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seputar aktivitas para siswa PPPK Petra 
yang menarik bagi Anda, dalam kegiatan 
pembelajaran ataupun prestasi dalam 
ajang perlombaan. Beberapa kegiatan 
tersebut di antaranya yaitu membuat 
kreasi perahu layar, bermain sepeda, 
eksperimen sains, fun field trip ke Eco 
Green Park, pentas seni, dan prestasi 
nonakademik dalam lomba paduan  suara, 
band, serta bola basket. Itulah beberapa 
artikel yang kami siapkan bagi Anda dalam 
Gema Petra edisi kali ini.

Kiranya liputan berita yang kami sajikan 
dalam Gema Petra edisi bulan Februari 
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Belajar Berlalu Lintas

Perahu Layar 

Kreasiku!
Hai, teman-teman...! Bertemu kembali dengan kami, siswa-siswi kelompok B 

TK Kristen Petra 10. Pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, kami mencoba 
membuat kreasi baru dari bahan sedotan dan potongan botol air mineral. 

Semua bahan ini akan kami rangkai menjadi perahu layar. Dan... kami akan 
membuat dua perahu layar, lho! Hehe... kalian mau tahu caranya??? 

Caranya mudah sekali! Untuk perahu pertama, kita siapkan enam buah 
sedotan dan satu kertas berbentuk segitiga. Lima buah sedotan diberi lem, dan 
direkatkan jadi satu. Tetapi hati-hati, menempelkannya harus sejajar agar bisa 
digunakan sebagai badan perahu. Lalu, ambil kertas segitiga dan tempelkan ke 
satu sedotan yang lain untuk dijadikan layarnya. Setelah itu, tempelkan dengan 
posisi berdiri di tengah-tengah badan perahu. Jadi deh, perahu pertamaku!

Untuk perahu kedua, kita perlu potongan botol air mineral, satu buah 
sedotan, dan satu kertas berbentuk segitiga. Nah, yang ini lebih mudah lagi! Kita 
tinggal menempel layar kapal dari sedotan dan kertas segitiga seperti perahu 
pertama, ke dalam potongan botol air mineral. Nah... jadi, deh! Mudah, bukan?

Dua-duanya sama-sama perahu layar, tetapi bedanya yang satu badan 
perahunya terbuat dari sedotan, sedangkan satunya lagi terbuat dari potongan 
botol air mineral. Hehe... biarpun badan perahunya berbeda, dua-duanya bisa 
mengapung di air, lho! Ketika kami meniupnya... perahu tersebut bisa bergerak, lho! 
Hmm... kira-kira kenapa, ya?! Ternyata, perahu layar bisa bergerak karena ada angin. 
Hebat, ya! Yuk, kita buat perahu layar yang lain!

Breemmm! Breemm! Breemmm...!! 
Tin, tin, tin...! Stop, berhenti, 
lampu lalu lintas berwarna merah! 

Begitulah celoteh kami saat asyik 
belajar tentang aneka kendaraan dalam 
pembelajaran sentra yang ada di TK 
Kristen Petra 7 pada tanggal 14 Januari 
2019. Ibu guru mengajak kami, siswa TK 
A, untuk bermain mobil-mobilan. 

Ibu guru sudah menyiapkan maket 
Kota Surabaya beserta jalan rayanya, 
termasuk mobil-mobilnya. Tidak hanya 
itu, di maket itu juga ada Tugu Pahlawan, 
Monumen Bambu Runcing, rambu lalu 
lintas, serta fly over, yakni jembatan 
supaya jalan tidak macet. Oh, iya... 
taman yang indah juga ada di sana. 
Hmm... tidak hanya itu, ibu guru 
juga sudah menyiapkan area parkir 
yang sudah ada nomornya, sehingga 
mobil-mobil bisa parkir dan tertata 
rapi. Nah... setelah itu, kami boleh 
memainkan mobil-mobil tersebut. 
Hehehe...! Seru! Mobil kami meluncur 
dengan cepat, tetapi... tetap waspada 
terhadap rambu lalu lintas, lho...! 

Bermain mobil-mobilan ini sangat 
menyenangkan, apalagi bermainnya 
dengan teman-teman, jadi tambah asyik. 
Satu lagi, selesai bermain, mobil harus 
dikembalikan ke tempat parkir yang 
sudah disediakan.

Belajar di sekolah sungguh 
menyenangkan. Sambil bermain, 
kita bisa belajar banyak hal tentang 
kendaraan dan  aturan di jalan raya. 
Selain bermain mobil-mobilan di maket, 
kami juga bermain mobil-mobilan dari 
kardus yang dibentuk menjadi mobil. 
Kami seakan-akan naik mobil sungguhan 
berkeliling di rute yang juga sudah 
disediakan oleh ibu guru. Eitss.. kalau 
mobil-mobil ini rusak, bisa diperbaiki di 
bengkel mobil yang sudah disediakan 
oleh ibu guru. Hehehe...! Hmm... tak 
terasa, waktu belajar sudah usai, dan 
kami pun mengakhiri kegiatan pada 
hari itu. Besok, kami melanjutkan 
dengan kegiatan bermain yang lebih 
menyenangkan lagi. Hehehe...! Sampai 
jumpa, teman-teman...! Tuhan Yesus 
memberkati.



Tertib 

Berlalu Lintas
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Hai, teman-teman! Apakah kalian pernah ikut 
papa atau mama ke bengkel? Bengkel adalah 
tempat untuk merawat atau bahkan memperbaiki 

kendaraan seperti mobil, sepeda motor, ataupun sepeda. 
Di bengkel, selalu ada seseorang yang biasa 
dikenal dengan sebutan montir, yang bekerja 
untuk memasang ataupun memperbaiki 
mesin kendaraan yang rusak. 

Nah, pada hari Senin, tanggal 14 
Januari 2019 ini, kami, siswa-siswi 
TK A dari TK Kristen Petra 5, sedang 
bermain peran menjadi montir kecil di 
sekolah. Dengan bermacam perlengkapan bengkel 
yang ada, seperti: baut, tang, kunci T, kunci ring, kunci pas, 
kunci inggris, palu, obeng, dan lain-lain, kami belajar untuk 
memperbaiki sepeda yang rusak. Kami juga memakai topi, 
sama halnya dengan para montir saat bekerja di bengkel. 
Hehehe...! Kami mencoba ‘memperbaiki’ bagian-bagian 
yang ada pada sepeda tersebut, contohnya roda, setir, 
dan lain-lain. Tidak lupa, salah satu bagian yang paling 
penting dari sepeda, yaitu rem. Rem digunakan untuk 
menghentikan laju sepeda. Oleh karena itu, apabila rem 
sepeda rusak, akan sangat berbahaya untuk pengemudi 
dan dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Kami bersemangat sekali bisa menjadi seorang montir 
dan saling bekerja sama memperbaiki sepeda kami. 
Kegiatan bermain menjadi montir ini merupakan hal baru 
bagi kami. Hal penting yang harus kita ingat dan perhatikan 
dengan baik adalah sebelum kita mengendarai sebuah 
kendaraan, kita harus memeriksa kendaraan tersebut 
terlebih dahulu dan tak lupa melakukan perawatan 
secara rutin, teman-teman! Selain itu, kita sebaiknya 
mengendarai dengan laju yang cukup dan tidak terlalu 
cepat, sehingga tidak sampai menabrak saat berhenti 
mendadak dikarenakan ada sesuatu yang terjadi di depan.

