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EDITORIAL CONTENTS
Senang bisa berjumpa dengan Anda dalam 
Buletin Gema Petra edisi bulan April 2019. 
Dalam kesempatan ini, kami menyiapkan 
berbagai liputan seputar aktivitas 
pembelajaran ataupun raihan prestasi para 
siswa PPPK Petra yang menginsipirasi Anda. 
Beberapa di antaranya yaitu kegiatan field 
trip siswa jenjang TK dan SD, ice painting, 
short live in, pentas seni, Petra Easter 
Festival, dan masih banyak lagi yang lain.

Selamat berjuang bagi siswa SD, SMP, 
dan SMA/SMK, yang saat ini menjalani 
ujian sekolah, baik USBN maupun UNBK. 
Semoga persiapan yang telah dilakukan 
membuahkan hasil sesuai dengan harapan. 
“If you believe in what you’re doing, you’ll 
be successful.” — Connie Sellecca.

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

Selamat membaca.

Silakan mengunduh QR code reader pada 
Google Playstore / Apps Store, dan scan 
kode QR berikut!
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Hai, hai, hai, semuanya...! Perkenalkan namaku 
Jayden, siswa TK A dari KB-TK Kristen Petra 1. Hari 
Selasa, tanggal 5 Maret 2019, aku dan teman-

teman sekelas melakukan kegiatan field trip ke Little Tokyo 
yang ada di Pakuwon Mall Surabaya. Pagi itu, aku sangat 
tidak sabar untuk segera mengikuti kegiatan ini. Jarum 
jam di dinding kelasku sudah menunjukkan pukul 09.30. 
“Anak-anak, ini sudah waktunya kita berangkat,” kata Miss 
Yuli kepada kami semua. Sesampainya di Little Tokyo, 
kami bertemu teman-teman dari KB-TK Kristen Petra 7. 
Wah, wah, wah... ini saatnya memulai petualangan kami 
di tempat ini. Miss Yuli memberitahu kalau kami akan 
bermain di tiga pos yang sudah disediakan. 

Di pos pertama, kami berkenalan dengan dr. Setiawan. 
Beliau bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di 
Surabaya. Di pos ini, kami mendengarkan dongeng yang 
dibacakan oleh dr. Setiawan. Selesai mendengarkan 
dongeng, kami lalu beristirahat sebentar sambil menikmati 
roti yang telah disiapkan. Tak butuh waktu lama, kami 
langsung melahap habis roti yang sudah disediakan. Lalu, 
kami lanjut ke pos kedua. 

Di pos ini, kami belajar mengenal dua macam alat 
musik. Sebelumnya, Miss Yuli telah membagi kami 
menjadi dua kelompok, yaitu kelompok anak laki-laki 
dan kelompok anak perempuan. Anak laki-laki belajar 
mengenal alat musik drum. Kami juga mencoba langsung 
memainkannya, lho! Sedangkan yang perempuan, belajar 
mengenal alat musik keyboard dan cara memainkannya. 
Wah, menyenangkan sekali bisa bermain alat musik.

Kemudian, tiba waktunya kami bermain di pos ketiga. 
Horeee...!!! Pos ini yang kutunggu-tunggu bersama teman-
teman, yaitu bermain di Miniapolis. Yeayyy!!! Di tempat 
ini, kami harus memakai kaus kaki tanpa sepatu. Kegiatan 
kami yaitu bermain mandi bola, berseluncur, bermain 
peran menjadi penjual dan pembeli, serta masih banyak 
lagi permainan lainnya.

Hari itu menjadi hari yang benar-benar menyenangkan 
karena bisa bermain dan belajar bersama teman-teman 
di luar lingkungan sekolah. Tak terasa, waktu sudah 
menunjukkan pukul 13.00, saatnya kami bersiap-siap 
kembali ke sekolah. Kami memakai sepatu kami 
lagi, lalu berbaris, mendapatkan balon, dan 
berfoto bersama dengan si kelinci putih. 
Selesai sudah perjalanan field trip kami 
hari ini, dan waktunya kembali ke 
sekolah. Semoga pada kesempatan 
berikutnya kami bisa pergi jalan-
jalan lagi ke tempat yang lain.
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Hai, teman-teman... bagaimana kabar kalian? Semoga 
kalian semua sehat selalu, ya!  Aku senang sekali 
karena beberapa waktu yang lalu, kami, siswa-siswi 

KB Kristen Petra 5, berkesempatan untuk melakukan 
kunjungan ke dua tempat yang sangat menarik. Kunjungan 
pada tanggal 13 Maret 2019 diikuti oleh siswa KB B, dan 
kunjungan tanggal 14 Maret 2019 diikuti oleh siswa KB A.

Tempat yang pertama kami kunjungi adalah Taman 
Flora Surabaya. Tempat ini merupakan fasilitas budidaya 
bibit berbagai tanaman. Tidak hanya itu, tempat ini juga 
memiliki penangkaran beberapa macam hewan, salah 
satunya adalah rusa. Tidak hanya melihat, kami juga 
diperbolehkan untuk memberi makan rusa-rusa di sana. 
Seru sekali ya, teman-teman! Selain memberi makan rusa, 
kami juga melihat pembudidayaan hewan-hewan lain, 
seperti burung dan ikan. Para petugas penjaga kebun ini 
juga mengenalkan kami dengan berbagai macam tanaman.

Tempat yang kami kunjungi berikutnya pun tidak kalah 
menarik dengan tempat pertama. Kami mengunjungi 
salah satu mall di Surabaya, yakni Marvell City Mall. Tentu 
saja bukan untuk jalan-jalan atau belanja seperti yang 
biasa kami lakukan bersama papa dan mama, namun 
kami berkunjung ke salah satu tempat makan yang ada 
di sana, yakni Sushi Kiosk. Kami mengunjungi tempat ini 
untuk belajar membuat sushi. Kegiatan ini sangat menarik 
bagi kami, karena untuk pertama kalinya kami dapat 
mengetahui cara pembuatan sushi. Bahkan kami bisa 
mempraktikkannya secara langsung dengan arahan dari 
chef yang ada di sana.

Kami merasa senang sekali dengan kunjungan kali 
ini. Selain bisa bermain dengan hewan-hewan di Taman 
Flora, kami juga belajar mengenai tanaman dan cara 
membuat sushi. Nah, itulah cerita kami dari KB Kristen 
Petra 5. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain, teman-
teman...!
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My Field Trip



Jeruk Segar

Dinas Pemadam Kebakaran

Horeee! Segar, segar, segar...!!! 
Kali ini, kami mau menceritakan 
pengalaman kami tentang 

memeras buah jeruk. Waktu itu, tanggal 
5 Maret 2019, kami, siswa KB A dari 
KB Kristen Petra 7, melakukan kegiatan 
memeras buah jeruk. Sebelumnya, kami 
mendapat penjelasan dari ibu guru 
tentang berbagai macam buah jeruk, 
termasuk juga video tentang buah jeruk. 
Wah, ternyata ada bermacam-macam 
buah jeruk, ya...!

