu yang 
sedang bersandar itu, kami tidak sabar 
ingin menaikinya. Akhirnya ibu guru 
membagi kami menjadi beberapa 
kelompok untuk naik perahu secara 
bergantian. “Wowww... seru juga, lho, 
naik perahu!” kata Kun Kayana. Setelah 

puas naik perahu, kami 
bermain bola estafet di area bermain 

secara berkelompok. “Ayo, ayo, ayo...!” 
teriak teman-teman yang menunggu 
giliran bermain. Selesai bermain, kami 
beristirahat sambil menikmati roti yang 
dibagikan oleh ibu guru.

Berselang satu hari, tepatnya 
tanggal 10 Oktober 2018, sekolah 
kami mengadakan kegiatan outbound. 
Kegiatan ini tidak kalah serunya 
dengan kunjungan ke Taman Prestasi, 
lho! Kami semua, baik adik-adik dari 
KB B, TK A, dan TK B, bersama-sama 
mengikuti kegiatan ini. Ada beberapa 
pos permainan yang harus kami lewati. 
Diawali dengan pos pertama, yaitu 
merayap di terowongan lalu meronce 
kalung dari sedotan.  Selanjutnya, 
kami naik tangga, bergelantung, dan 
menstempel gambar bunga dengan 

menggunakan wortel. Setelah itu, kami 
melewati halang rintang; kami harus 
mencari jalan keluar di antara banyak 
tali. Ada beberapa di antara kami yang 
salah memilih, namun banyak pula yang 
berhasil. “Hahaha... berhasiiillll...!” 
seru Effelyn. Di pos selanjutnya, kami 
harus meniti tali dan naik kuda karet. 
Yipiiieee!!! Lalu pada pos terakhir.... 
Byurr!!! Yeeyyy... kami bermain bola di 
kolam air. Di kolam ini, kami diminta 
oleh ibu guru untuk mengambil bola 
sesuai dengan instruksi. “Ambil dua bola 
warna merah ya, Anak-anak..!” kata 
Bu Anis. Dengan cepat, kami segera 
mencari dua bola berwarna merah 
dan memberikannya kepada ibu guru. 
Hehehe... benar-benar seru lho, teman-
teman! Setelah puas mandi bola di 
kolam, kegiatan selanjutnya yaitu mandi 
dan makan bersama.

Nah, itu tadi cerita tentang kegiatan 
di sekolah kami pada bulan Oktober 
2018 lalu. Dan masih banyak cerita seru 
yang ingin kami bagikan buat teman-
teman pada kesempatan berikutnya. 
Tunggu, ya...! Bye bye...!
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Hari itu adalah hari yang indah.... Kami, siswa-siswi TK 
Kristen Petra 7 kelompok B, datang ke sekolah dengan 
penuh semangat, sebab waktu itu kami hendak 

melakukan kegiatan fun learning ke gerai Pizza Hut yang ada di 
Jalan Darmo. Dalam kegiatan pada tanggal 9 Oktober 2018 itu, 
kami belajar bagaimana cara membuat pizza. 

Setelah bersiap-siap, kami pun memulai perjalanan ke sana 
dengan berdoa meminta penyertaan Tuhan terlebih dahulu. 
Suasana jalan raya tidak begitu ramai, sehingga kami cepat 
sampai di tempat tujuan. Di sana, kami disambut dengan 
ramah oleh kakak pemandu dari Pizza Hut. Acara diisi dengan 
menyanyi bersama, bermain game, meneriakkan yel-yel, 
mewarnai gambar, dan tentu saja... membuat pizza! Oh, iya... 
kalau kami bisa menjawab pertanyaan, kami diberi hadiah. 
Wow... senangnya!

Sambil menunggu giliran membuat pizza, kami mewarnai 
gambar yang sudah disediakan. Setiap siswa diberi apron, topi, 
tas, dan pizza, yang bisa dibawa pulang. Secara berkelompok 
dan bergiliran, kami diajak ke dapur untuk membuat pizza. 
Kami dijelaskan tentang cara membuat pizza sebelum 
mencoba membuatnya sendiri. Dalam loyang yang dibagikan 
untuk tiap-tiap siswa, ada adonan yang sudah disediakan. 
Kami mengolesinya dengan saus, lalu mengisinya dengan sosis, 
daging, serta keju. Setelah lengkap, adonan dimasukkan ke 
dalam oven, dan kami menunggunya hingga matang. Beberapa 
saat kemudian, pizza kami pun matang. Hmmm... aromanya 
terasa lezat!