Hai, teman-teman..! Pada tanggal 17 Januari 2019, 
aku dan teman-teman kelompok B TK Kristen 
Petra 12 belajar dalam kegiatan sentra peran. Kali 

ini, kami semua bermain tertib berlalu lintas. Waahhh... 
senangnya! Sebelum bermain, ibu guru menjelaskan 
bahwa di jalan raya terdapat banyak pengguna jalan raya, 
dan semuanya  harus tertib aturan berlalu lintas.

Jika kita sebagai pengguna kendaraan seperti mobil, 
motor, dan sepeda, kita harus mematuhi rambu-rambu 
yang ada di jalan raya, seperti mengendarai dengan 
kecepatan dan jalur yang sudah ditetapkan, serta 
mematuhi lampu lalu lintas. Oh, iya, tahukah kalian arti 
dari lampu lalu lintas yang berwarna merah, kuning, 
dan hijau? Jika lampu berwarna hijau, artinya kita boleh 
menjalankan kendaraan kita. Jika lampu berwarna kuning, 
artinya kita harus siap-siap untuk berhenti ataupun 
siap-siap melaju. Jika lampu lalu lintas berwarna merah, 
artinya kita harus berhenti. Berhentinya tepat di belakang 
zebra cross ya, kawan! Karena selain pengguna kendaraan, 
ada juga lho pengguna jalan raya yang lainnya, yaitu 
pejalan kaki. Pejalan kaki pun memiliki aturan di jalan 
raya. Jika kita sebagai pejalan kaki ingin menyeberang 
jalan, misalnya di pelican crossing, kita harus menekan 
tombol untuk menyeberang dan menunggu hingga suara 
tanda menyeberang berbunyi, serta menunggu hingga 
lampu lalu lintas (untuk pengguna kendaraan) berwarna 
merah menyala. Pada umumnya, di jalan raya terdapat 
bapak atau ibu polisi yang mengatur lalu lintas. Kehadiran 
mereka dapat membantu kita sebagai pengguna jalan 
raya untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas, sehingga 
kita bisa terhindar dari hal-hal yang membahayakan 
keselamatan.

Setelah mendengarkan dan memahami penjelasan 
dari ibu guru, kami semua semakin mengetahui apa saja 
yang harus kami lakukan saat bermain peran menjadi 
pengguna jalan raya di sentra ini. Saling menghargai dan 
memiliki rasa disiplin, menjadi faktor utama tertibnya lalu 
lintas di jalan raya. Yeyyy..!!! Selamat bermain, kawan!

Montir Kecil



Yeaayy...! Pada tanggal 18 Januari 
2019 lalu, ibu guru mengajak kami, 
siswa-siswi KB Kristen Petra 9, 

untuk mengikuti kegiatan naik sepeda. 
Kegiatan ini berkaitan dengan tema 
kegiatan yang sedang berlangsung, yaitu 
tema “Kendaraan”. Sebelumnya, ibu guru 
sudah menerangkan tentang jenis-jenis 
kendaraan, baik kendaraan udara, laut, 
maupun darat. Kami melihat gambar 
dan tayangan video aneka kendaraan, 
sehingga kami semua bisa mengerti 
dengan baik apa yang disampaikan oleh 
ibu guru. Nah, salah satu kendaraan 
yang langsung dipraktikkan adalah 
dengan naik sepeda. Tentu saja kami 

Kring, kring, kring... ada sepeda... 
sepedaku roda dua... kudapat 
dari ayah... karena rajin belajar. 

Begitulah lagu yang kami nyanyikan 
ketika naik sepeda bersama pada hari 
Selasa, tanggal 15 Januari 2019. Wow, 
seru banget! Dengan semangat, aku 
dan teman-teman kelompok B TK 
Kristen Petra 11 naik sepeda tersebut 
secara bergiliran. Saat itu, kami sedang 
mengikuti pembelajaran bermain peran. 
Semuanya mendapat kesempatan 
untuk naik sepeda. Sssttttt...! Meski ada 
teman yang belum bisa naik sepeda 
dan membuatnya menangis, kami tidak 
mengejeknya, justru kami memberi 
semangat untuk mau belajar. Bersepeda 

Tema kegiatan belajar kelompok 
B TK Kristen Petra 13 pada hari 
Senin, tanggal 7 Januari 2019, 

adalah tentang kendaraan darat. 
Pada hari itu, kami belajar tentang 
kendaraan sepeda motor, becak, dan 
sepeda. Contohnya untuk sepeda, kami 
mempelajari tentang bagian-bagian 
sepeda dan cara kerja sepeda. Nah... 
setelah belajar di dalam kelas, kami 
pun belajar di luar kelas, yaitu bermain 
sepeda di taman lalu lintas sekolah. 
Yiipiieee..!!! Pada kegiatan ini, kami 
melatih kemampuan motorik kasar kami 
untuk dapat mengayuh sepeda supaya 
berjalan. Selain itu, kami juga belajar 
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Serunya Bersepeda!

itu mempunyai banyak manfaat bagi 
kami, karena melatih gerak motorik 
kasar, ketangkasan, dan keseimbangan 
kami. Dalam kegiatan ini, kami juga 
belajar tentang rambu-rambu lalu lintas, 
baik untuk pengendara sepeda motor 
maupun orang yang bersepeda. Uuhhh... 
kebayang kan bahayanya jika kita tidak 
mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang 
ada di jalan, bisa-bisa terjadi kecelakaan. 
Pada akhir pelajaran, bu guru berpesan 
kepada kami untuk berhati-hati pada 
saat bersepeda di jalan. Patuh terhadap 
rambu-rambu lalu lintas di jalan itu 
sangatlah penting, supaya nantinya tidak 
terjadi hal-hal yang membahayakan. 
Hehehe... yuk, kita tertib berlalu lintas!

membaca simbol dari rambu-rambu lalu 
lintas, misalnya: belok kiri, belok kanan, 
stop, dan tanda dilarang masuk. Kegiatan 
ini sangat menyenangkan karena kami 
dapat bermain sepeda sambil mengikuti 
rambu-rambu lalu lintas seperti di jalan 
raya sungguhan, persis seperti orang 
dewasa saat menyetir kendaraan di 
jalan raya. Mematuhi rambu-rambu 
lalu lintas itu penting untuk menjaga 
keselamatan bersama. Kalau tidak taat, 
bisa mengakibatkan kecelakaan. Selain 
itu, kami juga belajar antre dan sabar 
menunggu giliran bermain sepeda. 
Menyenangkan, bukan? Hehehe...!

sangat senang ketika diberi kesempatan 
untuk bermain sepeda. Namun... 
untuk bermain sepeda, kami harus 
bergantian. Hehehe... sekalian belajar 
antre dan melatih kesabaran kami. Di 
antara kami, ada yang dengan berani 
langsung mengayuh sepedanya, namun 
ada juga yang masih takut-takut untuk 
mencobanya. Dengan sabar, ibu guru 
mendampingi dan memotivasi kami 
sehingga kami semua bisa mencoba 
untuk mengendarai sepeda dengan baik. 
Melalui kegiatan bersepeda ini, kami bisa 
mengenal salah satu jenis kendaraan, 
sekaligus melatih kemampuan motorik, 
keseimbangan, dan keberanian kami.