Setelah itu, ibu guru menunjukkan 
kepada kami bagaimana caranya 
memeras buah jeruk. “Ayo, anak-anak... 
pegang buah jeruknya kuat-kuat, dan 
putar-putar di alat pemeras jeruknya, 

Pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, kami, siswa-
siswi KB-TK Kristen Petra 11, mengadakan kunjungan ke 
Dinas Pemadam Kebakaran. Sesampainya di sana, kami 

terpukau dengan banyaknya mobil pemadam kebakaran yang 
berjajar rapi di garasi. Mobil-mobilnya berwarna merah dan 
putih, lengkap dengan sirene, slang air, dan tangga yang sangat 
panjang di atas mobil. Setelah itu, kami pun masuk ke dalam 
ruangan yang luas. Kami disambut oleh bapak-bapak petugas 
pemadam kebakaran dengan memakai seragam. “Selamat 
pagi, Pak…!” sapa kami kepada mereka dengan bersalaman.

Setelah memberi salam, kami duduk mendengarkan 
penjelasan dari bapak-bapak petugas tentang macam-macam 
alat pemadam kebakaran dan fungsinya. Ada tabung oksigen 
dan masker yang berfungsi sebagai alat bantu bernapas di 
dalam pekatnya asap saat terjadi kebakaran. Jaket antipanas 
untuk melindungi badan dari api yang berkobar. Sepatu khusus 
pemadam untuk berjalan di dalam lokasi kebakaran agar kaki 
tetap terlindung. Helm khusus pemadam kebakaran untuk 
melindungi kepala agar tidak terluka saat proses pemadaman 
api dan evakuasi. Alat pencongkel pintu yang berfungsi 
untuk membuka pintu secara paksa apabila ada sebuah 
rumah terbakar dan masih terdapat orang di dalamnya. Truk 
pemadam kebakaran yang 
berfungsi sebagai mobil 
pembawa air sekaligus dapat 
menyemprotkan air melalui 
slang yang ada. Di truk 
tersebut juga ada tangga yang 
menjulang tinggi. Dengan 
adanya tangga tersebut, 
memudahkan petugas untuk 
menyelamatkan korban 
yang terjebak di atas rumah 
ataupun gedung yang tinggi.

Setelah mendengarkan 
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ya...!” kata ibu guru. Kemudian kami 
pun bergiliran memeras buah jeruk 
yang sudah tersedia tersebut. Setelah 
semua mencoba memeras buah jeruk, 
hasil perasan buah jeruk tersebut diberi 
gula dan air secukupnya, lalu kami 
mencicipinya. “Hmmm... segar, enak... 
mau tambah lagi,” kata salah satu teman 
kami. “Asyik...! Ayo, yang mau lagi, boleh 
tambah,” kata ibu guru. Dan beberapa 
dari kami pun mencicipinya lagi.

Wah, senang, ya...! Kegiatan 
belajarnya seru dan menyenangkan. Oh, 
iya... teman-teman bisa mencobanya 
juga, lho...! Kami tunggu cerita kalian, 
ya...! Sampai jumpai lagi.

penjelasan dari bapak petugas, kami diajak untuk naik salah 
satu truk pemadam tersebut. Kami sangat senang sekali 
karena dapat merasakan secara langsung bagaimana rasanya 
naik mobil pemadam kebakaran. Eh… ada juga yang diajak 
oleh bapak-bapak petugas untuk bermain flying fox. Tetapi… 
permainan ini hanya untuk anak-anak yang berani saja, yaaa..! 
Yang belum berani jangan mencoba, nanti malah menangis 
karena takut ketinggian. Hehehe…!

Pada akhir kegiatan, kami bermain air dengan bapak 
pemadam. Mereka menyemprotkan air dari slang, dan kami 
disiram dengan air tersebut. Waaww... menyenangkan sekali! 
Tetapi jangan lama-lama karena nanti bisa menyebabkan 
masuk angin. Hehe..! Setelah itu, kami menikmati makan 
siang yang sudah disiapkan oleh ibu guru. Sebelum kembali 
ke sekolah, kami melanjutkan perjalanan untuk berkeliling ke 
tempat-tempat wisata yang ada di Surabaya, yaitu diawali 
dari Jembatan Merah, Pantai Kenjeran, Tugu Bambu 
Runcing, Taman Bungkul, Kebun Binatang 
Surabaya, hingga kembali ke sekolah. Hari 
itu merupakan hari yang sangat 
menyenangkan bagi kami.



Polisi Sahabat Anak

Ice Painting

Halo, teman-teman... selamat bertemu kembali dengan kami 
dari KB Kristen Petra 9! Pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 
2019 lalu, sekolah kami kedatangan tamu, lho...! Tamunya 

adalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbadan gagah dan 
tegap, memakai seragam, membawa borgol dan pistol. Siapakah 
mereka? Hehehe...! Ya, mereka adalah polisi. Dahulu, beberapa 
dari kami sempat merasa takut dengan mereka, lho! Tetapi... 
ternyata bapak dan ibu polisi itu baik banget. Mereka sangat 
ramah, dan bahkan mengajak kami bermain. Kedatangan mereka 
ke sekolah adalah untuk mengajak kami agar selalu waspada 
dan turut serta dalam menjaga keamanan, baik keamanan diri 
maupun keamanan lingkungan. Karena mereka baik, kami jadi 
sangat senang sekali. Salah satu teman kami bahkan sampai minta 
digendong oleh bapak polisinya. Hihihi...! Ibu polisi atau disebut 
juga polwan, mengajak kami untuk bernyanyi lagu “Polisi“ secara 
bersama-sama. Ibu polisi juga menyampaikan cerita boneka 
yang sangat bagus, yang menceritakan tentang peraturan lalu 
lintas. Bapak-bapak polisi juga mengajak kami bernyanyi dan 
meneriakkan yel-yel. Wah, senangnya bisa bersahabat dengan 
polisi. Dan ternyata... di antara para polisi yang datang tersebut, 
salah satunya adalah mama dari teman kami, yaitu Polwan Retno 
Ayu Herminingtyas. Hehehe…!

Hei, teman… coba lihat! Apa itu, 
ya? Bentuknya kotak kecil seperti 
seperti es krim, berwarna-warni 

menarik hati. Eh, ternyata es itu tidak 
untuk dimakan, lho! Kata bu guru, es 
itu adalah alat untuk kami membuat 
gambar di atas kertas. Tanggal 4 Maret 
2019, kami dari kelompok B TK Kristen 
Petra 10 akan melakukan kegiatan 
ice painting. Kami membuat garis 
berwarna-warni dari bahan pewarna 
yang dibekukan menjadi es. Cara 
membuat ice painting ini sangat mudah, 
kok…! Cukup campurkan air dengan 
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pewarna makanan merah, kuning, hijau, 
atau warna lain yang kita sukai. Setelah 
itu, kita bekukan di dalam freezer. 
Setelah beku, es siap untuk dipakai 
menjadi alat membuat garis. 