 Tak terasa, kami semua sudah mendapat giliran untuk 
membuat pizza. Dan kami pun kembali ke sekolah dengan 
membawa oleh-oleh dari Pizza Hut. Hehehe...! Sekian cerita 
dari kami. Bye, bye...! Tuhan Yesus memberkati.

Study Tour

Pizza
Yummyy!

Para siswa KB-TK Kristen Petra 9 mengadakan kegiatan 
kunjungan ke Universitas Kristen Petra dan Hypermart 
Cito pada tanggal 22 Oktober 2018 yang lalu. Tujuan 

kegiatan yang melibatkan semua siswa TK B ini adalah untuk 
belajar tentang cara pembuatan sandal di Laboratorium 
Jurusan Teknik Industri Universitas Kristen Petra, dan cara 
pembuatan pizza di Hypermart Cito. 

Kegiatan diawali di Universitas Kristen Petra. Siswa dibagi 
dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama, masuk 
laboratorium pembuatan sandal. Sedangkan kelompok yang 
kedua, belajar membuat gantungan kunci yang berbentuk 
miniatur sandal. Dalam kegiatan study tour ini, para siswa 
TK dipandu oleh mahasiswa-mahasiswa Universitas Kristen 
Petra yang sabar dan sigap. Selesai di satu tempat, kelompok 
siswa lalu bertukar tempat, sehingga semua siswa mendapat 
kesempatan belajar hal yang sama. Para siswa diperkenalkan 
dengan bahan-bahan untuk pembuatan sandal, cara 
pemotongan yang sesuai dengan pola, perekatan dengan 
lem, dan cara pengepresan dengan alat khusus. Sungguh 
pengalaman yang baru bagi mereka.

Kegiatan selanjutnya adalah ke Hypermart Cito untuk 
belajar cara membuat pizza. Siswa diperkenalkan dengan 
bahan-bahan atau isi pizza, antara lain: sayuran, keju, 
saus, daging olahan, sosis, dan lain-lain. Setelah disusun 
sesuai dengan urutannya, pizza kemudian dipanggang agar 
matang dan bisa dinikmati. Wah... senang sekali mereka bisa 
menikmati pizza buatan sendiri.
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Hai, teman-teman! Kalian pasti 
pernah lihat seorang koki atau 
chef, bukan? Nah, kali ini kami 

mau bercerita tentang pengalaman kami 
menjadi seorang koki di sekolah kami, 
TK Kristen Petra 5. Beberapa waktu lalu, 
tepatnya hari Rabu, tanggal 10 Oktober 
2018, kami dapat kesempatan untuk 
belajar menjadi seorang koki. Bermain 
menjadi koki merupakan pengalaman 
yang tak terlupakan!

Pagi hari itu, kami 
bersemangat 
sekali. Ibu guru 
mengajak kami 
untuk bersama-
sama belajar 
membuat makanan 
tradisional, yaitu 
centhik manis. 
Makanan ini 

Ikan.. ikan.. itu ikanku.. berenang-berenang.... Itulah lirik lagu yang 
kami nyanyikan di sekolah ketika belajar tentang macam-macam 
hewan peliharaan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018. Ya, pada 

hari itu, aku dan teman-teman TK Kristen Petra 10 kelompok A sedang 
belajar tentang salah satu hewan peliharaan, yaitu ikan.

Hayo teman-teman, tahu nggak bagaimana cara ikan bergerak di 
air? Ternyata, ikan itu memiliki beberapa bagian tubuh, sama seperti 
kita. Ada kepala, badan, dan juga alat untuk bergerak. Di kepala ikan, 
ada mata, mulut, dan juga insang. Insang itulah yang dipakai untuk 
bernapas. Kalau di badan ikan, ada dada dan juga perut, sama seperti 
kita. Hanya bedanya, ikan punya sisik di badannya. Sisik itu gunanya 
untuk melindungi tubuh ikan yang lunak. Nah, untuk bergerak, ikan 
tidak punya tangan dan kaki seperti kita. Tetapi, ikan bergerak dengan 
sirip dan ekornya. Sirip itu yang membantu ikan berenang. Sementara 
ekornya, digunakan untuk bisa berbelok-belok. Hehehe..!

