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Selamat Tahun Baru...! Mengawali tahun 
yang baru, kita pastinya punya harapan yang 
baru untuk lebih baik pada tahun ini. Dengan 
keyakinan yang positif dan semangat belajar 
yang tinggi, kiranya semua harapan itu bisa 
terwujud dan bukan menjadi hal yang mustahil 
untuk diraih. Dalam Buletin Gema Petra edisi 
kali ini, kami menyiapkan liputan-liputan yang 
sebagian besar merupakan liputan tentang 
kegiatan ibadah dan perayaan Natal yang 
berlangsung di sekolah-sekolah di lingkungan 
PPPK Petra. Selain itu, Anda juga bisa 
membaca liputan tentang kegiatan open house 
yang diadakan di beberapa sekolah, ataupun 
liputan tentang semaraknya penyelenggaraan 
Petra Junior Cooking Competition yang kini 
memasuki season VI.

Kiranya liputan berita yang kami sajikan dalam 
Gema Petra edisi bulan Januari 2019 ini bisa 
bermanfaat bagi Anda.

Selamat membaca....

Silakan mengunduh QR code reader pada 
Google Playstore / Apps Store, dan scan 
QR code berikut!

FLIPPED CLASSROOM VIDEO

Persamaan Garis 
Lurus
Jenjang : smp
BIdang Studi : Matematika

Gerhana 
Mathari
Jenjang : SD 
BIdang Studi : IPA

Permintaan 
Penawaran
Jenjang : SMA
BIdang Studi : Ekonomi

Kasti
Jenjang : SD
BIdang Studi : PJOK
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Holly Jolly 

Christmas

Ibadah Natal 
Petra 3
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Hai, teman- teman... kali ini kami akan menceritakan 
keseruan perayaan Natal di SMA Kristen Petra 2 yang 
berlangsung selama tiga hari. Pada tanggal 17-18 

Desember 2018, seluruh siswa dijadwalkan mengikuti KKR 
Natal dengan tema “Praise and Glorify His Name”, yang diambil 
dari Lukas 2:8─10. Hari pertama dijadwalkan untuk siswa kelas 
IPA, dan hari kedua untuk kelas XI IPS. Ibadah dibawakan oleh 
Pdt. Samuel dan Pdt. Ezra, yang menyampaikan firman Tuhan 
tentang kado terbesar hari Natal serta bagaimana cara kita 
melihat arti Natal yang sebenarnya, yaitu bahwa Yesus adalah 
terang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, dan telah 
datang ke dunia bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. 

Kemudian pada tanggal 19 Desember 2018, acara perayaan 
diramaikan dengan lomba-lomba Natal bertema “Holly Jolly 
Christmas”. Lomba-lomba tersebut adalah lomba baca puisi, 
lomba vocal/band, lomba poster, lomba membuat pohon 
Natal dari bahan bekas, dan lomba menghias kelas. Siswa-siswi 
Maprada sangat antusias memeriahkan perayaan Natal ini. 

Dalam lomba vocal/band, peserta dituntut untuk kreatif, 
bahkan mereka mengaransemen lagu yang mereka mainkan. 
Ada yang jazz, dangdut, reggae, rock, pop, dan lain-lain. Yang 
lebih menarik lagi, ada yang menggunakan kostum maskot 
kelasnya yang terbuat dari kardus, dan band-nya gak kalah 
meriah juga. Ada yang membawakan lagu seriosa, dan ada 
juga yang memiliki suara mirip seperti Michael Buble, sampai 
dijuluki Michael Buble-nya Maprada. 

Selanjutnya lomba puisi. Siapa bilang lomba baca puisi 
membosankan? Lomba puisi ini dibawakan dengan sangat 
menarik, sehingga membuat para penonton sangat terhibur. 
Ada yang membawakan dengan lucu, penuh sindiran, atau 
bahkan sangat puitis sampai salah satu juri meneteskan 
air mata. Ada juga yang diiringi dengan alunan musik gitar 
ataupun pemain latar. Total durasi dua jam terasa singkat 
karena kreativitas peserta. Kreativitas para siswa juga tampak 
dari lomba membuat pohon Natal dan lomba poster. Dan yang 
tak kalah meriahnya adalah lomba menghias kelas. Lomba ini 
bisa dibilang paling asyik, karena yang mengerjakan adalah 
siswa-siswi satu kelas tersebut. Jadi terasa kerja samanya. Bisa 
bercanda dan bisa kotor-kotoran bareng. Itulah perayaan Natal 
dari Maprada. Bagaimana acara di sekolah kalian?

Praise the Lord and Glorify His Name. Itu adalah tema 
Natal tahun 2018. Persiapan demi persiapan untuk 
melaksanakan ibadah dan perayaan Natal tersebut 

sudah dilakukan oleh pengurus Persekutuan Doa (PD) SMA 
Kristen Petra 3 sejak jauh hari. Melalui pujian dan drama yang 
diperankan oleh siswa, membuat suasana Natal yang diadakan 
di aula SD Kristen Petra 7 semakin bermakna. 

Pendeta Samuel Enggar Hadi, S.Si., M.B.A. mengulas tema 
di atas dengan gamblang, melalui firman Tuhan yang diambil 
dari Lukas 2:8─20, tentang gembala-gembala. Pendeta Samuel 
menjelaskan bahwa dalam kehidupan ini ada beberapa tipe 
orang: orang kaya tetapi miskin, orang miskin tetapi kaya, 
orang miskin tetapi miskin, dan orang kaya tetapi kaya. Lebih 
jauh, Pdt. Samuel menggambarkan tentang orang miskin tetapi 
kaya, yaitu orang-orang yang unik, karena hidupnya tidak 
hampa, selalu menikmati berkat Tuhan, tidak khawatir dengan 
apa yang dimiliki, dan selalu menyadari bahwa mereka adalah 
milik Tuhan. Demikian juga dengan para gembala dalam Lukas 
2:8-20. Mereka dalam kondisi yang lemah, bukan orang-orang 
terpelajar, tidak berpakaian bersih, dan sangat mungkin dalam 
kondisi kotor dan bau. Tetapi, justru Tuhan datang kepada 
mereka. Walaupun mereka rendah/miskin, mereka menjadi 
kaya karena disayang oleh Tuhan dengan beberapa alasan:
1. Para gembala bertanggung jawab atas pekerjaannya, 

walaupun itu pekerjaan yang rendah. Hal itu bisa dibuktikan 
tatkala mereka tetap terjaga saat malaikat datang 
menjumpai mereka (Lukas 2:8).

2. Para gembala memiliki keyakinan (tidak ragu). Buktinya, 
mereka pergi dan melihat apa yang malaikat katakan kepada 
mereka (Lukas 2:15).

3. Para gembala memuji dan memuliakan Tuhan dan 
bersyukur. Ada perubahan besar saat mereka bertemu 
dengan bayi Yesus. Meski dalam keadaan hina, mereka 
merasakan sukacita yang besar (Lukas 2:20).
Melalui khotbahnya, Pdt. Samuel mengajak seluruh siswa 

SMA Kristen Petra 3 agar dapat memuji dan memuliakan 
Tuhan dengan sungguh-sungguh dan benar, serta bisa 
menjadi saksi bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus membawa 
pembaharuan dan kehidupan.