Aku dan teman-teman sangat 
senang dengan kegiatan ini. Kami bebas 
membuat garis sesuai dengan warna 
kesukaan kami. Tetapi saat mengerjakan, 
kami juga harus berhati-hati agar 
gambarnya bisa bagus dan rapi. “Wah, 
bagusnya...” sahut temanku saat melihat 
hasil ice painting yang sudah kami buat. 

Ternyata, kami bisa membuat  gambar 
yang bagus tidak cuma dengan memakai 
krayon atau pensil warna saja. Kami juga 
bisa membuatnya dengan menggunakan 
ice painting. 

Setelah ini, aku dan teman-teman 
juga bisa membuat sendiri di rumah. 
Bagus dan mudah, bukan? Ayo, teman-
teman, kita terus berkreasi 
dengan aneka bahan 
dan alat. Semangat!



Tuhan Yesus sangat menyanyangi kita, walaupun 
kadang kita tidak taat dan selalu membuat Tuhan 
Yesus sedih. Untuk mengingat kebaikan Tuhan, kami 

dari TK Kristen Petra 12 kelompok A, mengikuti salah satu 
lomba dalam Easter Festival 2019 yang diadakan oleh PPPK 
Petra di Pakuwon Mall Surabaya pada tanggal 7 Maret 
2019. Lomba yang kami ikuti adalah lomba menghias telur. 
Sekolah kami mengirimkan dua kelompok untuk mengikuti 
lomba ini. Saat berlomba, kami diberi waktu dua jam 
untuk menghias telur-telur tersebut menjadi telur yang 
cantik dan bagus. Setelah beberapa waktu berlalu, lomba 
pun selesai. Dewan juri menilai hasil karya 
semua peserta lomba. Tak menunggu waktu 
lama, saat yang ditunggu pun datang, yaitu 
pengumuman para pemenang. Kami sangat 
gugup saat hasil penilaian lomba diumumkan. 
Dan... yeayyy... akhirnya, kelompok I yang 
terdiri atas Kimberlly Richellin Sutanto (TK A3), 
Clarissa Josephine Christabel (TK A3), dan Aghna 
Valerie Sudibyo (TK A2), berhasil menjadi juara 
pertama! Sungguh sangat luar biasa! Walau 
kami masih kecil, namun kami bisa memberikan 
yang terbaik untuk Tuhan dan orang tua kami. 
Terima kasih, Tuhan Yesus..! Happy Passover...!

Let’s Make 
Flowing Water

Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, para 
siswa kelompok B dari KB Kristen Petra 
13 sedang belajar tentang sifat-sifat 

air. Salah satu sifat air adalah mengalir dari 
tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. 
Untuk menambah pengalaman mereka, ibu guru 
mengajak mereka bermain air dengan membuat 
water wall. Bahannya sederhana, hanya terbuat dari botol 
plastik yang disusun sedemikian rupa sehingga  air dapat 
mengalir ke bawah. Mereka sangat antusias mencobanya. 
“Airnya jatuh ke bawah, Miss. Horeee… horeee...!!!” 
Seru mereka sambil tertawa gembira. Melalui kegiatan 
eksperimen ini, mereka bisa mengamati secara langsung 
dan mendapat pengalaman yang akan selalu diingat oleh 
mereka. Water wall ini dapat membantu mereka untuk 
memahami salah satu sifat air dengan lebih mudah, yaitu 
mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. 
Besok ada permainan apa lagi, yaa...?

Entrepreneurship:

Bakmi Goreng
Horeee... asyikkk!!! Demikianlah sorak kami, para 

siswa kelas V SD Kristen Petra 7, saat guru kami 
mengumumkan bahwa pada hari Senin, tanggal 25 

Februari 2019, kami akan melaksanakan kegiatan wirausaha 
dengan membuat bakmi goreng. Dalam kegiatan tersebut, 
kami dibagi dalam empat kelompok yang terdiri atas tujuh 
hingga delapan siswa. Beberapa hari kemudian, saat yang kami 
tunggu-tunggu pun tiba. Kami menerima bahan masakan mi 
dari guru yang sudah dipersiapkan untuk dimasak. Segera saja 
kami berbagi tugas. Ada yang memotong ayam dan sayur, serta 
ada yang memasak mi. Pengalaman dalam pelaksanaan 
wirausaha “Membuat Bakmi Goreng (ala SD Kristen 
Petra 7)” ini sangat berkesan, menyenangkan, dan 
berguna bagi kami. Kami dilatih dan praktik secara 
langsung agar mudah memahami bagaimana 
proses pembuatannya. Setidaknya, makin 
bertambahnya wawasan dan keterampilan 
kami dalam memasak, bisa menjadi salah 
satu modal untuk berwirausaha di bidang 
kuliner saat kami dewasa kelak.
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Egg 
Decorating 
Contest
Karena kita Dia menderita
Karena kita Dia disalibkan
Agar dunia yang hilang diselamatkan 
Dari hukuman kekal



Meraih Prestasi!!!

Gigi Sehat
Siang itu... ”Horeeeee...!!! Aku jadi juara!” teriak 

Chacha dengan senangnya. Teman-teman, kira-kira 
apa ya, yang terjadi dengan Chacha? Oooh... ternyata 

pada tanggal 1 Maret 2019, dokter UKGS SD Kristen Petra 
1 mengadakan kegiatan lomba gigi sehat yang diikuti 
oleh seluruh siswa kelas IV. Mereka yang berhasil meraih 
prestasi karena mampu menjaga kesehatan giginya dengan 
baik adalah: Chacha Audria Wijaya kelas IV-A (Juara I), 
Yulisha Florence Christella T. kelas IV-B (Juara II), Rafael 
Sebastian Willy kelas IV-B (Juara III), Steve Albert Sulyantho 
kelas IV-B (Juara Harapan I), dan Darren Scott Matthew 
Wahyudi kelas IV-A (Juara Harapan II). Salah satu tujuan 
diadakan lomba gigi sehat adalah memotivasi siswa untuk 
menjaga kesehatan gigi dan mulut. Teman-teman... sebuah 
kalimat bijak mengatakan: Damai dimulai dari sebuah 
senyuman. Tentunya kita setuju dengan kalimat tersebut. 
Untuk itu, kita perlu menjaga gigi masing-masing agar 
senyuman kita semakin menawan.

Nah, kali ini kami akan bercerita tentang gigi. Apa sih 
gigi itu? Gigi adalah salah satu struktur berkalsifikasi dan 
keras yang terdapat di dalam mulut manusia. Fungsi utama 
gigi adalah untuk merobek dan mengunyah makanan. 
Beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk 
menjaga kesehatan gigi antara lain: sikat 
gigi sebelum tidur, minum lebih banyak 
air, batasi konsumsi makanan yang manis 
dan asam, serta makan makanan yang 
bergizi.