Asyiiikkk...! Kami, siswa kelas II SD Kristen 
Petra 1, berkunjung ke Little Tokyo yang 
berada di kawasan Surabaya Barat, tepatnya 

di Pakuwon Mall, pada tanggal 15 Januari 2019. 
Little Tokyo adalah sebuah area hiburan, kuliner, 
dan perbelanjaan, dengan konsep dekorasi ataupun 
arsitektur perpaduan nuansa Jepang tradisional 
dan Barat modern. Di sana, kami tidak hanya 
melihat-lihat, tetapi juga diajak untuk bermain game 
bersama dalam beberapa pos permainan. Sebelum 
bermain, kami dibagi menjadi empat kelompok 
sesuai dengan pos yang ada, yaitu empat pos. Di pos 
I, kami berada di salah satu ruangan untuk mengikuti 
kegiatan mewarnai. Lalu di pos II, kami bermain 
tebak kata. Dalam game ini, tiap siswa mendapat 
satu pertanyaan yang harus dijawab. Apabila 
menjawab dengan benar, akan mendapat hadiah. 
Usai pos II, kami lanjut ke pos III, yaitu Siloam 
Hospital. Di sini, kami mendapat pengarahan dan 
pelatihan tentang pertolongan pertama pada korban 
kecelakaan, korban jatuh, ataupun korban luka bakar. 
Terakhir pada pos IV, ada permainan yang sangat 
menyenangkan, yaitu di Amped Trampoline Park. 
Trampolin adalah salah satu permainan yang disukai 
oleh siapa saja, baik itu orang dewasa maupun anak-
anak. Saat bermain trampolin, kita bisa bersenang-
senang sekaligus berolahraga. Nah, teman-teman... 
itu tadi kegiatan yang kami lakukan di Little Tokyo. 
Sampai jumpaaa...!!!

Jika kalian diajak untuk pergi ke mall, apa yang kalian 
rasakan? Pasti merasa antusias, kan... karena kalian akan 
bersenang-senang di sana. Berbicara mengenai mall, kalian 

pernah mendengar ataupun melihat tempat yang bernama Little 
Tokyo, bukan? Hhmm... kira-kira apa ya itu? Yap, benar! Untuk 
kalian yang pernah pergi ke Pakuwon Mall, Surabaya, pasti 
pernah melihat bahkan membeli sesuatu di tempat tersebut. 
Pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, kami, siswa-siswi 
kelas I SD Kristen Petra 11, mengadakan field trip ke Little Tokyo. 

Kegiatan ini dibagi menjadi beberapa pos, yang letak tiap 
posnya di sekitar Little Tokyo. Yess, kami siap untuk memulai 
kegiatan ini dengan sukacita! Di pos pertama, kami belajar 
tentang edukasi kesehatan yang disampaikan oleh dokter 
dari Rumah Sakit Siloam, Surabaya. Kami belajar mengenai 
pertolongan pertama gawat darurat, yaitu apa yang harus kami 
lakukan jika terjadi luka yang disebabkan oleh air panas, api, 
jatuh, dan lain-lain. Kami sangat senang, karena kami juga dapat 
hadiah jika bisa menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan 
oleh dokter. Di pos kedua, kami belajar untuk menggambar 
serta mewarnai bersama Ohayo Drawing School. Kami harus 
bisa menggambar dengan tema “Healty Food” dan “Unhealty 
Food” yang didasari dengan gambar segitiga. Untuk healty 
food, kami menggambar wortel, stroberi, semangka, dan keju. 
Sedangkan untuk unhealthy food, kami menggambar roti, ice 
cream, permen, dan pizza. Di pos ketiga, kami bermain picky 
picky snackie. Cara bermainnya, kita harus memilih salah satu 
kartu yang dipegang oleh kakak pembina, yang dibaliknya ada 
sebuah pertanyaan. Jika dapat menjawab dengan benar, kami 
akan mendapatkan hadiah yang sesuai dengan gambar di kartu, 
seperti snack, susu, ataupun yang lain. Lalu, bagaimana 
jika kami kesusahan untuk menjawab pertanyaannya? 
Tenang, kakak pembina akan mengarahkan dan 
membantu, jadi kami semua tetap akan mendapatkan 
hadiahnya. Kemudian, kami menuju pos terakhir 
untuk bermain dan berolahraga, yaitu di Amped 
Trampoline Park yang memiliki beberapa wahana. 
Bagi kami, ini adalah kegiatan yang paling 
menyenangkan karena bisa bebas bermain 
bersama teman-teman. 

Nah... itulah kegiatan kami di Little Tokyo. Hal 
yang kami dapatkan, kita tidak hanya belajar ketika 
di sekolah saja, tetapi di mana pun kita, tetap bisa 
bermain sambil belajar. Semangat terus, ya... untuk 
belajar hal-hal yang baru!
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Yuk...!!!
Ikut Kami Bermain



Wah... teman-teman kelas 
VI sedang apa, ya? Mereka 
kok kelihatannya serius 

banget. Oh... ternyata mereka sedang 
mengerjakan soal-soal latihan tryout. 
Ya, memang saat ini para siswa kelas VI 
SD Kristen Petra 7 sedang disibukkan 
dengan latihan tryout. Semangat, teman-
teman! Baca soal dengan teliti, ya! 
Hari Senin itu, tanggal 14 Januari 2019, 
mereka mengerjakan soal-soal mata 
pelajaran Bahasa Indonesia. Tentu saja 
mereka memerlukan pemahaman dan 

Wah, permainan apa ini? Aku tidak pernah 
memainkan sebelumnya. Ini adalah pengalamanku 
pertama kali bermain engklek. Ternyata 

menyenangkan sekali permainan ini. Mungkin banyak di 
antara kita ada yang tidak mengetahui permainan ini, 
permainan ini dahulu sering dimainkan oleh papa dan 
mama kita, lho..!

Aku bisa meloncat ke kanan dan ke kiri dengan kedua 
kakiku. Teman-temanku semua bersorak-sorai ketika 

kami mulai memainkannya. Sorakan dari teman-
teman itulah yang membuat kami semakin semangat 
dalam bermain. Karena keasyikan bermain, kami 

sampai lupa waktu. Walaupun badan kami sedikit 
berkeringat karenanya, kami tetap puas dengan 
permainan tradisional ini. Permainan ini tidak 
kalah menyenangkan dari bermain gadget yang 
canggih lho, teman-teman! Melalui permainan 
ini, kita dapat semakin akrab dengan teman kita, 
sekaligus berolahraga karena tubuh kita banyak 
bergerak dan berkeringat. Berbeda kalau kita 
bermain gadget, kita hanya asyik bermain sendiri 
dan tubuh kita kurang bergerak, sehingga membuat 
badan kita kurang sehat dan bugar.

Itulah kegiatan permainan seru kami di SD Kristen 
Petra 9 pada tanggal 16 Januari 2019 lalu. Nah, mulai 
sekarang aku mau bermain permainan-permainan tradisional 
yang ternyata menyenangkan dan menyehatkan. Ayo, 
teman-teman... kita perlu mengenal permainan-permainan 
tradisional yang pernah dimainkan oleh papa dan mama kita. 
Kalian bisa menanyakan kepada papa dan mama, permainan 
tradisional apa saja yang biasa dimainkan.
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Semangat Menyongsong

Ujian Nasional

Permainan Tradisional

ketelitian agar dapat mengerjakan soal 
dengan baik. Untuk teman-teman 
kelas VI, gunakan kesempatan 
tryout ini dengan baik, ya... agar 
kalian nanti bisa berhasil dan 
meraih hasil yang maksimal saat 
mengikuti ujian nasional. Kalian 
tentu merasa gugup menghadapi 
ujian nasional, tetapi percayalah... 
dengan kerja keras dan penyertaan 
Tuhan, kalian pasti bisa mengerjakan 
ujian nasional dengan baik. Tuhan 
memberkati kita semua.