Perjalanan Pencapaian Prestasi

Muda tetapi Luar Biasa

Tidak ada usaha yang sia-sia. 
Itulah yang kurasakan dalam 
perjalanan pencapaian prestasi 

dalam ajang Pemilihan Duta Wisata Guk 
dan Yuk Sidoarjo 2018. Pertengahan 
bulan September 2018, saya mengikuti 
sebuah ajang Pemilihan Duta Wisata 
Sidoarjo. Diawali dengan tes seleksi 
tahap pertama yang dikuti oleh 137 
peserta, saya dinyatakan lolos dan 
merasa optimistis untuk masuk ke 
tahap berikutnya. Puji Tuhan... tahap 
kedua pun dapat saya lalui dengan 
baik. Saya dan peserta finalis yang 
lain mulai berlatih mempersiapkan 
diri menyongsong tahap grand final 
yang bertujuan untuk meneguhkan 
kami sebagai Duta Wisata Guk dan 
Yuk  Sidoarjo 2018. Hampir setiap hari 
kami berlatih menari tari tradisional, 
menjalani karantina, serta kegiatan-
kegiatan lain yang begitu melelahkan. 

Kemudian... tibalah saat yang 
mendebarkan. Hari Jumat, tanggal 23 
November 2018, adalah puncak acara 
peneguhan Duta Wisata Guk dan Yuk 
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Anak muda milenial yang kadang dicap sebagai generasi 
micin ini bisa jadi pendobrak positif bagi bangsa. Salah 
satunya bisa dimulai dari hal yang kadang terlihat 

sepele, yaitu menghargai hari-hari penting negara, seperti hari 
Pahlawan. Hari Pahlawan ini membawa semangat perjuangan 

Sidoarjo 2018. Walaupun saya belum 
menjadi juara, saya merasa bangga 
karena berhasil masuk dalam sepuluh 
besar, dan menjadi anggota dari 
Keluarga Besar Duta Wisata Sidoarjo 
2018. Kini, tugas baru telah menanti, 
yaitu memperkenalkan Sidoarjo sebagai 
salah satu destinasi wisata. Kalau selama 
ini Kota Sidoarjo hanya dikenal karena 
lumpur Lapindo, maka saatnya saya 
ikut memperjuangkan Kota Sidoarjo 
menjadi salah satu tujuan wisata di 
wilayah Jawa Timur.

Terima kasih kepada 
SMA Kristen Petra 4 
yang telah memberi 
kesempatan dan 
mendorong saya 
untuk mengikuti ajang 
Pemilihan Duta Wisata 
Guk dan Yuk. Terlebih 
terima kasih dan syukur 
kepada Tuhan Yesus 
Kristus. Salam Pariwisata!

oleh: Daniel Hermawan

bagi anak-anak muda bangsa. Pada masa kini, bukan perang 
dengan senjata api, namun perang terhadap budaya negatif 
yang tidak sesuai dengan moral bangsa. Sehari menjelang Hari 
Pahlawan, tepatnya tanggal 9 November 2018, dan bersamaan 
dengan peringatan Bulan Bahasa dan Sumpah Pemuda, SMA 
Kristen Petra 5 mengadakan lomba-lomba yang dilaksanakan 
oleh OSIS SMAKTRA5. Jenis lombanya adalah:
1. Kuabadikan. Melalui lomba ini, siswa diharapkan bisa 

mengabadikan setiap peristiwa lomba dengan bekal kamera. 
Kriteria penilaiannya adalah konten, konsep foto (ide ambil 
gambar), dan makna caption.

2. Suara Kemenangan. Lomba menyanyi yang mengangkat 
lagu-lagu perjuangan.

3. Ini Karyaku. Dalam lomba mading ini, siswa bisa memilih 
kronologi Hari Pahlawan atau Sumpah Pemuda.

4. Yang Muda Yang Bicara. Lomba debat sebagai wadah siswa 
untuk melatih debat yang benar.

5. Cerdas Cermat. Siswa diharapkan memiliki kecerdasan yang 
tinggi dan cermat dalam menjawab berbagai soal terkait 
dengan materi sejarah Hari Pahlawan dan Sumpah Pemuda.

Melalui lomba ini, siswa diharapkan memiliki kecintaan 
terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, 
serta belajar untuk mengembangkan semangat perjuangan 
melalui talenta yang mereka punya. Ayo, mari kita jadi 
generasi muda yang berkarakter dan bertalenta untuk bangsa 
Indonesia..!!!

oleh: Timotius



Dag... dig... dug....! Resah dan degup jantung 
berdetak keras tatkala para siswa kelas XII SMK 
Kristen Petra menghadapi Ujian Tugas Akhir 

yang diselenggarakan oleh sekolah pada tanggal 6-8 
Desember 2018. Tugas Akhir (TA) adalah salah satu 
kegiatan sekolah untuk mengasah kemampuan 
produktif siswa dalam membuat alat tepat 
guna yang dapat berguna untuk sekolah 
dan masyarakat. Mulai ujian hari pertama, 
beberapa siswa tampak tegang saat harus 
mempersiapkan presentasi kelompok 
ataupun uji kompetensi secara perorangan. 
Bahkan karena terlalu gelisah, ada salah satu 
siswa yang sempat pingsan. Terlebih lagi pada 
ujian hari ketiga, para penguji TA adalah bapak-
bapak dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI). 
Puji Tuhan... semua pertanyaan bisa mereka jawab 
dengan baik, bahkan para penguji sangat puas 
dengan hasil karya mereka. Semoga karya mereka 
melalui TA ini dapat bermanfaat bagi sekolah dan 
masyarakat. SMK Kristen Petra ... bisa! SMK Kristen 
Petra ... diberkati! SMK Kristen Petra ... jadi berkat!

Into the Woodland

Pada tanggal 13-14 Desember 2018, 
SMP Kristen Petra 1 mengadakan 
kegiatan open house yang 

bertujuan memperkenalkan sekaligus 
mempromosikan SMP Kristen Petra 1. 
Kami mengadakan berbagai kegiatan 
dalam open house ini, di antaranya 
adalah lomba-lomba untuk siswa jenjang 
SD (Applied Science, Spelling Bee, Vocal 
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Group, dan Modern Dance). Di samping 
lomba, juga ada kegiatan bazar. Kami 
bisa belajar dalam bidang entrepreneur, 
membuat dan menjual makanan/
minuman, serta menawarkannya dalam 
bahasa Inggris.

Khusus siswa kelas IX, ada kegiatan 
Art Exhibition. Secara berkelompok, 
mereka menampilkan kreasi seni terbaik 
hasil karya mereka sendiri. Kemudian, 
juga ada pameran dari tiap-tiap kegiatan 
Life Skills bagi kelas VII dan Excellent 
Life Skills bagi kelas VIII. Dari berbagai 
kegiatan yang ada, para siswa sangat 
antusias, khususnya peserta lomba dari 
siswa-siswa SD. Mereka tak hanya ikut 
lomba saja, tetapi juga berpartisipasi 
dalam kegiatan bazar dan voting untuk 
Art Exhibition.

Lomba Applied Science dan Vocal 
Group diadakan pada tanggal 13 

Desember 2018. Dalam lomba Applied 
Science, tim peserta terdiri 

atas tiga siswa. Mereka bertanding 
dalam babak penyisihan dahulu sebelum 
masuk ke babak final dengan sistem rally 
games. Pada akhir lomba, terpilihlah 
tiga tim juara. Juara I diraih oleh tim SD 
Kristen Petra 10, Juara II diraih oleh tim 
SD IPH, dan Juara III diraih oleh tim SD 
Kristen Petra 7. Sedangkan untuk lomba 
Vocal Group, Juara I diraih oleh siswa 
SD Kristen Petra 5, Juara II oleh siswa SD 
Kristen Petra 1, dan Juara III oleh siswa 
SD Kristen Petra 10. 