Nah, mulai saat ini kita tidak perlu 
malu untuk tersenyum. Tersenyum 
bisa membuat suasana hati lebih baik dan 
menjadikan penampilan kita lebih menarik. 
Itulah sedikit cerita dan tips dari kami kali ini. 
Sampai jumpa...!

Hai, generasi muda… apa kabar kalian semua? 
Pastinya selalu baik! Hari ini, kami, siswa-siswi SD 
Kristen Petra 5, punya cerita menarik yang pastinya 

menginspirasi kalian semua. Apa sih cerita menarik dan 
menginspirasi itu? Yuk, kita baca bersama-sama.

Tanggal 2 Maret 2019, diadakan seleksi OSN 
Matematika tingkat Kota Surabaya. Siswa kelas V SD 
Kristen Petra 5 atas nama Janice Sugiharto berhasil lolos 
hingga tahap sepuluh besar, bahkan meraih peringkat 
ke-5. Bukan hal yang mudah untuk sampai pada posisi ini, 
karena Janice harus melewati tahapan-tahapan seleksi 
serta bersaing dengan banyak peserta dari berbagai 
sekolah yang ada di Surabaya. Mampu masuk dalam 
sepuluh besar, sudah menjadi suatu kebanggaan tersendiri 

bagi Janice dan sekolah. Tentunya hasil ini tak lepas 
dari usaha dan perjuangan Janice dalam tekun belajar.

Tidak hanya Janice saja yang menginspirasi kita 
dengan ceritanya, kami juga punya cerita yang 
datang dari Rosalind Alexandra S. kelas IV-A, Kayleen 
Rochelle Irawan kelas V-D, dan Michiko Brineth 

Aprillyn kelas V-D. Ketiganya berhasil meraih juara 
ketiga pada perlombaan Creative Diorama 

Competition, salah satu lomba dalam 
PPPK Petra Easter Festival 2019, yang 

dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2019, 
di Pakuwon Mall Surabaya. Keberhasilan 

yang diraih oleh ketiganya menambah 
deretan prestasi SD Kristen Petra 5 
pada tahun 2019 ini. Prestasi yang 
diraih oleh teman-teman kita tidak 
diraih dengan mudah. Mereka 
harus berusaha keras dengan cara 
terus belajar untuk bisa mencapai 
keberhasilan. Hal ini juga berlaku 
bagi teman-teman semua. Kalau 
ingin meraih sukses, haruslah terus 
berusaha. Jika teman-teman gagal, 
jangan mudah menyerah, namun 
jadikan kegagalan sebagai semangat 
untuk terus belajar guna meraih apa 
yang teman-teman inginkan. Semoga 
cerita di atas dapat menginspirasi 
teman-teman semua. Sampai jumpa 
dalam cerita-cerita kami berikutnya. 
Semangat!
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Healthy Sushi

Sushi adalah makanan tradisional khas Jepang yang sangat digemari oleh banyak 
orang di Indonesia, khususnya anak-anak. Jika kita ingin makan sushi, kita bisa 
mencoba membuat sendiri, lho...! Apalagi kalau membuatnya bersama teman-

teman di sekolah... pasti asyik!
Pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, SD Kristen Petra 10 mengadakan 

kegiatan kewirausahaan bagi siswa-siswi kelas III yang bertema sushi is 
yummy and healthy. Dalam kegiatan ini, para siswa mendapatkan 
kesempatan berkreasi dalam membuat sushi. Membuat sushi sangat 
mudah. Mereka mempersiapkan bahan yang diperlukan, seperti: 
nasi, sosis, daging asap (smooked beef), crab sticks, mentimun, 
rumput laut, dan sebagai pelengkapnya ada saus tomat serta 

mayones. Mereka juga membawa alas dan sarung tangan plastik, 
bahkan beberapa siswa membawa cetakan sushi yang imut. Para 
siswa sangat antusias dan terampil. Mereka mendengarkan 
arahan dan mengikuti langkah pengerjaan dengan baik. 
Tangan mereka sangat lincah menggulung nasi yang 
sudah ditata dengan irisan sosis, mentimun, crab sticks, 
dan daging asap. Mereka juga berkreasi dalam hal food 
plating sehingga terlihat indah dan menggugah selera 
makan.

Kegiatan ini sangat bermanfaat karena 
mengasah kreativitas dan bakat siswa dalam 
bidang kuliner. Mereka pun dapat mencoba 
membuat sushi sendiri di rumah bersama orang 
tua. Let’s enjoy our yummy and healthy sushi!

Sehat Badanku,
Maju Prestasiku

Sehat dimulai dari saya...!!! Itulah 
sepenggal yel-yel yang membuat 
kelompokku begitu bersemangat 

mengikuti perlombaan pada siang hari 
itu. Hari Jumat, tanggal 8 Maret 2019, 
aku dan kelompokku mengikuti lomba 
senam UKS yang diadakan oleh PPPK 
Petra dalam rangka Easter Festival 2019. 
Sebagai persiapan menghadapi lomba, 
kami sudah berlatih selama beberapa 
minggu sebelumnya. Ada dua kelompok 
yang mewakili SD Kristen Petra 9. Tiap 
kelompok terdiri atas lima siswa.

Siang itu, kami diantar oleh orang 
tua kami menuju ke Pakuwon Mall. Usai 
registrasi, kami mendapatkan nomor 
undian 8. Di sana, para peserta lomba 
sudah siap dengan mengenakan kostum 
mereka yang menarik. Kami melihat 
penampilan-penampilan dari kelompok 
lain yang juga bagus-bagus sembari 
menunggu giliran tampil. Mereka tampil 
dengan penuh semangat dan ceria. 
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Lalu... tibalah giliran kami tampil di 
depan dewan juri. Kami sempat merasa 
sedikit gugup. Pada saat kami tampil, 
ada sedikit kendala dikarenakan musik 
tiba-tiba berhenti sesaat. Namun, kami 
tetap melanjutkan senam karena kami 
harus tetap menampilkan yang terbaik.

Setelah semua kelompok 
tampil, dewan juri berunding untuk 
menentukan siapa pemenangnya. Hati 
kami berdebar menunggu pengumuman. 
Tak disangka, ternyata kelompok kami 
yang berhasil meraih juara pertama! 
Aku dan teman-temanku terkejut. 
Kami sampai menangis bahagia 
mendengarkan hasil pengumuman 
yang disampaikan oleh dewan juri. 
Ternyata, badan yang sehat juga 
bisa menjadi salah satu faktor yang 
menentukan prestasi kita. Ayo teman-
teman, kita harus selalu berolahraga, 
supaya badan kita menjadi sehat, dan 
kita bisa berprestasi!