Menurut firman Tuhan, tubuh manusia adalah bait 
Allah, maka kita harus menjaga dan merawat 
dengan baik sebagai tanda terima kasih kita kepada 

Tuhan. Ada berbagai cara merawat tubuh, antara lain: tidak 
mengonsumsi obat-obatan terlarang, serta mengenali 
perubahan yang dialami pada masa pertumbuhan dari anak-
anak ke masa remaja. Oleh karena itu, pada tanggal 10 Januari 
2019, para siswa kelas IV-V SD Kristen Petra 5 dibekali dengan 
pengetahuan tentang seks dan napza oleh dr. Agustinus Budi 
Santosa dan dr. Emmilia Husodo.

Siswa dibagi dua kelompok berdasarkan jenis kelamin, yaitu 
kelompok siswa laki-laki dan kelompok siswa perempuan. 
Pada sesi pertama, kelompok siswa laki-laki telah siap dan 
berkumpul di aula. Mereka diberi pengarahan oleh dr. 
Agustinus tentang napza, yaitu  jenis-jenis narkoba serta 
bahayanya bagi tubuh manusia, disertai pendidikan seks untuk 

laki-laki. Pada sesi kedua, melalui dr. Emmilia, kelompok 
siswa perempuan diberi pengetahuan tentang cara 
mengenali perubahan-perubahan anggota tubuh yang 
dialami saat beranjak remaja, serta cara menjaga anggota 
tubuh dengan benar. Tujuan dari mengenali perubahan 
fisik masing-masing dalam masa pertumbuhan, adalah 
agar kita dapat memiliki dan mengembangkan sikap 
yang positif dalam bersosialisasi sesuai dengan perannya 
masing-masing, sebagai laki-laki dan perempuan. 

Mereka sangat antusias mengikuti kegiatan ceramah 
tersebut. Tampak mereka aktif bertanya mengenai hal-
hal yang belum dimengerti. Nah, teman- teman, setelah 
mendengarkan pengetahuan tentang pendidikan seks dan 
napza, kita diingatkan untuk selalu menjaga tubuh dengan 
cara berperilaku yang benar dan sopan, karena tubuh ini 
merupakan titipan Tuhan yang harus kita jaga.
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Jaga dan Rawat 
Tubuh Kita

Upacara Bendera

Awal Tahun

Hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, adalah hari 
pertama pada tahun 2019 bagi siswa-siswi 
SD Kristen Petra 10 untuk mengikuti upacara 

bendera. Mengikuti upacara bendera merupakan 
wujud rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah 
air Indonesia. Terdapat hal yang berbeda dari upacara 
bendera pada awal tahun ini. Hal ini dikarenakan kami 
kedatangan Bapak Polisi. Seperti yang kita ketahui, 
polisi bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani 
masyarakat. Dengan hadirnya polisi dalam pelaksanaan 
upacara bendera, membuat kami lebih kenal dan 
dekat dengan polisi. Hal ini terlihat dari suasana 
santai dalam pidato yang disampaikan langsung oleh 
Kapolsek Sukomanunggal, Kompol Muljono, S.H., 
M.H., yang menyampaikan bahwa siswa tidak perlu 
takut dengan keberadaan polisi di sekolah. Hal ini 
dikarenakan polisi adalah teman yang baik. Beliau 
juga memberikan pesan yang sangat berharga bagi 
siswa, seperti dampak buruk penggunaan gadget yang 
dapat merusak mata dan mengganggu konsentrasi 
belajar. Secara keseluruhan, upacara berlangsung 
dengan hikmat. Menutup upacara, seluruh siswa 
diajak berfoto bersama, dan suasana menjadi semakin 
hangat ketika kami bersalam-salaman dengan Bapak 
Polisi. Demikian cerita pengalaman upacara awal tahun 
kami. Tuhan Yesus memberkati.



Siswa-siswi kelas V SD Kristen Petra 12 
mengadakan kegiatan praktikum IPA tentang 
perpindahan panas pada tanggal 21 Januari 2019 

yang lalu. Seperti diketahui, ada tiga cara perpindahan 
panas, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. 
Khusus pada praktikum kali ini, para siswa akan 
membuktikan perpindahan panas secara konveksi. 

Teman-teman tahu tidak, bahwa di sekitar kita, 
sering kita temui peristiwa perpindahan panas secara 
konveksi. Bagaimana panas bisa berpindah dari tempat 
satu ke tempat yang lain. Kadang kita mengabaikan 
peristiwa konveksi itu sendiri. Nah…! Kali ini, kami akan 
membuktikan bahwa peristiwa konveksi itu ada, dan sering 
kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Alat yang dibutuhkan dalam percobaan ini adalah 
segelas air panas dan es batu berwarna. Langkah pertama, 
air panas dalam gelas dimasuki dengan es batu berwarna. 
Beberapa saat kemudian terjadi perpindahan panas dari 
air panas ke es batu. Akibatnya, es batu mencair. Nah… 
perpindahan panas dari suhu yang tinggi ke suhu yang 
lebih rendah inilah yang disebut dengan konveksi. 

Nah, teman-teman! Ternyata cukup mudah, kan...
membuktikan terjadinya peristiwa konveksi di sekitar 
kita. Selain percobaan di atas, masih ada lagi contoh 
peristiwa konveksi di sekitar kita, lho..! Yaitu gerakan naik 
turun air ketika dipanaskan, gerakan naik  turun kacang 
hijau, kedelai, dan lainnya ketika dipanaskan, ataupun 
terjadinya angin darat dan angin laut. Wah, jadi ingin 
melakukan percobaan lagi, nih! Ayo, teman-teman, kita 
bereksperimen untuk membuktikan peristiwa menarik 
yang ada di sekitar kita! 
Salam sains, yaaa..!!! 

Yeeeee...!!! Akhirnya kami bisa kembali aktif dalam 
kegiatan belajar. Hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, 
merupakan hari saat kami, siswa-siswi SD Kristen 

Petra 13, memulai aktivitas dalam kegiatan belajar di 
sekolah. Ada rasa sukacita dan semangat dalam diri kami 
untuk bertemu dan bercerita kepada teman serta bapak 
dan ibu guru di sekolah, mengenai pengalaman kami 
pada masa liburan. Tidak lupa, kami menerapkan apa 
yang telah diajarkan oleh bapak dan ibu guru, yaitu selalu 
melakukan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) 
kepada siapa pun yang kami temui, serta budaya SADAR 
(Sampah buang pada tempatnya, Antre, Datang tepat 
waktu, Antusias belajar, Rasa memiliki) yang membentuk 
karakter kami dalam bersosialisasi yang baik, kapan pun 
dan di mana pun kami berada. Semoga dengan pedoman 
ini, kami akan terus memiliki karakter yang positif, baik 
bagi diri kami maupun bagi sesama kami. Tak lupa, kami 
berterima kasih kepada bapak dan ibu guru yang selalu 
mengingatkan kami untuk menerapkan budaya 5S dan 
SADAR. Tuhan memberkati!