Selanjutnya hari kedua, ada lomba 
Spelling Bee dan Modern Dance. 
Sebanyak 44 siswa dari berbagai sekolah 
turut meramaikan. Ternyata... siswa dari 
SD Kristen Petra yang dominan menjadi 
pemenangnya. Wow, luar biasa! 

Kegiatan open house ini makin 
memupuk rasa persaudaraan dan 
kebersamaan di antara warga SMP 
Kristen Petra 1, terkhusus bagi kami, 
siswa-siswi SMP Kristen Petra 1. Kami 

bisa saling bekerja sama untuk 
menampilkan karya terbaik. Selain 
itu, kami juga belajar menjadi 
tuan rumah yang baik selama 
event berlangsung. Akhir kata... 
open house pertama yang kami 
adakan ini menambah semangat 
kami sebagai bagian dari civitas 
academica SMP Kristen Petra 1 untuk 
bisa menampilkan yang terbaik, dan 
berharap bisa mengadakan yang lebih 
meriah lagi pada tahun berikutnya. 
Bravo!!!

Ujian Tugas Akhir



Rosi
Si Jago Panahan

Gembira Bersama

dalam Momen Natal

Halo... nama saya Fachrurrozi 
Manunggal, akrabnya dipanggil 
Rosi. Saat ini, saya duduk di 

bangku kelas VII SMP Kristen Petra 
4. Dalam kesempatan ini, saya akan 
memaparkan secara singkat mengenai 
hobi saya dalam bidang olahraga 
panahan. Sejak duduk di kelas I SD, 
saya sudah aktif mengikuti berbagai 
ekstrakurikuler. Suatu saat, pada tahun 
terakhir SD, saya mencoba untuk 
mengikuti ekstrakurikuler panahan. 
Mungkin karena melihat kemampuan 
saya, pelatih sempat menawari untuk 
bergabung dalam klub agar latihannya 
bisa lebih intensif. Namun, orang tua 
saya belum menyetujui karena faktor 
biaya yang mahal. Meski begitu, saya 
tidak patah arang dan tetap berlatih 
secara rutin di sekolah.

Saat kesempatan untuk ikut 
lomba panahan datang, saya berhasil 
meraih prestasi. Raihan gelar Juara 
III, makin memacu saya untuk terus 
mengembangkan bakat. Orang tua 
pun mendukung saya untuk bergabung 
dalam klub, yang akhirnya mengantarkan 
saya meraih prestasi dalam Kejurda 
Panahan (Juara III perorangan, Juara III 
melawan recurve, dan Juara III beregu). 

Saat masuk ke SMP Kristen Petra 4, 
saya sempat cemas jika nantinya sekolah 
tak mendukung kegiatan saya dalam 
bidang panahan. Ternyata saya salah, 
justru sekolah mendukung seluruh 
kegiatan yang menunjang prestasi 
siswa. Tentu saja saya sangat senang! 
Saya pun terus mengikuti perlombaan. 
Dalam Kejuaraan Panahan Bupati Cup 

Dalam rangka menyambut Hari Kelahiran Tuhan 
Yesus Kristus, SMP Kristen Petra 5 mengadakan 
lomba-lomba Natal antarkelas. Lomba-lomba yang 

dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2018 ini, juga bisa 
meningkatkan kreativitas para siswa. Jenis-jenis lombanya 
antara lain: lomba membuat pohon Natal (berkreasi 

membuat pohon Natal dengan memanfaatkan bahan 
daur ulang); lomba menyanyi lagu Natal; lomba komik 

Natal (menuntut kemampuan menggambar, menulis, dan 
berimajinasi, dalam satu karya sekaligus); lomba dance X’mas; 
lomba fashion show Santa Claus dan Pit Hitam; lomba estafet 
bola pingpong; lomba cerdas cermat Alkitab; serta lomba 
menghias dan kebersihan kelas. Lomba-lomba ini sangat seru 
dan menyenangkan, serta berjalan lancar. Semoga kegiatan 
seperti ini diadakan pada setiap tahunnya dengan berbagai 
lomba yang lebih seru dan menarik lagi.
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Ponorogo 2018, saya terhenti pada 
babak eliminasi. Saya sempat kecewa, 
tetapi ibu saya tetap menyemangati. 
Dalam POPKAB (Pekan Olahraga 
Pelajar Kabupaten) Sidoarjo 2018, saya 
berhasil meraih dua medali emas untuk 
pertama kalinya. Saya sangat bangga dan 
gembira, apalagi dengan dukungan dari 
keluarga serta sekolah. Untuk itu, saya 
persembahkan medali tersebut untuk 
SMP Kristen Petra 4. Kemenangan ini 
juga tak luput dari pimpinan Tuhan.

Dalam perlombaan terakhir, yaitu 
Kejuaraan Daerah, saya sempat grogi 
karena bertanding dengan para senior 
yang terdiri atas atlet PON dan PPLP. 
Sehari sebelum eliminasi, saya sempat 
didera sakit perut, bahkan hingga dibawa 
pulang. Esok harinya, saya masuk ke 
babak semifinal untuk memperebutkan 
medali perunggu. Saat akan melakukan 
tembakan shot off, saya berdoa di dalam 
hati, “Tuhan, jika ini memang untuk saya, 
maka saya akan menang.” Tak disangka, 
panah saya masuk di angka sembilan, 
dan lawan di angka lima. Terima kasih 
Tuhan, saya berhasil membawa pulang 
medali itu untuk Sidoarjo.

Ibu saya selalu mengingatkan, 
bahwa dalam setiap perlombaan, 
pasti ada menang dan kalah. Pesan itu 
mengingatkan saya agar dapat menerima 
segala hasil lomba dengan lapang dada. 
Banyak orang hanya melihat seorang 
bintang dari sisi enaknya saja, tanpa 
melihat perjuangan dan dukanya, serta 
upaya yang dilakukan. Jangan mudah 
menyerah, kembangkan kemampuan 
dan teruslah melangkah menggapai cita.



Jingle Rainbow

A Christmas Carol

SMP Kristen Petra 2 mengadakan acara Jingle Rainbow 
pada tanggal 15 Desember 2018. Kegiatan ini terdiri atas 
berbagai lomba, seperti lomba mewarnai, melukis di 

kaus, melukis panorama Mandarin, kokoru, serta memasak 
bahan olahan jamur. Antusiasme para peserta terlihat sejak 
pagi. Dengan diantar oleh guru dan orang tua, mereka sudah 

siap dengan peralatan dan bahan yang mereka butuhkan.
Acara dibuka oleh duo MC, yang selanjutnya 

mengundang Kepala SMP Kristen 
Petra 2, Dra. Ni Nyoman Panji P.S., 
M.M., untuk menarik tirai sebagai 
tanda dibukanya Jingle Rainbow 

2018. Acara makin seru saat 

Kegiatan yang ditunggu-tunggu 
telah tiba, A Christmas Carol ─ 
Art Performance and Christmas 

Celebration. Banyak performance yang 
ditampilkan dalam acara pentas seni kali 
ini. Namun sebelumnya, acara ini dimulai 
dengan ibadah Natal yang dipimpin oleh 
Pdt. Sandi Nugroho, S.Th., M.A.. 

Setiap performance yang ditampilkan 
dalam malam pentas seni di Auditorium 
PPPK Petra pada hari Selasa, tanggal 
18 Desember 2018 itu, sungguh luar 
biasa dan mengagumkan. Berbagai 
talenta yang dimiliki oleh siswa, dapat 
ditampilkan dalam acara tersebut, mulai 
dari drama, modern dance, ballet, band, 
aksi karate, perkusi, ansambel, dan choir. 
Tak luput juga... dari tangan-tangan 
kreatif siswa dan guru dalam membuat 
aksesori yang dipakai oleh para pengisi 
pentas seni. 