Indahnya Kebersamaan

Kata kebersamaan rasanya terdengar 
begitu familier di telinga kita, 
khususnya bagi yang terbiasa 

tergabung dalam suatu kelompok, entah 
itu kelompok kelas, teman bermain, 
sekolah minggu, ataupun yang lain. 
Berbicara mengenai kebersamaan, kira-
kira apa yang ada dalam pikiran kalian 
tentang satu kata yang sering kita dengar 
ini? Yup, kebersamaan adalah suatu 
ikatan yang terbentuk karena ada rasa 
kekeluargaan. Jadi, bisa dikatakan bahwa 
kebersamaan ini lebih dari sekadar 
bentuk bekerja sama saja. Seperti yang 
kami rasakan sebagai siswa-siswi kelas 
VI SD Kristen Petra 11, yang menikmati 
setiap kebersamaan yang ada. Kami 
sadar bahwa tahun ini adalah tahun 
terakhir kami di sekolah ini, dan belum 
tentu kami akan bertemu lagi setelah 
ini. Jadi… pada saat-saat ini kami akan 
menikmati waktu dengan antusias dan 
sukacita.

Kebersamaan ini terwujud dalam 
ujian praktik, khususnya saat ujian 
praktik seni pada tanggal 14 Maret 
2019, yaitu membuat batik jumputan. 
Hmmm… apakah kalian tahu apa itu 
batik jumputan? Nah, batik jumputan 
adalah salah satu jenis batik yang 
menggunakan teknik jumputan untuk 
membuat motifnya, yaitu dengan cara 
mengikat kencang beberapa bagian kain, 
yang kemudian dicelupkan ke pewarna 
kain. Dalam ujian ini, kami dibagi 
dalam beberapa kelompok. Tentu saja, 
perlu persiapan sebelum kami mulai 
membuat batik jumputan ini. Bahan-
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bahan yang perlu disiapkan, yaitu: kain 
mori prima, pewarna dan penguat, air 
untuk kemasan pewarna, garam, dan 
cuka secukupnya. Sedangkan alat yang 
dibutuhkan, yaitu: kelereng atau batu, 
karet gelang, panci/baskom, botol plastik 
air mineral, dan ember. Jika semua alat 
dan bahan yang dibutuhkan sudah siap, 
prosesnya pun bisa kita mulai.

Pertama, kita harus memastikan 
dahulu bahwa kain yang akan digunakan 
dalam keadaan bersih. Setelah itu, kita 
bisa membuat motif sesuai dengan 
keinginan kita, dengan cara mengikatnya 
menggunakan kelereng dan karet 
gelang. Setelah itu, rebus air hingga 
mendidih. Campurkan pewarna dan 
penguat, lalu tambahkan garam dan 
cuka secukupnya. Setelah itu, beri 
pewarna kain sesuai dengan keinginan. 
Jika proses pewarnaan sudah selesai, 
kain diangkat dan dibilas dengan air 
dingin yang bersih. Semua ikatan bisa 
dilepas, kemudian kain ditiriskan dan 
dikeringkan.

Kami sangat menikmati setiap proses, 
karena ada sukacita dan kebahagiaan. 
Kami juga menyadari bahwa setiap 
proses ini pasti ada rasa ego yang 
menginginkan setiap masukan kami bisa 
diterima oleh teman yang lain. Tetapi 
dari proses ini, kami belajar bahwa 
untuk menghasilkan sesuatu yang 
baik dibutuhkan proses yang panjang, 
perlu adanya komunikasi, rasa tolong-
menolong, dan tentunya belajar untuk 
mendengar satu sama lain.

Bagi kami, momen ini bukan 

hanya terkenang karena kami sedang 
melakukan ujian praktik saja, melainkan 
lebih dari itu. Seperti kain mori 
prima yang putih bersih itu, kain itu 
melambangkan kebersamaan ketika kami 
berada di kelas I, yang belum mengerti 
tentang apa pun. Kami mengalami begitu 
banyak proses, sampai kami berada di 
kelas ini. Itu adalah bagian dari proses 
pewarnaan. Untuk menghasilkan warna 
yang indah, perlu kerja keras. Teman-
teman, proses yang kita lalui tinggal 
sebentar lagi. Tetap semangat! Kita 
harus yakin bahwa apa pun yang kita 
kerjakan saat ini tidak pernah menjadi 
hal yang sia-sia.

Kau s’lalu di hati
Kamu sangat berarti
Istimewa di hati
S’lamanya rasa ini
Jika tua nanti
Kita t’lah hidup masing-masing
Ingatlah hari ini

 
Seperti penggalan lirik di atas… jika 

tua nanti, tetap ingatlah hari ini. Tuhan 
Yesus memberkati.



Petra Easter Festival

Masih dalam suasana edufair yang 
mengangkat tema Learning, 
Growing, and Glowing with 

Petra, PPPK Petra mengadakan Easter 
Festival di Pakuwon Mall Surabaya pada 
hari Jumat, tanggal 8 Maret 2019. Event 
ini diadakan dalam rangka memperingati 
hari raya Paskah, yang mana kebangkitan 
Tuhan Yesus memberikan harapan, 
sukacita, dan kemuliaan bagi setiap 
orang yang percaya kepada-Nya. Ada 
berbagai lomba yang diadakan dalam 
Easter Festival ini, di antaranya lomba 

Asyiknya Belajar 
Payandra

Indonesia memiliki beragam bahasa daerah, salah satunya 
adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa adalah salah satu 
bahasa daerah yang digunakan di Pulau Jawa. Upaya untuk 

tetap melestarikannya di tingkat pendidikan adalah dengan 
diadakannya mata pelajaran Bahasa Jawa di sekolah. Belajar 
bahasa Jawa terkadang membuat siswa merasa kesulitan 
dalam menghafal, khususnya ketika belajar tentang panyandra. 
Payandra merupakan pepindhan (unen-unen) atau kata-
kata pengandaian/perbandingan yang biasa dipakai untuk 
mengambarkan suatu objek, dalam hal ini berhubungan 
dengan bagian tubuh seseorang. Untuk menyiasati hal 
tersebut, siswa kelas V SD Kristen Petra 13 belajar dengan 
metode fun learning.

Fun learning kali ini dilakukan dengan cara memberikan 
beberapa gambar dan kartu-kartu yang berisi tulisan. Secara 
berkelompok, mereka harus mencari dan memasangkan 
panyandra dan tulisannya dengan tepat, kemudian 
mempresentasikan di depan. Saat mempresentasikan, 
beberapa siswa mengalami kesulitan dalam pengucapan, 
sehingga saat itu juga guru menjelaskan makna dan cara 
pengucapan yang benar. Dengan menggunakan cara seperti 
ini, belajar menjadi lebih menyenangkan karena mereka 
aktif berpikir, berkelompok, berdiskusi, berkomunikasi, dan 
memecahkan masalah bersama.
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diorama dan senam UKS bagi siswa-
siswi tingkat SD. Lomba ini diikuti 
oleh seluruh SD di lingkungan PPPK 
Petra, serta SD di luar Petra. SD 

Kristen Petra 12 pun turut berperan 
serta memeriahkan Easter Festival ini. 