Ibu guru menjelaskan sambil menunjukkan ikan sungguhan kepada 
kami, lho..! Jadi, kami benar-benar tahu bagian tubuh ikan. 
Setelah mendengar penjelasan bu guru, kami diajak memancing 
ikan. Namun, yang kami pancing bukan ikan sungguhan. Meski 
begitu... kami harus mencoba berkali-kali sampai akhirnya 
berhasil mendapatkan ikannya. Seru sekali, lho! Apalagi setelah 
itu kami menghias gambar ikan dengan warna kesukaan kami, 
seperti ikan mainan yang kami pancing.

Nah... kalau teman-teman punya ikan peliharaan di rumah, 
teman-teman bisa memperhatikan bagian-bagian tubuh ikan 
dengan lebih jelas. Lebih asyik lagi kalau juga memancing seperti 
kami. Pasti seru!!!
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terbuat dari sagu mutiara dan santan. 
Pertama-tama, kami mengenakan 
pakaian memasak yang biasa dipakai 
oleh seorang koki. Kemudian, kami 
mulai menyiapkan bahan-bahannya, 
seperti: kelapa, santan, tepung hunkue 
(hunkwe), gula, garam, daun pandan, 
vanili, dan sagu mutiara. Kami juga 
menyiapkan peralatan yang diperlukan 
untuk membuatnya. Setelah semua 

siap, kami pun memulai proses 
pembuatan centhik manis, 

dengan didampingi oleh 
bu guru. Pertama, tuang 
tepung, gula, dan sedikit 

garam, ke dalam mangkuk. Kemudian, 
masak santan hingga mendidih, angkat 
dan masukkan ke dalam adonan tepung. 
Setelah itu, aduk hingga rata dan 
tuangkan adonan ke dalam panci. Masak 
dengan api kecil hingga mengental. 
Selanjutnya, masukkan ke dalam plastik/
cetakan. Tunggu beberapa saat... dan 
jadi, deh!

Nah... itulah pengalaman kami saat 
menjadi koki di sekolah. Kami senang 
sekali dan tidak sabar dengan kegiatan-
kegiatan kami berikutnya di sekolah 
bersama ibu guru. Hehehe...! Sampai 
jumpa, teman-teman...!

Cooking Class

Kini
Aku
Tahu..!



Field Trip to 

Puspa Agro

My Pet

Yeeaayyy....!!! Kami, seluruh siswa KB-TK Kristen Petra 
11, berkunjung ke Puspa Lebo Surabaya. Dengan 
wajah penuh keceriaan, kami menuju mobil yang 

telah disediakan oleh sekolah. Sepanjang perjalanan, tak 
hentinya kami bernyanyi dan saling bercerita. Sungguh... hari 
Rabu itu, tanggal 10 Oktober 2018, adalah hari yang sangat 
menyenangkan.

Ketika tiba di Puspa Lebo, kami dipandu oleh petugas 
untuk berkeliling melihat-lihat berbagai tanaman buah yang 
ada di sana. Kami sangat senang dan kagum. Kami bisa secara 
langsung mengetahui nama dan bentuk tumbuhan, seperti 
pohon asam, mangga, buah naga, dan sebagainya. Di sana, 
kami juga bisa langsung belajar menanam. Hehehe... kami 
belajar menanam cabe. Dan yang membuat kami senang 
adalah... tanaman yang kami tanam, boleh kami bawa pulang.

Setelah belajar menanam, tiba saatnya kami makan siang. 
Namun sebelum makan siang, kami menikmati segelas 
minuman sari buah dan sepotong buah semangka. Hmmmm... 
segar rasanya! Setelah kegiatan di Puspa Lebo selesai, kami 
segera ke mobil masing-masing dan kembali ke sekolah. Tepat 
pukul 12.00, kami tiba di sekolah dengan perasaan senang 
dan serasa ingin mengulangi kegiatan tersebut kembali pada 
kesempatan yang lain.