Sudahkah Kalian 

Menerapkan 5S?

My Science 
Experiment
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Baksos ke Rumah Singgah

Masih dalam suasana Natal dan tahun baru, keluarga besar SMP 
Kristen Petra 2 berbagi sukacita Natal dengan saudara-saudara kami 
yang ada di Rumah Singgah Mawari pada hari Kamis, tanggal 10 

Januari 2019 yang lalu. Kami yang berkunjung sebagai perwakilan sekolah 
terdiri atas pengurus OSIS dan tim PD (Persekutuan Doa). Acara kunjungan 
sendiri dimulai pada pukul 15.00, setelah jam pulang sekolah. Dalam kegiatan 
ini, kami melakukan kegiatan bermain bersama, berpuisi, serta bernyanyi 
bersama untuk melengkapi kebersamaan dan kebahagiaan pada hari itu. 
Senang sekali bisa berbagi sukacita dengan teman-teman di Rumah Singgah 
Mawari. Tak terasa... waktu menunjukkan pukul 17.00, kami pun segera 
mengakhiri kegiatan kunjungan ini. Dari kegiatan ini, kami belajar bahwa 
kesederhanaan bisa menciptakan sebuah kebahagiaan yang berkesan.

Hai, guys! Dalam kesempatan kali 
ini, kami, Travejes Band dari SMP 
Kristen Petra 5, akan membagikan 

pengalaman kami dalam lomba di SMA 
Santa Agnes beberapa pekan lalu. Dalam 
rangka ulang tahun Santa Agnes, mereka 
mengadakan beberapa lomba yang 
hanya bisa diikuti oleh para siswa jenjang 
SMP. Saat kami mendengar info lomba 
itu, kami tertarik untuk mengikutinya. 
And... for your information guys, kita 
menerima info tersebut pada tanggal 
10 Januari 2019! It means... kami hanya 
punya waktu persiapan kurang lebih 
satu minggu aja! It’s challenging, right? 
Tetapi, hal itu nggak menghalangi kami 
untuk menyerah begitu saja! Walau 
dengan waktu yang singkat, kami 

To God be the Glory
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berusaha untuk melakukan yang terbaik 
yang kami bisa.

Tanggal 18 Januari 2018, hari 
perlombaan pun tiba. Tiba di sana, para 
peserta lomba band diberi satu ruangan 
khusus sebagai ruang persiapan. Tidak 
terasa, dua jam berlalu... dan kami 
sudah diminta untuk menuju ke tempat 
perlombaan, yaitu di aula SMA Santa 
Agnes. Kami sempat kaget dengan 
luasnya ruangan aula di sana. Besar 
banget gaes! Satu demi satu peserta 
sudah menunjukkan penampilan 
mereka. Ada beberapa penampilan yang 
membuat kami sedikit minder. But... 
we can do our best by relying on Jesus! 
Lalu, giliran kami pun tiba. Dengan 
berdoa dan berserah kepada Tuhan, 

kami berjalan memasuki area panggung 
dengan percaya diri. Kami menyanyi 
dan memainkan alat musik kami dengan 
sepenuh hati.

Sembari menunggu pengumuman, 
kami menikmati waktu kebersamaan 
bersama teman-teman band kami 
yang lain. Lalu, kami diminta untuk 
berkumpul di aula kembali. Waktu yang 
kami tunggu-tunggu pun tiba. Dengan 
perasaan deg-degan, kami mendengarkan 
hasil keputusan dari para juri. Semua 
pengorbanan kami terbayarkan setelah 
mendengar nama Travejes Band disebut! 
Puji Tuhan, kami bisa meraih gelar juara 
kedua pada perlombaan tersebut. Super 
duper seneng dan bersyukur banget, 
guys...! Thankyou for all of your support, 
guys! Thank you juga buat kerja samanya: 
Liv Clementine, Phoebe Verensko, Eureka 
Demetria, Kidung Agung, Samuel Bachtiar, 
dan Chris Zephaniah! Thank you very 
much too for the three most supportive 
teachers and especially for Jesus! 

oleh: Phoebe Verensko & Eureka 
Demetria



Olimpiade 
Matematika

Fun Field Trip

Satu lagi kesempatan yang kami ―Joshua Justin P. 
dan Shane Michael― dapatkan dalam mengikuti 
lomba mewakili SMP Kristen Petra 3. Kali ini, kami 

berkompetisi dalam Olimpiade Matematika yang diadakan 
oleh SMA Al Hikmah pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 
2019. Selain kami berdua, juga ada teman kami, Jonathan 
Sugiharto, yang turut berpartisipasi dalam ajang lomba 
ini. Lomba ini merupakan lomba beregu yang terdiri atas 
dua peserta. Kami (Joshua dan Shane) adalah satu tim, 
sedangkan Jonathan sendiri.

Pagi harinya, kami mengikuti babak penyisihan yang 
terdiri atas seratus soal pilihan ganda dengan waktu dua 
jam. Kami lolos, dan lanjut ke babak semifinal. Tercatat 
ada sepuluh tim yang masuk ke babak semifinal, dan akan 
mengerjakan sepuluh soal esai dengan alokasi waktu 30 
menit. Puji Tuhan, kami lolos dan bisa melanjutkan ke 
babak final bersama empat tim lainnya. Sekitar pukul 
14.00, babak final dimulai. Tim finalis mengerjakan satu 
soal esai dan akan dilanjutkan dalam babak presentasi. 
Awalnya, kami mengambil undian untuk menetapkan 
urutan presentasi. Ternyata... tim kami mendapatkan 
urutan ke-2. Saat mengerjakan soal esai, kami merasa grogi 
karena belum menyelesaikan soalnya, sedangkan waktunya 
sudah habis. Pada babak presentasi, kami juga melakukan 
beberapa kesalahan sehingga merasa pesimistis dengan 
hasil lomba kami.

Setelah semua tim finalis menyelesaikan presentasinya, 
pengumuman hasil lomba pun dibacakan. Dan puji Tuhan... 
tim kami meraih Juara II, dan Jonathan meraih Juara III. 
Jika Tuhan mengizinkan, pasti akan terjadi walaupun 
kelihatannya mustahil. Kita harus selalu mengandalkan 
Tuhan di setiap hal, dan tetap harus berusaha semaksimal 
mungkin. Ora et labora!

oleh: Josua dan Shane

Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. 
Pada tanggal 24 Januari 2019, kami, para 
siswa kelas VIII SMP Kristen Petra 3, berangkat 

bersama-sama ke Eco Green Park, Batu, untuk mengikuti 
field trip. Dengan menggunakan tujuh bus, pada pagi itu 
rombongan kami langsung menuju ke Eco Green Park. 
Namun sebelumnya, kami sudah dibagi dalam kelompok-
kelompok untuk mengerjakan tugas selama field trip. 

Selama di sana, kami ditemani oleh pemandu yang 
sudah disiapkan, serta guru dan mentor kami. Kami 
diperkenalkan dengan berbagai jenis burung dan cara 
perkembangbiakan, pengembangan tanaman hidroponik, 
penjernihan air, dan pembuatan pupuk, untuk mewakili 
mata pelajaran Biologi. Sedangkan untuk Fisika, kami bisa 
belajar tentang cermin, pembangkit listrik sederhana yang 
berasal dari kotoran hewan ataupun air, bunyi (dalam 
bentuk permainan air), serta planetarium. Untuk bidang 
IPS, ada simulasi gempa, simulasi angin, pertambangan, 
dan miniatur candi. Selain itu semua, di sana kami juga 
melihat karya seni dari barang-barang bekas yang tidak 
terpakai untuk dijadikan barang yang lebih berharga.