Dalam lomba diorama, setiap 
peserta diuji kerja samanya dalam 
kelompok, serta kreativitas dan 
keterampilannya dalam memanfaatkan 
bahan-bahan yang disediakan, 
sehingga bisa menghasilkan suatu 
karya yang indah dan bermakna. 
Selain lomba diorama yang diwakili 
oleh dua kelompok siswa-siswi kelas 
IV dan V, SD Kristen Petra 12 juga 
mengirimkan dua kelompok siswa-

siswi kelas I, II, dan III, untuk lomba 
senam UKS.

Tepat pukul 13.00, lomba diorama 
dimulai. Setiap kelompok berusaha 
menggunakan waktu yang sangat 
terbatas untuk membuat sebuah karya 
diorama yang bermakna dari bahan-
bahan yang disediakan oleh panitia, 
seperti: kertas koran, kardus, kertas 
lipat, lem, gunting, dan sebagainya. 
Seluruh peserta terlihat antusias dan 
berusaha menyelesaikan karya mereka 
dengan sebaik-baiknya. 

Akhirnya, tibalah saat pengumumun 

lomba diorama. Alhasil SD Kristen Petra 
12 berhasil meraih Juara I. Horeee…!!! 
Selamat buat Gilbert (V-C), Nathania 
(V-A), dan Madelyn (V-A). Semua 
kerja keras dan ketekunan kalian 
membuahkan hasil yang memuaskan.

Pada pukul 15.00, dimulailah lomba 
senam UKS. Wahhh…! Semua peserta 
mengenakan kostum senam yang 
keren-keren. Para juri dibuat bingung 
dalam menentukan pemenangnya. 
Semua peserta sangat kompak 
dan bersemangat. Dari tujuh belas 
kelompok peserta, hanya diambil tiga 
juara terbaik. Setelah menimbang dan 
memperhitungkan penampilan dari 
tiap kelompok, akhirnya dewan juri 
mengumumkan para pemenangnya. 

Horeee!!! SD Kristen Petra 12 berhasil 
meraih prestasi juara. Kelompok senam 
I yang beranggotakan Ben Christian 
(III-A), Annabele Quinsa (III-A), Michelle 
Ramira K. (III-A), Clarinta Hanna (III-A), 
dan Nicoletta Anneke (II-B), meraih Juara 
III. Kemudian kelompok senam II yang 
beranggotakan Christyan Dirga S. (II-A), 
Cielo Renata B. (II-A), Ribka Vania I. (I-C), 
Christabella Gracia P. (II-C), dan Diana 
Putri Viola (IIIA), meraih Juara II. Selamat 
buat para pemenang! Tuhan Yesus 
memberkati kita semua.



The Champion Nine

Pada tanggal 23-24 Februari 
2019, SMA Negeri 9 Surabaya 
mengadakan kompetisi akademik 

yang meliputi bidang Matematika, IPA, 
dan Bahasa Inggris, yang bertajuk The 
Competition 9. SMP Kristen Petra 1 
adalah salah satu dari sekian sekolah 
yang mengirimkan perwakilannya untuk 
berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. 
Peserta kompetisi ini sangat banyak, 
bahkan dari tiap-tiap bidang, jumlah 
peserta melebihi 110 tim. Wow! Bisa 
dibayangkan serunya persaingan dalam 
kompetisi tersebut.

Untuk bidang IPA, jagoan Petra 1 
ada dua tim. Sedangkan untuk bidang 
Bahasa Inggris ada satu tim. Pada 
babak penyisihan, mereka mengerjakan 
150 soal dengan waktu 120 menit. 
Puji Tuhan... kedua tim bidang IPA 
dan Bahasa Inggris masuk ke babak 
semifinal. Pada babak tersebut, format 
kompetisi adalah rally game dan uraian 
singkat. Antusiasme para peserta 
begitu tinggi, tim dari Petra 1 dipaksa 
bekerja keras dan memutar otak untuk 
menghadapi saingan berat mereka. 
Rally game berlangsung begitu rapi dan 
cepat. Jawaban-jawaban yang diberikan 
sangat memuaskan dan benar. Sampai 
pada daftar babak final keluar... ternyata 
kedua tim IPA dan Bahasa Inggris Petra 1 
mampu lolos.

Babak final semakin menguras 
otak para anggota tim, yaitu dengan 
lomba cerdas cermat bagi tim IPA, dan 
presentasi bagi tim Bahasa Inggris. 
Tim IPA harus memecahkan soal, 
belajar dan terus belajar, karena ada 
beberapa aturan yang sesaat sebelum 
dimulainya lomba diubah, dan agak 
membingungkan. Sedangkan tim 
Bahasa Inggris berusaha semaksimal 
mungkin mempersiapkan presentasi 
hanya dengan waktu lima menit. 
Berkat kegigihannya, mereka dapat 
memberikan yang terbaik. Dan 
hasilnya... ketiga tim Petra 1 berhasil 
meraih juara! Tim Nadine dan Sherly 
meraih Juara I bidang IPA, disusul oleh 
tim Kevin L. dan Kendrick yang meraih 
Juara III. Sedangkan tim Bahasa Inggris, 
yaitu Bradley dan Jonathan Wongso, 
berhasil meraih Juara I. 
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Di sisi lain, tim 
Matematika Petra 
1 bersaing dengan 
seratus tim peserta 
pada babak penyisihan, 
untuk mengerjakan 
empat puluh soal 
dalam waktu 120 
menit. Tim Petra 1 
mampu lolos ke babak 
semifinal untuk bertanding 
lagi dalam format rally game 
dan menjawab uraian singkat. 
Babak semifinal begitu 
menegangkan dikarenakan 
pertemuan kembali dengan 
rival lama. Namun, jika Tuhan 
yang berkehendak, siapa yang 
bisa membatalkannya? Tim Petra 
1 masuk ke babak final bersama 
dengan tiga tim lainnya. Tim 
Petra 1 sempat nervous 
pada babak dengan 
format cerdas cermat 
ini. Namun kerja keras 
dan kerja cepat yang 
mereka perjuangkan 
dalam babak final ini 
membuahkan hasil 
dengan raihan juara 
pertama. So great! 

SMP Kristen Petra 
1 sudah sepatutnya 
bangga dengan 
prestasi yang luar 
biasa ini. Berkat 
campur tangan Tuhan, 
bimbingan pengetahuan 
dan moral dari para 
guru, dan kerja keras 
dari para siswa, 
keikutsertaan 
dalam kompetisi 
ini akhirnya 
membuahkan 
hasil yang manis. 
Terlebih lagi bahwa 
semua berkat, 
kemampuan, dan 
pengetahuan yang 
diberikan, hanya 
untuk kemuliaan nama 
Tuhan. SMP Kristen Petra 
1, lanjutkan!!!



Berbagi Itu 
Indah

Berharga di 
Mata Tuhan

Sudah sewajarnya kita saling berbagi dengan apa 
yang kita miliki kepada sesama kita yang lebih 
membutuhkan. Bertepatan dengan pelaksanaan 

Ujian Praktikum Pendidikan Agama Kristen untuk kelas IX, 
SMP Kristen Petra 4 melakukan kegiatan short live in di 
beberapa panti asuhan. Apa itu short live in? Itu adalah 
suatu kegiatan tinggal (hidup bersama dan merasakan) di 
suatu tempat dalam waktu yang singkat dan melakukan 
kegiatan yang bermanfaat. 