Hari yang ditunggu-tunggu oleh siswa KB A di KB 
Kristen Petra 12 akhirnya tiba juga. Hmmm... 
ada apa, ya? Hayooo... coba tebak! Kira-kira ada 

apa, ya? Hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2018 ini, ibu 
guru sudah menjanjikan kami sesuatu. Apakah itu? Ibu 
guru menjanjikan kami untuk memberi makan berbagai 
macam binatang peliharaan. Namun sebelumnya... ibu 
guru memberi tahu hewan apa saja yang boleh dipelihara 
di rumah. Wah, sangat menyenangkan! Karena kami 
boleh bermain dengan hewan-hewan yang lucu. Ada 
kelinci, hamster, dan anak ayam. Sebelum kami bermain 
dan memberi makan hewan-hewan tersebut, ibu guru 
memberitahu kami untuk berhati-hati saat menyentuh 
hewan-hewan itu, agar hewan-hewan tersebut tetap 
merasa nyaman. Jika merasa tidak nyaman, hewannya 
bisa stres, tidak mau makan, dan akhirnya mati. Setelah 
bermain bersama kelinci, hamster, dan anak ayam, ibu 
guru mengajak kami untuk mencuci tangan agar bulu-bulu 
binatang yang menempel pada tangan kami hilang. Eh, cuci 
tangannya jangan lupa pakai sabun, ya...! Hehehe...!
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Twinkle Twinkle Little Star

PPPK Petra mengadakan lomba menyanyi lagu bahasa 
Inggris untuk peserta usia 3─5 tahun di Pakuwon Mall, 
Surabaya, pada tanggal 19 Oktober 2018 lalu. Lagu 

wajib dalam lomba ini adalah “Twinkle Twinkle Little Star”, 
dan disertai dengan beberapa lagu pilihan. Banyak peserta 
yang ikut lomba ini, dan tampaknya mereka sangat antusias, 
terlihat dari penampilan dan kostumnya yang lucu serta 
menggemaskan.

Aku bersama beberapa temanku dari TK Kristen Petra 13 
juga mengikuti lomba ini. Berbekal suara dan rasa percaya 
diri, kami berusaha tampil dengan baik di hadapan dewan 
juri dan seluruh penonton, sesuai dengan nomor urut tampil 
masing-masing. Aku menyanyikan lagu “Twinkle-Twinkle Little 
Star” dengan gayaku yang khas, dan lagu pilihan “Rain-Rain 
Go Away”.

Ketika pengumuman pemenang, aku sempat tak percaya 
ketika panitia lomba menyebut nomor penampilanku. 
Aku hanya bertanya, “What happen?” saat guruku meraih 
tanganku dan mengajakku ke panggung untuk menerima 
trofi. Yeayyyy!!! Aku meraih gelar Juara I. Wah, betapa 
gembiranya hatiku. Mom and dad pasti sangat bangga 
kepadaku. Dengan rasa bahagia, aku menerima hadiahku. 
Dan tak lupa, aku berterima kasih kepada ibu guru yang 
telah membimbingku dan yang selalu berpesan agar tetap 
melayani Tuhan dengan talenta yang kita miliki. Thanks God 
for this champion, my parents and all of my teachers and my 
friends. God bless you all..!
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Learning, glowing, and growing in life. Itulah jargon yang 
digunakan oleh PPPK Petra dalam acara edufair yang 
diadakan pada tanggal 19 Oktober 2018, di Pakuwon Mall. 

Pada edufair kali ini, PPPK petra mengadakan berbagai macam 
lomba, salah satunya adalah lomba menyanyi dalam bahasa 
Inggris. Tak ketinggalan, para siswa TK Petra Kristen 12 juga 
turut berpartisipasi dalam lomba ini, lho...! Total, ada 25 anak 
yang mendaftar untuk mengikuti lomba menyanyi ini. Sungguh 
luar biasa! Saat tampil, ada dua lagu yang harus mereka 

nyanyikan, yaitu lagu wajib dan lagu pilihan. Untuk lagu 
wajibnya, yaitu “Twinkle Twinkle Little Star”. Sedangkan 
untuk lagu pilihannya, ada lagu “Rain-Rain Go Away”, 
“Ten Little Indian Boys”, dan “Fly Fly the Butterfly”. 
Lomba ini dibagi dalam dua sesi. Untuk sesi pertama, 
diikuti oleh 65 peserta. Puji Tuhan, siswa TK kristen Petra 
12 meraih Juara Harapan 3 atas nama Naomi Celinabelle 
Riefiola dari kelas TK A3. Dan untuk sesi kedua, juga 
dikuti oleh 65 peserta. Puji Tuhan... siswa TK kristen 
Petra kembali meraih gelar juara. Kali ini oleh Adriel 
Timothy Putra Winanto dari kelas TK B3 yang meraih 
Juara II. Selamat kepada kepada Naomi dan Adriel..!