Waktu kami untuk belajar, terasa cepat di Eco Green 
Park, meski belum semua kami pelajari. Dan tiba saatnya 
kami untuk segera kembali ke Surabaya, yang disertai 
dengan rintikan air hujan pada saat itu. Masih dalam 
rangkaian kegiatan field trip, tiap-tiap kelompok tidak 
lupa mengerjakan LKS yang sudah dibagikan, untuk dibuat 

laporannya secara bersama-sama. 
Sungguh menyenangkan bisa belajar 
bersama teman-teman dalam 
outdoor activity seperti ini.
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Salah satu aspek dalam program 
pendidikan holistik PPPK Petra 
(Education Beyond Academic) 

adalah Talent Development, yaitu 
pengembangan bakat siswa. Program 
pengembangan bakat siswa di PPPK 
Petra merupakan program yang 
terintegrasi dalam kurikulum sekolah, 

yang bertujuan untuk mengenalkan 
dan menumbuhkan bakat setiap siswa, 
sesuai dengan minat mereka. Program 
Talent Development di setiap sekolah 
PPPK Petra tersedia dalam beragam 
kegiatan yang diajar oleh tenaga 
profesional di bidangnya, misalnya 
MC, drama, cooking, dance, musik, 
fotografi, fashion, make up, dan lain-lain. 
Untuk mewadahi dan mengembangkan 
berbagai bakat siswa, tiap sekolah 
menyelenggarakan pentas seni yang 
menampilkan bakat-bakat para siswanya 
tersebut. Melalui kegiatan ini, siswa 

dapat mengaktualisasikan bakat mereka. 
Acara pentas seni SMP Kristen Petra 

1 tahun ajaran ini yang berlangsung 
pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 
2019, berlangsung sangat meriah. Tak 
tanggung-tanggung, pihak panitia telah 
mempersiapkan event ini sejak tiga 
bulan sebelumnya, yang melibatkan 

Into the Woodland

lebih dari tiga ratus orang, mulai dari 
peserta didik, tenaga pendidik, hingga 
tenaga kependidikan SMP Kristen Petra 
1. Tidak hanya oleh para peserta didik, 
acara pentas seni ini juga dihadiri oleh 
jajaran Dewan Pengurus PPPK Petra, 

orang tua peserta didik, perwakilan 
Dinas Pendidikan, serta para Kepala 
Sekolah Petra dari jenjang SMP hingga 
SMA. Pentas seni SMP Kristen Petra 1 
dengan tema “Into the Woodland“ ini 
dikemas dengan apik dalam balutan 
drama musikal yang diilhami dari film 
“Sokola Rimba”. Iringan paduan suara, 

musik band, 
angklung, solo 
vokal, tarian 
tradisional, 
modern 
dance, serta 
dukungan 
dekorasi dan 
lighting yang 
begitu apik, 
menghantar 
para 
penonton 

untuk larut ke dalam alur cerita drama.
Cerita Sokola Rimba merupakan 

bentuk dedikasi pendidikan oleh Butet 
Manurung kepada Suku Anak 
Dalam atau Orang Rimba di 
Taman Nasional Bukit Duabelas 
(TNBD), Jambi. Saat mengajar, 
Butet mulai merasa prihatin 
akan kehidupan masyarakat 
pedalaman yang hidup nomaden. 
Sementara di sisi lain, kehidupan 
mereka mulai terganggu 
oleh pihak-pihak yang ingin 
menguasai hutan untuk dijadikan 
lahan bisnis. Dari sinilah Butet 
dan keempat sahabatnya merasa 
bahwa Orang Rimba perlu 

mendapat pendidikan untuk melindungi 
mereka dari penindasan dunia luar. 
Mereka pun mendirikan Sokola Rimba 
pada tahun 2003. Acara ini juga diakhiri 
dengan flashmob yang diikuti oleh 
seluruh pengisi dan panitia acara.

12

Pada tanggal 12 Februari 2019, SMP Kristen Petra 2 mengadakan kegiatan 
untuk turut meramaikan Tahun Baru Imlek, dengan mengangkat tema 
“Learning Chinese is Fun“. Kegiatan ini diisi dengan lomba solo vokal 

lagu berbahasa Mandarin dan lomba News Reading menggunakan bahasa 
Mandarin, yang berlangsung di aula SMP Kristen Petra 2 dengan dipandu oleh 
tiga orang MC. Acara diawali dengan pembacaan tata tertib lomba oleh Lăoshī 
Merlin. Setelah dewan juri menempati tempat duduknya, lomba pun dimulai. 
Tampil sesuai dengan nomor urut, penampilan para peserta di atas panggung 
sangat bagus. Sementara itu di luar aula, teman-teman tim entrepreneur sudah 
siap dengan produk jamur crispy dan kebab. So, bagi teman-teman yang lapar, 
tinggal beli saja. Lalu, tiba saatnya pengumuman hasil lomba. Juara I lomba 
solo vokal Mandarin diraih oleh Nathasa dari kelas VII-2, dan Juara I lomba 
News Reading Mandarin diraih oleh Michelle Stephanie dari kelas VIII-2.

Learning Chinese is Fun



Festival Ekstrakurikuler &

Saya bangga sebagai siswa SMA 
Kristen Petra 3. Sekolah memberi 
kesempatan kepada saya untuk 

mempraktikkan teori yang diberikan 
dalam mata pelajaran Biologi melalui uji 
golongan darah. Untuk pertama kalinya, 
saya melakukan uji golongan darah 
kepada masyarakat umum. Kesempatan 
yang sangat baik, dan mungkin tidak 
akan terulang lagi. Dalam acara 
Festival Ekstrakurikuler dan Pameran 
Pendidikan SMA/SMK se-Surabaya 
di Jatim Expo pada tanggal 10─12 
Januari 2019, saya diberi kesempatan 
untuk memaksimalkan keberanian dan 
kemampuan saya dalam melakukan uji 
golongan darah untuk pengunjung yang 
datang di stan SMA Kristen Petra 3.

Awalnya saya sedikit ragu, apakah 
saya dapat meyakinkan pengunjung 
tentang kemampuan saya? Pengunjung 
pertama yang datang untuk minta uji 
golongan darah adalah seorang bapak 
yang berprofesi sebagai guru. Beliau 
sangat percaya pada kemampuan 
saya. Dari situlah keberanian dan rasa 
percaya diri saya semakin meningkat 
sehingga saya dapat meyakinkan 
pengunjung (yang awalnya ragu-ragu) 
untuk melakukan cek darah. Saya tidak 
menduga, cek golongan darah yang kami 

berikan secara gratis ternyata banyak 
diminati oleh pengunjung, bahkan kami 
sempat kebingungan karena kehabisan 
jarum. Tetapi, kami bersyukur semua 
dapat teratasi. Kami bergerak cepat 
untuk menyediakan  jarum tersebut. 
Puji Tuhan, jarum yang kami perlukan 
dapat kami peroleh. Uji golongan 
darah kembali kami layani untuk 
pengunjung. Kami tidak menyangka 
bahwa uji golongan darah yang kami 
berikan secara gratis itu sangat diminati 
oleh pengunjung. Sampai hari terakhir 
pameran, ada 158 orang yang melakukan 
uji golongan darah di stan SMA Kristen 
Petra 3. Pengalaman yang tak pernah 
saya lupakan sebagai siswa SMA Kristen 
Petra 3.