Penampilan yang sangat indah, 
tidak lepas dari usaha yang dilakukan 
selama dua minggu untuk melakukan 
latihan. Latihan secara intensif dilakukan 
setelah pelaksanaan Penilaian Akhir 

Rosi
Si Jago Panahan
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seluruh peserta diajak oleh MC untuk menyanyikan lagu 
“Jingle Rainbow”. Mereka bergoyang mengikuti irama dari lagu 
tersebut. Tak ketinggalan, MC juga memperkenalkan dewan juri 
yang akan bertugas.

Tiba saatnya pembagian lomba, para peserta pun mulai 
menempati ruangan lomba. Ada tiga lantai di gedung SMP 
Kristen Petra 2 yang digunakan untuk pelaksanaan lomba. Para 
orang tua juga turut memberikan semangat kepada putra-
putrinya yang berlomba. Pada sela-sela pelaksanaan lomba, 
siswa-siswi Petra 2 menampilkan performance mereka dalam 
gerak dan lagu. Orang tua yang hadir turut terhibur dengan 
sajian performance yang dikemas dengan bagus.

Selain kegiatan lomba, siswa-siswi Petra 2 juga menggelar 
open house. Beberapa ruang kelas disulap 
menjadi ruang pameran untuk karya-karya 
mereka. Tak ketinggalan pula, salah satu 
produk unggulan SMP Kristen Petra 2, yaitu 
entrepreneurship. Seperti diketahui bersama, 
SMP Kristen Petra 2 telah mengembangkan 
entrepreneurship, di antaranya adalah produk 
olahan jamur. Para siswa menggelar bazar 
di sepanjang selasar di setiap lantai tempat 
pelaksanaan lomba.

Menjelang tengah hari, diumumkan hasil 
lomba. Raut muka kegembiraan terpancar dari 
para pemenang. Beberapa orang tua juga turut 
menyemangati putra-putrinya yang belum 
berhasil meraih kemenangan. Selamat untuk 
para pemenang! Bravo SMP Kristen Petra 2!

Semester Ganjil berakhir. Segala usaha 
mereka lakukan untuk memberikan 
penampilan yang terbaik dalam acara 
pada penghujung semester ganjil ini. 
Kemegahan pun terlihat dari setiap 
performance yang ditampilkan dengan 
dukungan tampilan layar LCD yang besar. 

Acara pentas seni SMP Kristen Petra 
3 pun ditutup dengan performance 
dari para guru dan karyawan dengan 
pujian “Gloria in Excelsis Deo”. Terima 
kasih untuk semua pendukung acara, 
dan semua yang terlibat dalam acara 
tersebut. Tuhan Yesus memberkati.



Petra Junior Cooking Competition

Tak berselang lama setelah Petra 
Junior Chef Competition (PJCC) 
season ke-5 selesai digelar, 

pada awal bulan Desember 2018, 
PPPK Petra kembali mengadakan 
PJCC yang kini memasuki season 
ke-6. Pada penyelenggaraan kali ini 
dengan tema “Food Carnival”, PPPK 
Petra berkolaborasi dengan At-Sunrice 
GlobalChef Academy, Singapura, dan 
didukung oleh para sponsor, yakni: 
Tristar Culinary Institute, Bimoli, Chefina 
- PT Kedawung Setia Industrial, Lai Fuk 

Restaurant, Xi Men Ding, Bernardi the 
Factory Shop & Resto, Myoung 
Ga Restaurant, Holycow!, 
Bedjo’s Porc Bistro, Porong Wei, 

Se’i Babi Aroma, 55th Graha 
Sport Center, Jack & John, 
dan Boon Pictures. Seperti 
sebelumnya, PJCC dibagi 
dalam beberapa kategori, 
yakni: kategori jenjang SD, 
jenjang SMP, dan jenjang 
SMA/SMK. Dan yang sedikit 
berbeda dari pelaksanaan 
season sebelumnya adalah 
penambahan peserta 
jenjang SMA/SMK dari luar 

Petra, sehingga menambah 
keseruan dan persaingan di antara 
para peserta dalam kompetisi yang 
dilangsungkan di aula SMP Kristen 
Petra 1 tersebut.

Pelaksanaan kompetisi dimulai 
dari kategori jenjang SMP, yang 
berlangsung pada tanggal 5 
Desember 2018. Tiap sekolah 
mengirimkan tiga siswanya 
(perseorangan). Tepat pukul 
08.00, babak penyisihan dimulai. 
Para chef tampak siap di meja 
masing-masing. Saat tema 
masakan “Potato Carnival” 
ditampilkan di layar proyektor, 

08

tampak raut wajah penuh semangat dari 
para chef untuk segera mulai memasak. 
Begitu hitungan mundur... 5... 4... 3... 2... 
1, mereka pun bergegas ke pantry untuk 
mengambil bahan-bahan masakan yang 
dibutuhkan. Di tengah kesibukan para 
chef memasak, para juri mulai berkeliling 
dan mengamati proses memasak dari 
para chef. Sesekali juri juga memberi 
komentar/masukan secara langsung 
kepada mereka terkait teknik memasak 
yang benar. Durasi untuk babak ini 
adalah 60 menit. Delapan chef yang 
lolos, akan beraksi lagi pada babak final 
dengan tema masakan yang berbeda, 
yaitu “Noodle Carnival”. Dalam babak 
mystery box ini, tiap finalis mendapat 
kotak berisi bahan-bahan masakan dan 
resep yang tidak diketahui sebelumnya. 
Mereka diperbolehkan untuk melihat 
ataupun memodifikasi resep tersebut. 
Setelah 60 menit berlalu, saatnya para 
juri memberikan penilaian dengan 
kriteria sebagai berikut: kreativitas, 
teknik memasak, rasa, penampilan 
(plate presentation), dan sisi higienis. 
Tiga peserta dengan nilai teratas yang 
menjadi juara. Mereka adalah Alexander 
Benedict (SMP Kristen Petra 1) yang 
meraih Juara I, Nicole Clarence (SMP 
Kristen Petra 2) meraih Juara II, dan 
Jennifer Richelle Tantio (SMP Kristen 
Petra 1) meraih Juara III.

Untuk jenjang SD, kompetisi 
dilaksanakan pada keesokan harinya. 
Tiap sekolah mengirimkan 3-4 tim yang 
terdiri atas dua siswa/siswi. Kompetisi 
untuk kategori SD ini menggunakan 
metode custom made recipe, yaitu 
meniru resep masakan yang sudah ada. 
Siswa diberi resep masakan sebelum 
kompetisi berlangsung. Mereka boleh 

http://pjcc.pppkpetra.or.id

Season 6



Petra Junior Cooking Competition
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memodifikasinya, namun tidak boleh 
melihatnya saat kompetisi. Tema yang 
diusung adalah “Poultry Carnival”. 
Melihat banyaknya tim peserta, 
kompetisi kategori SD dibagi dalam dua 
gelombang. Sama seperti jenjang SMP, 
untuk jenjang SD ini juga dipilih tiga tim 
dengan nilai tertinggi. Juara I adalah 
tim SD Kristen Petra 5 (Chelsy Wibisono 
dan Tania Edgina Clarence), Juara II 
adalah tim SD Kristen Petra 11 (Nathania 
Christabelle Tan dan Stephanie Chen), 
dan Juara III adalah tim SD Kristen Petra 
11 (Christian Davin Noel dan Jeremy 
Christofer).