Sharing Session with Alumni

Pada hari 
Selasa, 
tanggal 

29 Oktober 
2018, SMA 
Kristen Petra 

2 mendapat 
kunjungan dari 
Maureen Tanuadji, 
salah seorang 
alumnus SMA 
Kristen Petra 
2 yang saat ini 

berdomisili di 
Jerman. Sebelumnya, 

Maureen pernah 
kuliah di Universitas 
Kristen Petra (S-1) 
dan melanjutkan 
pendidikan di 
RWTH Aachen 
University, Jerman. 
Pada kesempatan 

ini, Maureen 
mencoba berbagi 
pengalaman dan 

memberi motivasi 
kepada para siswa untuk memiliki 

semangat yang lebih dalam menempuh 
pendidikan. 

Dalam sharing-nya, Maureen 
menjelaskan alasannya melanjutkan 

studi ke luar negeri, yaitu karena 
pandangan orang Indonesia yang saat 
itu masih memandang lulusan luar 
negeri lebih baik daripada lulusan 
dalam negeri. Lebih lanjut, Maureen 
menjelaskan kenapa memilih Jerman, 
karena negara tersebut terkenal 
dengan jurusan tekniknya. Selanjutnya, 
Maureen lebih banyak berbagi tentang 
pengalaman hidup di luar negeri, dan 
hal-hal yang harus dipersiapkan saat 
ingin melanjutkan studi di luar negeri, 
khususnya di Jerman. Persiapan yang 
harus dilakukan adalah membekali diri 
dengan kemampuan berbahasa Jerman, 
dan yang pasti... persiapan mental 
karena akan berada jauh dari orang tua, 
serta kemampuan untuk beradaptasi. 
Menurut Maureen, kuliah di Jerman 
bukan berarti hanya belajar tentang 
budaya Jerman saja, namun juga belajar 
budaya lain, karena para mahasiswa di 
sana banyak yang berasal dari negara 
(bahkan benua) yang berbeda. Maureen 
pun berusaha memahami lewat interaksi 
dengan teman- temannya, karena 
baginya berkumpul dan bersama-sama 
mempelajari budaya masing-masing 
merupakan salah satu cara menghadapi 
stres untuk mengobati kerinduan 
terhadap Indonesia.

Lebih lanjut, dalam sharing tentang 
kehidupannya di Jerman, ia mengakui 

bahwa biaya hidup di sana terbilang 
tinggi, namun juga bisa dikatakan murah 
bila untuk kuliah, karena difasilitasi 
oleh pemerintah. Sistem pendidikan di 
Jerman mengharuskan bagi mahasiswa 
yang gagal di satu jurusan tertentu, 
harus mengganti di jurusan yang lain, 
sehingga menyebabkan para mahasiswa 
harus berusaha lebih keras agar tidak 
membuang waktu dan biaya yang lebih 
karena kegagalan tersebut. Maureen 
sendiri pernah merasakan kegagalan 
tersebut. Dan menurut dia, hal itu 
seperti sebuah cambukan bagi dia untuk 
terus berusaha lebih keras lagi, sehingga 
akhirnya proses tersebut membuahkan 
hasil yang membahagiakan. Maureen 
kemudian mengecap kelulusan dan 
langsung bekerja di salah satu perusahan 
swasta di Jerman.

Maureen juga berbagi pengalaman 
ketika dirinya masih menjadi siswa di 
SMA Kristen Petra 2. Dia juga pernah 
mengalami remidi berkali-kali, tetapi 
hal tersebut tidak membuatnya minder 
dan berputus asa. Keteguhan hati serta 
semangat pantang menyerah inilah yang 
membuat Maureen bisa berhasil dalam 
mencapai cita-cita dan harapannya. 
Maureen berharap bahwa hal ini bisa 
memotivasi adik-adik kelasnya untuk 
tetap mau berjuang demi masa depan 
yang lebih baik.
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