Dalam kesempatan ini, tepatnya pada setiap hari Sabtu 
pada bulan Februari 2019 lalu, kami melakukan kegiatan 
short live in di beberapa panti asuhan, antara lain: Panti 
Asuhan Pelayanan Kasih, Panti Asuhan Bukti Kasih, Panti 
Asuhan Ora Et Labora, dan Panti Asuhan Rose of Sharon. 
Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, meliputi: ibadah, 
bermain bersama, bercerita dan sharing, bernyanyi, 
makan bersama, dan pemberian sembako sebagai tali 
asih. Melalui kegiatan ini, kami juga dapat mengerti dan 
semakin memahami dunia di sekitar kami. Tidak hanya 
terpaut dengan gadget, siswa diajar untuk lebih lagi 
memperhatikan sekitar. 

Hal-hal yang kami dapatkan dari kegiatan ini menjadi 
pengalaman baru bagi kami, yaitu pengalaman melihat 
dan merasakan langsung kehidupan teman-teman yang 
tinggal dan dibesarkan di panti asuhan. Kami mendengar 
cerita kebahagiaan ataupun keluh kesah hidup mereka.
Dari kehidupan mereka ini, kami mendapatkan sebuah 
pemahaman baru yang berdampak positif untuk 
memotivasi dan menginspirasi kehidupan kami masing-
masing. Terlihat wajah-wajah bahagia mereka saat kami 
berkunjung ke sana. Melihat senyuman manis mereka, 
menjadikan kami lebih antusias beribadah. Hidup kita 
dijadikan Tuhan bukan hanya untuk membahagiakan diri 
sendiri, namun juga menjadi berkat bagi sesama. Hidup 
yang berarti adalah hidup yang menjadi garam dan terang 
bagi orang lain. 

oleh: Vita Tesalonika S. & Christopher Ju

Setiap pribadi dari kita diciptakan oleh Tuhan dengan 
keadaan yang berbeda-beda. Tidak satu orang pun 
di dunia ini yang memiliki kesamaan persis dengan 

orang lain. Kita boleh mengidolakan seseorang yang bagi 
kita orang tersebut spektakuler. Tetapi ingat, kita tidak 
dapat menjadi sama dengan orang lain. Siapa pun kita, 
Tuhan mengaruniakan setiap orang dengan karunia dan 
talenta yang berbeda-beda. Di antara kita ada yang sudah 
mengenali kelebihan masing-masing, dan ada pula yang 
sama sekali belum mengenali. Namun, itu bukan berarti 
bahwa orang yang belum memahami kelebihannya dan 
merasa biasa saja tidak memiliki talenta apa pun, hanya 
saja belum menemukan bagian-bagian tersembunyi dari 
talenta yang masih terpendam. 

Kegiatan Pendidikan Karakter Kristiani (PKK) yang 
telah dilaksanakan, merupakan wadah bagi kita untuk 
kembali melihat diri kita dari sisi yang positif. Yesaya 43:4, 
“Oleh karena engkau berharga di mata-Ku dan mulia, 
dan Aku ini mengasihi engkau, maka Aku memberikan 
manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai 
ganti nyawamu.” Tuhan memandang manusia dengan 
sangat baik. Oleh karena itu, bagaimana pun keadaannya, 
pendek-tinggi, gemuk-kurus, kaya-miskin, dan lain 
sebagainya, kita semua berharga di mata Tuhan. 

Mari mengenali diri lebih lanjut dengan pikiran yang 
positif terhadap diri dan keadaan. Jika kita sungguh-
sungguh mengembangkan lima kelebihan diri yang kita 
torehkan pada sebuah kayu, kita akan memiliki gambar 
diri yang positif. Gambar diri yang positif itulah, yang 
akan mengantarkan kita pada rencana mulia yang sudah 
Tuhan janjikan untuk kita. Mari belajar tidak menyalahkan 
diri dan keadaan, tetapi sebaliknya, kita memandang diri 
berharga, seperti Tuhan memandang kita. #staypositive
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Hi, guys...!!! Hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, kami 
bertiga, Chellyne, Christoper, dan Owen, diberi 
kesempatan oleh SMP Kristen Petra 2 untuk mengikuti  

kegiatan Teenizen Journalism, yang bertempat di Gedung 
Wanita, Jalan Kalibokor, Surabaya. Kegiatan Teenizen 
Journalism ini diikuti oleh siswa-siswi jenjang SMP se-
Surabaya. Seru juga, nich! Jadi bisa nambah banyak teman. 
Di sini kami belajar banyak hal, mulai dari bagaimana cara 
menjadi reporter yang baik, bagaimana cara menjadi editor 
yang baik, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam 
proses pembuatan video. Kami sangat senang dapat mengikuti 
workshop ini, karena dengan adanya workshop ini, kami 
dapat belajar lebih dalam lagi mengenai dunia jurnalis, serta 
menambah wawasan dan pengalaman kami. Sebagai aplikasi 
dari mengikuti kegiatan ini, para peserta diminta membuat 
video singkat tentang kegiatan journalism di sekolah masing-
masing, termasuk kami bertiga yang membuat video singkat di 
SMP Kristen Petra 2.

oleh: Chellyne

Teenizen 
Journalism

Menyambut perayaan Paskah 
tahun ini, PPPK Petra 
mengadakan sebuah event 

yang bertajuk Petra Easter Festival 
2019 di Pakuwon Mall Surabaya. Event 
ini ditujukan bagi para siswa mulai 
jenjang KB, SD, SMP, hingga SMA, yang 
berlangsung mulai tanggal 7 hingga 
10 Maret 2019. SMP Kristen Petra 3 
turut mengirimkan perwakilan untuk 
mengikuti Mandarin News Reading 
Competition dan Solo Vocal Competition 
(lagu rohani) jenjang SMP pada tanggal 9 
Maret 2019. 

Saya (Sherryne) bersama kakak kelas 
(Celline, Vivian, dan Ezra) mewakili SMP 
Kristen Petra 3 dalam Mandarin News 
Reading Competition. Meski waktu 
untuk persiapan lomba tidak terlalu 
panjang, kami tetap berlatih keras untuk 
mendapatkan hasil yang memuaskan. 
Bahan bacaan untuk lomba ini, diberikan 
5 menit sebelum peserta tampil. Saat 
itu, kami nervous banget, takut tidak 
lancar membaca dan salah baca, apalagi 
saya mendapat urutan tampil nomor 
2. Saat peserta pertama maju, saya 
berusaha untuk membaca teks yang 

diberikan. Teks itu lumayan menantang 
bagi saya, tetapi saya tetap berusaha 
menggunakan waktu 5 menit itu sebaik 
mungkin untuk berlatih membaca.