Kemudian pada hari ketiga, 
dilangsungkan kompetisi untuk 
jenjang SMA/SMK yang dibagi dalam 
dua babak, yakni babak penyisihan 
(innovation challenge) dan final (make 
a duplicate). Pada babak penyisihan, 
peserta membuat kreasi masakan sendiri 
dengan bahan yang telah tersedia. Tema 
masakan adalah “Potato Carnival”. Salah 
satu faktor yang menantang bagi para 
chef dalam PJCC season VI ini adalah 
hadirnya Chef Christian Bruhns dari 
At-Sunrice GlobalChef Academy, yang 
menjadi salah satu juri dan juga akan 
mendemonstrasikan masakan untuk 
ditiru/diduplikasi oleh para finalis dalam 
babak final. Perasaan gugup sekaligus 
penuh harap terpancar dari raut wajah 
para finalis begitu para juri mulai 
mencicipi hasil masakan mereka satu per 
satu. Tak beberapa lama, hasil penilaian 
telah berada di tangan MC dan siap 
diumumkan. Hasil penilaian kemudian 
dibacakan mulai dari peringkat ke-
6. Gelar Juara VI diraih oleh Yovina 
Angelia dari SMA Kristen Petra 1, Juara 
V diraih oleh William Putra dari SMA 

Kristen Petra 2, Juara IV diraih oleh 
Stevano Nyoto Prawiro dari SMA Kristen 
Petra 2, Juara III diraih oleh Zaneta 
Rachel Winata dari SMA Kristen Petra 
1, Juara II diraih oleh Viona Agustine 
dari SMA Kristen Petra 3, sedangkan 
Juara I diraih oleh Vania Clarissa dari 
SMK Katolik Mater Amabilis. Khusus 
untuk jenjang SMA/SMK, At-Sunrice 
GlobalChef Academy juga memberikan 
hadiah berupa beasiswa total sebesar 
S$6.000,00 untuk Juara I, II, dan III. 
Luapan kegembiraan dari para juara 
dan suporter akhirnya menutup 
penyelenggaraan PJCC season VI 
ini. Mereka mengabadikan momen 
tersebut dengan berfoto 
bersama, tak terkecuali selfie/
wefie dengan Chef Christian 
yang tampaknya menjadi 
perhatian tersendiri pada 
kompetisi hari terakhir tersebut.

Itulah serangkaian acara 
dari event Petra Junior Cooking 
Competition season VI yang 
berlangsung dengan meriah, 
dan tentunya meninggalkan 
kesan dan euforia tersendiri bagi 
para peserta, terutama bagi para 
juara. Kesuksesan acara ini tak lepas 
dukungan dan kerja sama yang baik 
dari semua pihak yang terlibat, baik 
itu panitia, para peserta, suporter, 
pihak sekolah, maupun para 
sponsor. Melihat antusiasme 
serta apresiasi yang baik 
dari semua pihak, khususnya 
dari para siswa Petra, kita 
semua tentunya berharap 
event tahunan yang menjadi 
salah satu bentuk apresiasi 
dalam pengembangan minat 
dan bakat para siswa Petra di 
bidang kuliner ini, bisa terus 
berlanjut dengan kemeriahan 
yang lebih lagi.

http://pjcc.pppkpetra.or.id



Pesta Natal Petra 10

Glorify His Name

Pada suatu malam, ada gembala-gembala sedang menjaga 
kawanan ternak di padang, lalu tiba-tiba berdirilah seorang 
malaikat Tuhan dengan kemuliaan bersinar meliputi 

mereka dan berkata: “Jangan takut, sebab sesungguhnya aku 
memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 
Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan”. 

Penggalan cerita singkat di atas merupakan ilustrasi drama 
yang ditampilkan dalam bentuk bermain peran oleh Ibu Diana 
Simanjutak, S.Th. dalam perayaan Natal di SD Kristen Petra 
10 pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018. Acara yang 
berlangsung di aula SD Kristen Petra 10 ini mengangkat tema 
“Glorifying Praising God” yang artinya memuliakan Tuhan. 
Seluruh siswa diajak untuk menyambut kelahiran Tuhan 
dengan penuh sukacita. Lantunan lagu “Gita Surga Bergema” 
yang dinyanyikan oleh para siswa, menjadi penanda bahwa Sang Juru 
Selamat telah lahir ke dunia menjadi suatu kabar sukacita bagi seluruh 
makhluk di bumi. 

Perayaan Natal siswa SD Kristen Petra 10 kali ini semakin meriah 
dengan penampilan siswa kelas II dan IV yang memainkan lagu-lagu 
Natal menggunakan iringan musik kolintang dan angklung. Selain itu, 
acara juga dimeriahkan dengan persembahan tarian oleh beberapa 
siswa kelas II dan IV.  Menutup acara Natal, semua siswa mendapat 
pesan pengutusan untuk menjadi anak Tuhan yang membawa damai 
Natal di tengah kehidupan. Seluruh siswa yang hadir juga terlihat 
bersukacita. Mereka saling mendoakan dan berbagi damai Natal 
dengan bersalam-salaman dengan guru serta teman. Selamat Natal 
untuk semua...!

Bagaimana cara kalian memaknai 
Hari Natal? Pasti akan banyak cara 
untuk menyalurkan setiap sukacita 

pada hari yang istimewa ini. Begitu juga 
dengan kami, siswa-siswi SD Kristen 
Petra 11, yang menyalurkan sukacita ini 
dengan mengadakan perayaan Natal, 
pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 
2018. Tema Natal pada tahun ini adalah 
“Praise the Lord and Glorify His Name”.

Perayaan Natal ini, dibuka dengan 
pertunjukan drama Maria dan Yusuf 
yang akan melahirkan Sang Juru 
Selamat, dan para gembala yang penuh 
sukacita menyambut kelahiran sang bayi. 
Apakah dari kita pernah merasakan 
sukacita? Itulah pertanyaan 
yang diberikan oleh Pdt. 
Penthi Kurnia Sari untuk 
mengawali renungan Natal. 
Kemudian, ada beberapa 
anak yang ditunjuk 
oleh Pdt. Penthi untuk 
menjawab pertanyaan 
ini. Ada yang menjawab 
karena dibelikan ponsel oleh 
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ibunya, dan ada pula yang menjawab 
karena sudah diberikan orang tua 
yang menyayanginya. Kita semua pasti 
pernah merasakan sukacita. Lalu, apa 
yang biasanya kita lakukan ketika kita 
merasakan sukacita tersebut? Pernahkah 
kita berbagi sukacita? Belajar dari para 
gembala yang berbagi sukacita yang 
dimiliki kepada semua orang, seharusnya 
kita sebagai anak-anak yang sudah 
ditebusnya juga dapat memancarkan 
sukacita 

kepada orang-orang di sekitar kita. 
Ketika para gembala mendengar kabar 
dari malaikat, bahwa Sang Juru Selamat, 
Mesias, akan lahir ke dunia, mereka 
pun menyambutnya dengan penuh 
sukacita dan menuju ke kota tempat 
Yesus dilahirkan, untuk bertemu dan 
menyembah Dia. 

Natal seharusnya menjadi pengingat 
bagi kita, bahwa kasih Allah yang 
terbesar telah dinyatakan kepada kita. 

Sang Juru Selamat telah datang! 
Mari datang dan sambutlah Dia 
dengan berani mengabarkan 

kabar sukacita itu ke seluruh 
dunia! Lukas 2:14: 
“Kemuliaan bagi Allah di 
tempat yang mahatinggi, 

dan damai 
sejahtera di bumi 
di antara manusia 

yang berkenan 
kepada-Nya.” Selamat Hari 
Natal 2018 dan Tahun 
Baru 2019, Tuhan Yesus 

memberkati.