Selain uji golongan darah secara 
gratis, stan SMA Kristen Petra 3 juga 
menjual sirup pokak. Sirup pokak atau 
wedang pokak sebenarnya adalah 
minuman khas tradisional yang berasal 
dari Probolinggo. Minuman kesehatan 
ini banyak manfaatnya bagi tubuh, 
seperti menghangatkan badan dan 
menghilangkan rasa capek. Hasil 
pembuatan sirup pokak yang berjumlah 
78 botol, terjual habis. Sebagian besar 
pembeli adalah pengunjung dari bapak 
atau ibu guru yang mendampingi 

siswanya datang ke pameran. Kami juga 
menyediakan telur asin, yang ternyata 
juga habis dibeli oleh pengunjung. 
Penataan stan SMA Kristen Petra 3 kami 
lengkapi dengan beberapa karya siswa 
yang menarik, yang mengandung nilai 
seni dan pengetahuan.

Festival Ekstrakurikuler dan 
Pameran Pendidikan SMA/SMK se-
Surabaya sungguh sangat menarik 
dan menginspirasi saya agar lebih 
mengembangkan kemampuan dan 
bakat yang saya miliki. Saya juga 
menyempatkan diri berkeliling ke 
stan-stan yang ada. Setiap stan, baik 
dari SMA maupun SMK, menampilkan 
kekhususan dan keunggulan dari sekolah 
masing-masing, berupa karya kerajinan 
dan kreativitas, serta karya-karya lain 
yang memukau. Tidak hanya pameran di 
setiap stan sekolah yang menarik, tetapi 
acara dan penampilan-penampilan yang 
disajikan oleh para siswa SMA/SMK se-
Surabaya pun sungguh luar biasa. Saya 
sangat kagum. Terima kasih SMA Kristen 
Petra 3 yang telah memberi kesempatan 
kepada saya untuk berkarya dan 
memberikan yang terbaik. Tetap maju 
untuk sekolahku tercinta.

oleh: Stevanie Angellina

Pameran Pendidikan
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Olimpiade Farmasi

Siswa SMA Kriten Petra 1 berhasil 
meraih prestasi sebagai Juara 
II dalam Olimpiade Farmasi 

(OLFAR) tingkat nasional yang 
diadakan oleh Universitas 
Airlangga. Mereka adalah 
Aditya David Wirawan 
(XI MIPA-1), Daniel 
Rahmatcipta (XI MIPA-1), dan 
Immanuel Giustino Prasetiyo 
(XII MIPA-2). Kompetisi yang 
diikuti oleh siswa dari berbagai 
daerah di Indonesia ini dibagi 
atas tiga babak, yaitu seleksi 
daerah, semifinal, dan final.

Pada tanggal 13 Januari 2019, 
kami mengikuti seleksi daerah 
untuk region Surabaya. Materi 
lomba yang meliputi bidang 
Kimia, Biologi, Fisika, Matematika, 
dan farmasi untuk seleksi daerah 
ini, dapat kami kerjakan dengan 
baik, sehingga tim kami berhasil 
lolos dengan predikat peringkat 
pertama untuk region Surabaya. Namun, 
kami menyadari bahwa OLFAR 2019 
akan berlangsung kompetitif. Benar 
saja, begitu nama empat puluh tim 
peserta OLFAR nasional diumumkan, 
terdapat nama-nama peraih medali 
OSN dari berbagai bidang. Lomba akan 
berlangsung seru dan terjadi sesi reuni 
ataupun temu kangen dengan teman-
teman pelatnas dari berbagai daerah.

Tanggal  18 Januari 2019, kami 
mengikuti Pharma Journey ke Museum 
Kesehatan, TDC, dan Museum Kanker 
yang diikuti oleh babak rally games 

untuk menyeleksi lima belas semifinalis. 
Babak rally yang bertempat di 
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga 
berlangsung selama tiga jam dengan 
melalui berbagai pos. Setiap tim wajib 
mengerjakan soal dan permainan 
yang memerlukan kerja sama tim. Hal 
tersebut dapat kami ikuti dengan lancar, 
dan kami sangat senang saat tim kami 
berhasil lanjut ke babak semifinal.

Babak semifinal berlangsung pada 
keesokan harinya, yaitu pada tanggal 
19 Januari 2019. Pada babak semifinal 
ini, tim peserta diharuskan menulis 

jawaban dari lima belas soal dengan 
waktu tiap soal hanya 90 detik. 
Babak ini berlangsung menegangkan 

karena kami tidak diperbolehkan 
menggunakan kalkulator. Peserta 
yang tetap menulis saat waktu 90 
detik berakhir, akan mendapat 
sanksi pengurangan nilai. Kami 

sangat lega karena tim kami 
berhasil lolos ke babak final.

Babak final berlangsung 
melalui dua babak, yakni 

babak cerdas cermat dan babak 
praktikum, dengan topik: Uji Kation 
dan Anion – Sifat Alir Partikel – Presisi 

Akurasi Hasil Penimbangan – Morfologi 
Tumbuhan – Compounding. Babak final 
berlangsung sangat seru dan ketat. 
Setiap tim berusaha sebaik mungkin 
untuk menyelesaikan lomba. Kami 
benar-benar tidak dapat menebak 

hasil apa yang akan diumumkan pada 
closing party. Apa pun hasilnya, kami 
mengetahui bahwa Oimpiade Farmasi 

2019 telah berlangsung dengan sportif, 
dan tim SMA Kristen  Petra 1 telah 
memberikan usaha yang terbaik.

Puji syukur kepada Tuhan! Tim SMA 
Kristen  Petra 1 berhasil meraih Juara 
II pada Olimpiade Farmasi 2019 ini. 
Kami sangat bersyukur atas penyertaan 
Tuhan sepanjang lomba ini berlangsung. 
Kami mengucapkan terima kasih 
kepada bapak dan ibu guru yang telah 
memercayai kami untuk mengikuti ajang 
Olimpiade Farmasi ini. 

oleh: Aditya, Daniel, Immanuel

Smatr@pat Choir

Siapakah Kristus yang kau kenal? Sebuah tema Kebaktian 
Kebangunan Rohani (KKR) Remaja yang diselenggarakan 
oleh STEMI (Stephen Tong Evangelistic Ministries 

International) pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019, di 
aula SD Kristen Petra 12. Smatr@pat Choir dari SMA Kristen 
Petra 4 dipercaya mengisi pujian pada acara tersebut dengan 
membawakan dua pujian berturut-turut dengan judul 
“Persembahanku (My Tribute)” dan “All of These”. Di samping 
mengisi pujian, siswa sekaligus mengikuti KKR tersebut, 
sehingga makin memperdalam iman dan memahami siapakah 
Kristus yang kita puji dan sembah. Melalui kegiatan ini, siswa 
juga dilatih melayani Tuhan, karena usia bukan menjadi 
halangan dalam pelayanan. Biarlah melalui Smatr@pat Choir 
nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan memberkati.
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Pentas seni SMA Kristen Petra 
5 telah dilaksanakan pada hari 
Sabtu, tanggal 19 Januari 2019, di 

Auditorium Universitas Kristen Petra, 
sebagai salah satu program sekolah 
untuk mengakomodasi potensi, bakat, 
dan talenta para siswa. Sebagai lembaga 
pendidikan yang holistik, SMA Kristen 
Petra 5 memiliki tanggung jawab untuk 
mengembangkan pribadi dan potensi 
setiap siswa. Dalam hal ini tidak hanya 
pada potensi akademik saja, tetapi juga 
berusaha memfasilitasi dan mewadahi 
kompetensi siswa yang bersifat 
nonakademik, sehingga para siswa 
lulusan SMA Kristen Petra 5 diharapkan 
bisa menjadi pribadi yang utuh, memiliki 
keseimbangan dalam hidup, dan 
mampu meningkatkan talenta ataupun 
kreativitas yang dimiliki, agar nantinya 
kehadiran mereka di manapun berada 
akan berdampak serta menjadi berkat 
bagi sesama.