Petra 12 Rally Games

The Young 
Entrepreneur

Horeee! Penilaian Akhir Semester I telah usai. Sekarang 
tiba saatnya kami, siswa-siswi SD Kristen Petra 12, 
me-refresh pikiran dengan mengikuti kegiatan English-

Mandarin, Sports, and Maths-Science Rally Games, yang 
digelar pada tanggal 5─7 Desember 2018. 

Game pertama adalah English-Mandarin. Agar lebih leluasa 
saat lomba, peserta boleh memakai baju bebas dan celana 
panjang saat berlomba. Aturannya, tiap kelas dibagi dalam 
lima kelompok kecil (6-7 orang). Lomba juga dibagi dalam 
tiga kategori, yaitu Movers (kelas I-II), Starters (kelas III-IV), 
dan Flyers (kelas V-VI). Berbagai game seru dalam lina pos 
telah disiapkan untuk tiap kategori. Pos I, Scrambled Letters, 
yaitu menyusun huruf menjadi kata-kata yang berkaitan 
dengan alat tulis. Pos II, Mistery Puzzle, yaitu menyusun 
puzzle menjadi nama atau jenis makanan. Pos III, In the 
Jungle, yaitu mendengarkan dan menebak suara binatang. 
Pos IV, Youxi Hao, yaitu menebak angka. Pos V, Water Blast, 
yaitu mengambil gambar mainan dalam kolam air. Wah, 
permainannya sungguh menantang, lho! Dan yang paling 
asyik adalah pos V, karena peserta harus basah-basahan untuk 
mengambil gambar mainan dari dalam kolam air.

Keesokan harinya, kami bermain 
dalam Sports Rally Games yang 
dibagi dalam empat pos. Pos I 
adalah berlari zig-zag melewati 
rintangan. Pos II adalah mendribel 
bola. Pos III adalah melempar 
dan menangkap bola. Dan pos IV 
adalah memasukkan bola 

Berwirausaha adalah salah satu 
bentuk usaha menggapai sebuah 
kesuksesan dalam karier pada 

masa yang akan datang. Inilah yang 
diterapkan kepada para siswi SD Kristen 
Petra 13, khususnya kelas III–VI. Pada 
tanggal 10–14 Desember 2018, kami 
diajak belajar tentang strategi dalam 
berwirausaha dengan menjual berbagai 
bentuk produk, seperti makanan, 
minuman, serta hiasan Natal.

Akhirnya... hari yang menyenangkan 
bagi kami pun tiba. Kami membawa baki 
yang berisi makanan, minuman, dan 
hiasan Natal, untuk ditawarkan kepada 
orang-orang yang akan kami temui. 
Agar produk jualan cepat terjual habis, 

ke dalam keranjang. Games ini benar-benar menguras tenaga. 
Selain dibutuhkan ketangkasan, kami juga harus berlari dengan 
cepat untuk menang.

Lalu pada hari ketiga, saatnya Maths-Science Rally Games 
yang juga dibagi dalam tiga kategori, yaitu kategori kelas 
I-II, kelas III-IV, dan V-VI. Semua harus melalui lima pos. 
Untuk kategori kelas I-II, ada pos permainan Shake Shape 
(memindahkan gambar bangun datar sesuai dengan instruksi), 
Silent Numbers (menebak angka yang ditulis di punggung 
teman), Mystery Square (menebak gambar hewan di balik 
kotak misteri), Whisper POB (membisikkan huruf sehingga 
membentuk kata), dan Vegetables Mozaic (menyusun 
potongan gambar sayuran). Untuk kelas III-IV, ada Animals 
(menyusun nama hewan), Plant Parts (memasangkan nama 
bagian tumbuhan), Division Wheel Puzzle (memasangkan 
puzzle dengan hasil pembagian yang sesuai), Random 
Multiplication (memasangkan kartu perkalian dengan 
hasilnya), dan Crossword Puzzle (teka-teki silang). Untuk kelas 
V-VI, ada Nets of 3 Dimensional Figures, Area of Rectangles & 
Squares (menghitung luas bangun), Crossword Puzzle (teka-
teki silang tentang sains), What’s the Matter? (eksperimen dan 
presentasi), Which are the Net of the Cubes? (memilih gambar-
gambar yang merupakan jaring-jaring kubus).

Tiga hari pelaksanaan rally games berhasil me-refresh 
pikiran kami. Ternyata dengan bermain, kita bisa sambil belajar 
juga. Terima kasih SD Kristen Petra 12 yang sudah menyiapkan 
games yang menarik bagi kami. Jangan lupa, pada akhir 

semester II, akan ada games lain yang pastinya 
lebih seru...! Semangat belajar ya, teman-teman!
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kami harus mempersiapkannya dengan 
sebaik-baiknya. Adapun jenis produk 
jualan yang ditawarkan, dari siswa kelas 
III ada donat celup; dari siswa kelas IV 
ada es cao, jasuke, dan salad; dari siswa 
kelas V ada es kuwut, es degan, dan 
puding sedot; sedangkan dari siswa 
kelas VI ada produk amplop Natal.

Dari kegiatan ini, kami dilatih untuk 
mampu berwirausaha sejak usia 
dini. Kiranya bekal berharga ini bisa 
berkembang dan memberikan 
hasil yang positif pada saat 
kami berusia matang kelak 
untuk memulai suatu usaha. 
Sampai jumpa...!



My Fun Field Trip to 
Ice Cream Factory

Para Pejuang yang 
Luar Biasa

“Horeee...!!! Kita akan pergi ke pabrik es krim Campina!” 
teriak Stephen kegirangan. Teman-teman, pada hari Senin, 
tanggal 10 Desember 2018, siswa kelas III SD Kristen Petra 

1 bersama dengan beberapa guru berkunjung ke pabrik es 
krim Campina yang beralamat di Jalan Rungkut Industri II No. 
15, Surabaya. Dalam kegiatan ini, kami berkesempatan untuk 
berjalan-jalan sekaligus belajar, lho..! Hehehe...! Setibanya 
di tempat tujuan, kami harus bersikap baik dan tertib, serta 
mengikuti arahan dari bapak dan ibu guru pendamping agar 
kegiatan ini berjalan dengan baik. Di sana, kami diajak berkeliling 
sembari mendengarkan penjelasan dari seorang pemandu. 
Kami melihat-lihat semua proses pembuatan es krim, mulai dari 
bahan mentah sampai proses pendinginan. Kami juga diajak ke 
kantin Campina untuk menikmati hidangan es krim secara gratis. 
Yeeyyyy... senangnya! Setelah berkeliling dan menikmati es krim, 
kami pun kembali ke sekolah. Kunjungan ini begitu berkesan di 
hati kami, karena kami bisa berjalan-jalan dan bersenang-senang, 
sekaligus menambah pengetahuan tentang proses pembuatan es 
krim. Sampai jumpa, teman-teman...!

Hari Rabu, tanggal 5 November 2018, menjadi hari yang 
mengesankan bagi kami, para siswa kelas V-VI SD Kristen Petra 
5. Kami sangat senang karena pada hari itu kami berkesempatan 

untuk bertemu serta mendengarkan cerita dan pengalaman yang 
luar biasa dari para veteran Republik Indonesia yang datang ke 
sekolah kami. Kami kedatangan empat orang veteran yang memiliki 
semangat  juang yang sangat luar biasa. 