Dalam acara pentas seni ini, 
ditampilkan berbagai talenta seni 
dan kreativitas siswa yang dikemas 
dalam sebuah pementasan apik, yang 
semuanya dipersiapkan dan dilakukan 
oleh para siswa bekerja sama dengan 
para guru dan karyawan. Pentas seni 
yang bertema “Reminiscence” yang 
berarti kenangan ini, mengajak hadirin 
untuk merefleksi kehidupan sehari-hari, 
belajar menilik hal-hal yang pernah 
terjadi, bahkan viral dalam kehidupan 
kita. Dengan harapan melalui refleksi 
itu, mampu mengambil makna untuk 
mengembangkan diri menjadi pribadi 
yang lebih baik untuk masa depan.

Pementasan dibuka dengan 
tampilan dance dan video musik, 

Pentas Seni Petra 5
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dilanjutkan adegan drama (drama 
sebagai benang merah semua kolaborasi 
pementasan) dengan tokoh utama Tole 
yang sering tidak taat kepada emak-nya, 
lebih senang main smartphone dan suka 
membantah. Pada suatu kali, dia dibawa 
ke dalam alam lain (mimpi). Tole bingung 
kehilangan emak-nya. Dalam 
perjalanan mencari emak-nya 
itu, ia belajar tentang sikap dan 
perilaku dirinya sendiri yang tidak 
benar selama ini melalui kejadian-
kejadian yang familier ataupun 
sempat viral di kalangan kaum 
milenial belakangan ini. Beberapa 
adegan menyinggung tentang 
viralnya aplikasi TikTok (adegan 
drama tukang sayur dan ibu-
ibu di kompleks perumahan), 
ojek online, game Mobile 
Legend, dan parodi kiki 
challenge. Selain itu, adegan 
pencarian Tole akan emak-
nya ini dikolaborasikan 
dengan penampilan 
dance, permainan gitar 
dan menyanyi solo 
tentang cinta remaja, 
instrumentalia tentang 
cinta anak dan orang tua 
(tim ELS gitar), solo vokal, 
fashion show, band dan adegan 
film viral tiga zaman (kolaborasi 
murid dan guru), tari medley 
(Aceh, Madura, Papua), serta 
paduan suara dengan gerakan 
Tari Saman. Rangkaian drama 

ini diakhiri dengan adegan 
Tole bertemu kakek tua 
yang memberinya sesuatu 

dan membuatnya terbangun dari 
mimpi, yang kemudian sadar akan 
kesalahannya. Acara pentas seni ini pun 
ditutup dengan penampilan band dan 
flashmob oleh seluruh pengisi acara.



Menjemput Piala,

No gains without pains. Begitulah 
kata-kata yang tepat untuk 
menggambarkan keberhasilan 

kami mengharumkan nama sekolah 
kami tercinta, SMK Kristen Petra. Setelah 
latihan rutin kami tiap istirahat sekolah 
dan rajin mengikuti ekstrakurikuler bola 
basket bersama pelatih kami, Drs. Dwi 
Budi Rustono dan Bapak Julianus Jery 
Parung, S.Pd., akhirnya kami berhasil 
meraih piala Juara I dalam turnamen 
bola basket yang diselenggarakan oleh 
MGMP PJOK SMK Negeri/ Swasta Kota 
Surabaya. 

Turnamen yang dilaksanakan pada 
tanggal 11─13 dan 17─20 Januari 2019 
ini, benar-benar menguras tenaga tim 
bola basket SMK Kristen Petra yang 
mengandalkan Kevin Yonathan (XII TPM), 
Natanael Aldi (XII TPM), Ezra Charles (XII 
TPM), Irfan Louis (XII TPM), Edwin Eurico 
(XII TPM), Yoser A.T.H. (XII TEI), Yuanda 
Tanudjaya (XII TKJ-3), Nathanael Hendry 
(XII TKJ-1), Michael Prince A.B. (XII 
TKJ-2), Yogi Christian (XII TKR), Marcell 
Fransisco (X TPM), dan Jovan Saputra (X 
TPM). Setelah proses pendaftaran, kami 
mengikuti technical meeting di SMK 
Negeri 1 Surabaya untuk mengetahui 
peraturan turnamen dan tim lawan kami. 

Pertandingan pertama, hari Minggu, 
tanggal 13 Januari 2019, kami bertanding 
melawan tim SMK Ketintang. Kami 
berhasil memenangkan pertandingan 
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dengan skor 40-8. Pertandingan 
selanjutnya, yaitu babak delapan besar, 
kami dihadapkan dengan SMK Negeri 2 
Surabaya. Awalnya kami kurang percaya 
diri karena mereka mengikuti DBL, 
namun berkat dukungan teman-teman 
yang tergabung dalam suporter Travohs 
Mania serta guru-guru yang setia hadir 
menyaksikan tiap pertandingan kami di 
SMK Negeri 7 Surabaya ini, kami makin 
bersemangat untuk mengalahkan lawan 
dengan skor 34-23.

Kemenangan tersebut membawa 
kami ke babak semifinal yang 
dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 
2019. Kami melawan tim unggulan 
SMK Kota Surabaya, yaitu SMK Negeri 
5, yang kami akui hebat dan tidak 
mudah putus asa. Rasa pesimistis 
sempat kami rasakan pada 
quarter pertama, melihat 
skor kami yang berada 
di bawah. Pertandingan 
berlangsung sengit. Kami 
beberapa kali mendapat free 
throw karena pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan 
oleh tim lawan. Tak hanya itu, 
beberapa pemain kami 
juga mengalami cedera 
saat bertanding karena 
jatuh. Pertandingan 
yang menguras tenaga 
ini kembali kami 

menangkan dengan skor tipis 28-23.
Puncak dari turnamen ini 

dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 
20 Januari 2019. Animo suporter 
memenuhi kapasitas lapangan bola 
basket SMK Negeri 7, yang menjadi tuan 
rumah sekaligus lawan kami. Berkat doa, 
dukungan, dan kerja keras, kami berhasil 
menjuarai turnamen bola basket ini 
dengan skor 32-9. “Kami bangga telah 
ikut mengharumkan nama SMK Kristen 
Petra dengan memberikan hadiah pada 
akhir masa pembelajaran kami di kelas 
XII berupa piala untuk sekolah,” kata 
kapten tim, Kevin Yonathan. SMK Kristen 
Petra bisa! SMK Kristen diberkati! SMK 
Kristen Petra jadi berkat!

Membawa Juara