Pada hari itu, kami diajak bersama-sama menyanyikan lagu 
kebangsaan “Indonesia Raya” dengan sikap sempurna, dengan 
tujuan agar kita bangga sebagai bangsa Indonesia yang telah 
merdeka. Kami juga diajak untuk menyanyikan lagu-lagu nasional 
lainnya, seperti “Padamu Negeri”, “Hari Merdeka”, serta “Satu 
Nusa Satu Bangsa”. Kami semua bernyanyi dengan semangat 
dan sukacita. Pada kesempatan itu, kami mendengarkan cerita 
pengalaman para veteran dalam memperjuangkan kemerdekaan 
bangsa Indonesia. Kami juga diberi kesempatan untuk bertanya 
tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perjuangan melawan 
penjajah. Kami sangat kagum dengan perjuangan mereka. 

Kami mengerti bahwa perjuangan para veteran pada masa 
lampau adalah untuk merebut kemerdekaan. Dan sekarang, 
perjuangan kami sebagai siswa adalah berjuang melawan kemalasan 
dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita. 
Demikianlah pesan dari salah satu veteran, yaitu Bapak Dwi. Melalui 
cerita-cerita beliau, kami kembali diingatkan dan dimotivasi untuk 
terus bersemangat dalam belajar dan berjuang melawan kemalasan. 
Yuk, teman- teman... kita belajar dengan semangat! 
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Millenial English Class

Praise the Lord

Itulah keseruan para siswa kelas V SD 
Kristen Petra 7 saat belajar bahasa 
Inggris di ruang komputer pada 

hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 
lalu. Waahhh... betapa senangnya 

Bulan Desember adalah bulan yang selalu kita nantikan. 
Pada bulan ini, kita memperingati Hari Natal atau 
hari kelahiran Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. 

Begitu juga dengan para siswa SD Kristen Petra 9, yang juga 
menyambut hari datangnya Tuhan Yesus dengan penuh 
sukacita. 

Beberapa kegiatan yang diikuti oleh siswa-siswi SD 
Kristen Petra 9, di antaranya pada tanggal 12 Desember 
2018, siswa kelas I dan II mengikuti lomba menyanyi 
lagu Natal, siswa kelas III dan IV mengikuti lomba fashion 
show, sedangkan kelas V dan VI mengikuti lomba 
membuat keterampilan Santa’s craft. Pada hari Senin, 
tanggal 17 Desember 2018, diadakan ibadah Natal yang 
menampilkan drama singkat dari beberapa siswa, yang 
menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Puncak 
acara dalam peringatan Natal tahun ini di SD Kristen 
Petra 9 adalah pada hari Selasa, tanggal 18 
Desember 2018, para siswa merayakan Natal yang 
bertepatan dengan acara ASCE (Art, Science, and 
Charity Event). Pada acara ini, ada penampilan 
para siswa dalam bentuk tarian, nyanyian, serta 
permainan musik. 

Semua penampilan yang ada merupakan wujud 
ucapan syukur atas kelahiran Sang Juru Selamat, 
yaitu Yesus Kristus. Seperti tema ASCE, yakni “Praise 
the Lord Glorify His Name”, kita sebagai anak-anak 
Tuhan juga harus memuji nama Tuhan dengan 
berbagai cara, karena Tuhan juga sudah memberikan 
talenta kepada kita semua. Praise the Lord...!
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bisa bermain sambil belajar bersama 
teman-teman! Memang... selain belajar 
secara teori, belajar bahasa juga perlu 
dipelajari cara penerapannya. Dengan 
bermain game, kami bisa mengetahui 
dan mengalami sendiri pembelajaran 
bahasa Inggris dalam penggunaannya 
secara menyenangkan. Salah satu 
game pembelajaran bahasa Inggris 
ini, misalnya word matching dalam 
aqua quest. Di sini, kami harus mencari 
pasangan kata yang tepat dengan 
menggunakan perahu motor. Dalam 
perjalanan mencari pasangan kata ini, 
kami harus bisa menghindari bahaya 
berupa serangan ikan hiu, batu karang, 
ataupun pusaran air. Bila tidak bisa 
menghindari bahaya tersebut, kami 
harus menyerah kalah. Seru pokoknya...! 
Ayo, teman-teman... belajar bahasa 
Inggris dengan game ini bisa dilakukan di 

rumah juga, lho! Tinggal masukkan saja 
CD-nya di komputer kalian, check it out, 
and have fun learning!

“Let’s open aqua quest!”

“Yes! After that we do word puzzle, OK?”

“OK, let’s do it!”



Art, Science, and 
Charity Event

Sukacita Natal 
di Petra 9

Hai, teman-teman, kita jumpa lagi! Kali ini, kami mau 
bercerita tentang kegiatan Art, Science, and Charity 
Event (ASCE) di KB-TK Kristen Petra 5. Acara ini seru 

sekali, lho! Ada beragam kegiatan yang diadakan, mulai dari 
bidang seni, ilmu pengetahuan, hingga peduli kasih. Ada juga 
lomba-lomba yang diikuti oleh siswa dan orang tua, yaitu 
membuat door wreath, fashion show, dan duet singing.

Semua peserta mengikuti lomba dengan semangat. 
Senyum, tawa, dan kekompakan mereka terlihat saat beraksi 
dalam lomba membuat door wreath, yaitu hiasan Natal yang 
biasanya dipasang di depan pintu rumah, berbentuk lingkaran 
serta memiliki beragam warna dan hiasan. Ada juga kegiatan 
yang tak kalah seru, yaitu fashion show bersama orang tua. 
Ternyata, tidak hanya para mama yang ikut terlibat dalam 
lomba, para papa pun ikut mendampingi. Bahkan pada saat 
beraksi di atas panggung, ada papa yang menjadi kado serta 
sinterklas, lho...! Selain itu, kami juga ikut lomba menyanyi 
duet bersama orang tua, membawakan lagu Natal. Suasana 
Natal yang hangat pun makin terasa saat terdengar suara dan 
alunan musik Natal yang dinyanyikan oleh para peserta. 

Tidak hanya lomba, para guru juga menyiapkan beberapa 
pos bagi siswa agar bisa bermain sambil belajar mengenai 
beberapa hal, seperti: gelembung sabun, kincir angin, dan 
pencampuran air. Untuk charity event, sekolah mengajak 
para siswa untuk berbagi sembako dalam rangka peduli 
kasih terhadap sesama, sebagai bentuk syukur kami serta 
mengingatkan semangat Natal, yaitu berbagi. 

Nah... itulah kegiatan ASCE yang kami adakan pada tanggal 
12 Desember 2018 lalu di sekolah kami bersama dengan 
kakak-kakak SD Kristen Petra 5. Terima kasih, teman-teman... 
sudah mengikuti cerita kami. Tunggu cerita kami yang lebih 
seru lagi pada Gema Petra edisi berikutnya, 
ya! Jesus bless you.

Horreee...!!! Natal datang lagi! Pada tanggal 19 
Desember 2018, KB-TK Kristen Petra 9 mengadakan 
ibadah dan perayaan Natal di sekolah. Kegiatan ini 

diikuti oleh seluruh siswa dan guru KB-TK Kristen Petra 9. 
Ibadah Natal kali ini dipimpin oleh Ibu Hanna Yulianik, S.Th. 
yang membawakan firman Tuhan dan memandu jalannya 
ibadah. Kami sangat antusias dan tertib dalam mengikuti 
ibadah ini. Kami beserta ibu guru juga bersemangat 
sekali dalam mengalunkan lagu-lagu pujian Natal 
menyambut lahirnya Yesus, Sang Juru Selamat Dunia. 
Setelah ibadah Natal selesai, acara pun dilanjutkan 
dengan perayaan Natal. Dalam perayaan ini, kami 
mengisinya dengan berbagai penampilan di panggung, 
di antaranya: menyanyi bersama, puisi, drama, menari, 
gerak dan lagu, serta masih banyak lagi yang lain. Kami 
semua sangat senang dan bersukacita selama mengikuti 
perayaan Natal ini. Selanjutnya, acara ditutup dengan 
penyampaian pesan Natal dari Ibu Farida Setiawati L., S.Pd., 
M.Si. selaku kepala sekolah. Semoga kelahiran Yesus dapat 
membawa sukacita bagi kita semua, membawa damai di 
hati setiap orang, dan memberikan semangat baru dalam 
kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.
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Quality Time

Perjamuan Kasih

Pagi hari itu... hari Selasa, tanggal 
27 November 2018, seluruh siswa 
TK Kristen Petra 11 mengikuti 

satu kegiatan parenting, yakni kegiatan 
belajar sentra dengan tema “Bahan 
Alam”. Dan yang membuat kami sangat 
senang mengikuti kegiatan ini adalah... 
kami mengikutinya bersama dengan 
mama dan papa. Dengan bahan alam 
yang sudah disediakan oleh sekolah, 
kami pun mulai membuat hiasan 
ataupun suvenir dari bahan-bahan 
alam tersebut. Tujuan dari kegiatan ini 
adalah agar kami bisa bekerja sama dan 
kompak untuk menyelesaikan tugas 
belajar, serta menikmati waktu bersama 
keluarga. Kami sangat bangga... karena 
di tengah kesibukan mama dan papa, 
mereka masih bisa menyempatkan 
hadir di sekolah untuk mendampingi 
kami belajar. Meskipun hanya kurang 

Saya Suka Buah Tomat

Bentuknya bulat... warnanya merah... ada yang besar, ada juga yang kecil, dan 
rasanya segaarrr...! Ayo teman, coba tebak itu buah apa? Betul! Itu adalah buah 
tomat. Kami, siswa kelompok B TK Kristen Petra 10, sedang belajar tentang aneka 

buah, salah satunya adalah buah tomat. Buah ini bentuknya bulat, kulitnya halus, dan 
warnanya merah bila sudah masak. Bila dimakan, rasanya segar dan banyak airnya. 
Buah tomat punya banyak manfaat, lho... karena mengandung vitamin C yang baik 
bagi kesehatan tubuh, serta bermanfaat untuk mata kita. Buah ini juga membantu kulit 
kita tetap sehat dan terasa halus. Buah tomat bisa dimakan langsung, dimasak dengan 
sayur-sayuran, atau juga bisa dicampur dalam salad sayur. Nah, yang kami lakukan di 
sekolah pada tanggal 7 November 2018, adalah mencoba makan buah tomat segar, serta 
membuat jus tomat secara bergiliran. Wah, rasanya segar dan manis! Cara membuat 
jus tomat juga mudah, yaitu dengan memasukkan tomat, gula, dan sedikit air ke dalam 
blender, lalu menyalakannya. Setelah beberapa saat, jus segar pun siap dinikmati! Buah 
tomat memang enak dan segar, badan pun jadi sehat. Bagaimana, teman-teman... 
tertarik mencoba makan buah tomat dan minum jus seperti kami?

Selamat pagi...! Hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018, 
kami, siswa-siswi KB-TK Kristen Petra 12, bersama-sama 
melaksanakan perjamuan kasih di sekolah. Oh, iya... tahukah 

kalian, makna dari perjamuan kasih? Perjamuan kasih merupakan 
persekutuan kasih untuk saling melayani dan berbagi dengan 
sesama, di mana pun kita berada. Nah... pagi ini, setelah kami 
mengumpulkan makanan yang kami bawa, kami pun berdoa 
dan menikmati makanan bersama-sama. Kami senang sekali 
dapat bercengkerama dan makan bersama dengan teman-teman 
di sekolah. Eitts... tetapi jangan lupa, makanan yang sudah 
dipilih, harus dihabiskan, ya! Dan jika sudah selesai makan, jaga 
kebersihan dengan membuang sampah plastik makanan ke 
tempat sampah, kawan..! Hehehe...! Selamat berbagi kasih!
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lebih satu jam kami bekerja membuat 
hiasan, bagi kami itu merupakan waktu 
yang sangat istimewa. Terima kasih, 
Mama.... Terima kasih, 
Papa.... Kami sangat 
menyayangimu.



Ding, dong, ding..! Ding, dong, ding...!! Lonceng Natal 
berbunyi, menyambut datangnya Sang Juru Selamat 
Yesus Kristus Tuhan kami. Sukacita dan damai sejahtera 

Natal sungguh terasa di sekolah kami, disertai dengan warna-
warni aksesori Natal yang telah terpasang di mana-mana. 

Keceriaan dan sukacita Natal ini disambut pula oleh siswa-
siswi TK Kristen Petra 7 bersama orang tua dalam berbagai 
kegiatan, salah satunya adalah lomba Natal dengan orang tua 
pada tanggal 14 Desember 2018. Pagi itu begitu ramai, sekolah 
kami dipenuhi oleh para orang tua yang akan mengikuti 
kegiatan lomba siswa TK A dan B. Saat lomba berlangsung, 
juga ada bazaar charity yang menyediakan berbagai makanan 
dan minuman. Para peserta lomba pun bisa mengisi energi 
mereka sebelum bertanding. 

Siswa TK A mengikuti lomba menghias pohon Natal dengan 
orang tua, lalu menggiring bola untuk dimasukkan ke mulut 
boneka salju. Untuk lomba ini, pemenangnya adalah Jessica 
Saralee Chandra (Juara I), Edmund Lucas Santoso (Juara II), 
serta Joyce Caroline Tjandra (Juara III). Sedangkan siswa TK B 
mengikuti lomba memancing dan memindahkan ikan plastik 
dengan menggunakan bakiak bersama orang tua. Untuk lomba 
ini, pemenangnya adalah Corinne Farago (Juara I), Musa Henok 
Mulya (Juara II), dan Kalea Naomi Huang (Juara III). 

Wow, sungguh menyenangkan bisa berlomba dengan papa 
dan mama! Itu adalah momen Natal yang tak terlupakan. 
Hehehe...! Begitulah cerita keceriaan Natalku bersama orang 
tua di sekolah. Sampai jumpa lagi pada cerita 
yang lain! Tuhan Yesus memberkati kita semua. Akhirnya... hari yang ditunggu-tunggu pun 

datang juga! Hari Selasa, tanggal 18 Desember 
2018, TK Kristen Petra 13 mengadakan acara 

perayaan Natal di sekolah. Setelah melalui latihan 
selama beberapa waktu, tiba saatnya bagi kami, 
seluruh siswa TK A dan TK B, untuk menampilkan 
kemampuan di hadapan teman-teman dan juga 
orang tua kami. 

Kami mempersembahkan berbagai penampilan 
dengan sangat menggemaskan di atas panggung. Ada 
gerak dan lagu, musik angklung, balet, serta modern 
dance. Kostum  yang kami pakai juga sangat lucu 
dan penuh warna. Pokoknya hari ini sangat meriah 
dan menyenangkan. Setiap penampilan dari kami 
selalu mendapat sambutan dari para penonton, 
karena kami tampil dengan penuh percaya diri di atas 
panggung. Dukungan mereka semakin menambah 
rasa percaya diri kami, dan membuat kami ingin 
selalu ingin tampil lagi dalam acara- acara seperti ini.

Terima kasih Tuhan, hari ini kami dapat melayani 
Tuhan dalam acara perayaan Natal di sekolah kami. 
Biarlah melalui pelayanan yang kecil ini, kami dapat 
memuliakan Tuhan. Merry Christmas every one...! 
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Keceriaan Natal
di Sekolah