Tibalah waktunya saya untuk maju. 
Saya mengucapkan greeting terlebih 
dahulu ke para juri dan penonton. 
Saat greeting, tiba-tiba saya lupa mau 
ngomong apa, jadi sedikit tidak lancar. 
Namun, saya bersyukur kepada Tuhan 
dapat menyelesaikan lomba ini.

Dan akhirnya, saat pengumuman 
dibacakan, ternyata saya meraih Juara 
I. Saya senang sekali! Apalagi saat maju 
menerima piala dan sertifikat. Saya 
sangat berterima kasih kepada guru-
guru yang sudah sabar membimbing 
dan mendampingi saya untuk mengikuti 
lomba ini.

Dalam lomba yang lain, lomba lagu 
rohani, Britney juga mewakili SMP 
Kristen Petra 3 dengan membawakan 
lagu wajib “Kar’na Salib-Mu” dan 
lagu pilihan “Oleh Kuasa Darah-Mu”. 
Saat peserta nomor 6 dipanggil untuk 
tampil, Britney pun naik ke panggung 
untuk menunjukkan talenta dan hasil 
latihannya selama ini. Meski sempat 
takut karena musik pengiring yang 
tiba-tiba berhenti dan diputar ulang, 
ia mampu menyanyikan kedua lagu 
dengan usaha terbaiknya. Dan pada saat 
pengumuman, Britney berhasil menjadi 
Juara II dalam Solo Vocal Competition. 
Ini adalah buah dari talenta yang diasah 
melalui latihan-latihan, dan bimbingan 
para guru yang telah mendampingi 
selama ini.

Mandarin News 
Reading Competition
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Mechantronic Games and Contest

Siswa SMA Kriten Petra 1 berhasil 
meraih prestasi sebagai Juara I 
Mechantronic Games and Contest 

(Megacon) yang diselenggarakan 
oleh Universitas Surabaya pada 
tanggal 23-24 Februari 2019, atas 
nama Chaterine Gracia H. (XI 
MIPA-4), Christian Emmanuel (XI 
MIPA-4), dan Robert Vincent (XI 
MIPA-4). Megacon yang diikuti 
oleh 56 tim dari berbagai daerah 
di Indonesia merupakan lomba 
yang diadakan oleh Jurusan Teknik 
Elektro Fakultas Teknik Universitas 
Surabaya. Materi lomba ini mencakup 
elektronika dasar, matematika dasar, 
fisika dasar, dan pengetahuan umum.

Pada hari pertama, kami mengikuti 
rally yang bertempat di kampus 
Tenggilis. Pos rally dibagi menjadi 
tiga, yaitu pos single, double, dan 
triple. Selain rally, kami juga diberi 
misi “Big Project”, yaitu menyelesaikan 
rangkaian elektronik guna mendapatkan 
poin tambahan, dan banyak poin sesuai 
dengan tingkat kesulitan rangkaian. 
Tujuan dari rally hari pertama ini 
adalah mengumpulkan poin sebanyak-
banyaknya agar dapat melanjutkan ke 
babak semifinal, karena hanya diambil 
dua puluh besar tim dengan peringkat 
poin tertinggi.

Terima Kasih Mudah Diucapkan,
Sulit Dihidupi

Persekutuan doa kelas, merupakan salah satu program rutin 
yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, termasuk di SMA 
Kristen Petra 4. Pada PD kali ini, mengambil sebuah tema yang 

sangat baik, yaitu “Terima Kasih Mudah Diucapkan, Sulit Dihidupi”, 
yang dilandasi dari firman Tuhan dalam Lukas 17:11–19. Dalam 
kesempatan tersebut, siswa diajarkan secara nyata bagaimana 
mengungkapkan terima kasih kepada orang-orang di sekitar, 
khususnya warga sekolah yang kadang lolos dari perhatian kita, 
antara lain satpam, petugas kantin, petugas cleaning service, 
pekarya, dan tenaga tata usaha sekolah. Tuhan terlebih dahulu 
mengasihi kita secara nyata dengan pengorbanannya di kayu 
salib, maka sudah selayaknya kita sebagai orang percaya untuk 
meneladani Yesus yang kita sembah dan muliakan. Melalui kegiatan 
tersebut, para siswa bisa belajar untuk menghidupi kasih dalam 
kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati.
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Lomba hari kedua diadakan di Ubaya 
Training Center, Trawas. Pada babak 
semifinal, kami ditugaskan membuat tiga 
buah rangkaian elektronik dalam waktu 
dua jam. Kami mendapatkan komponen 
untuk membuat rangkaian tersebut 
dengan mengerjakan soal berupa teka-
teki silang dan uraian. Setiap jawaban 
benar akan mendapat poin untuk 
ditukarkan komponen. Tim kami hanya 

berhasil menyelesaikan dua rangkaian.
Pada babak final, diambil sepuluh tim 

terbaik. Babak ini dibagi dalam dua sesi, 
yaitu pembuatan program winproladder 
dan powerpoint untuk presentasi. Pada 

sesi I, kami ditugaskan untuk membuat 
program yang mampu mengendalikan 
mesin industri tutup botol yang telah 

dirakit oleh tim Teknik Elektro dengan 
menggunakan program winproladder. 
Pada sesi ini, kami hanya diberi waktu 

90 menit untuk menyelesaikannya. 
Bobot materi pada babak final ini sangat 
berat, sampai-sampai tidak ada tim yang 
berhasil sempurna. Dalam jangka waktu 
yang sangat terbatas, kami berhasil 
menyelesaikan program. Lomba pun 
berlanjut ke sesi presentasi dengan 
pembagian waktu: 4 menit penyajian 
dan 4 menit tanya jawab. Tim kami dapat 

menyajikan materi presentasi dengan 
baik. Pertanyaan-pertanyaan dari dewan 

juri pun dapat kami jawab dengan baik 
dan lancar.

Pada saat pengumuman, puji syukur 
kepada Tuhan... tim SMA Kristen Petra 
1 berhasil meraih Juara I pada ajang 
Megacon ini. Kami sangat bersyukur atas 
penyertaan Tuhan sepanjang lomba ini 
berlangsung. Thanks, God...!

 
oleh: Chaterine, Christian, & Robert



A Miraculous Night

Usaha yang Membuahkan Hasil

Malam Kesenian Maprada 
(MKM) adalah acara pentas 
seni yang diadakan oleh 

SMA Kristen Petra 2 setiap dua tahun 
sekali. Merupakan program terbesar 
Maprada (sebutan untuk SMA Kristen 
petra 2), Malam Kesenian Maprada 
pada tahun ini mengambil tema 
“Chronicles: The Miraculous Night” 
yang berarti sekumpulan kejadian yang 
akan dikenang dalam diri kita. Malam 
Kesenian Maprada 2019 dilangsungkan 
pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 
2019, di Auditorium PPPK Petra. 

Diperlukan waktu kurang lebih tiga 
bulan untuk mempersiapkan acara ini, 
mulai dari pemilihan konsep, audisi 
performers, hingga persiapan-persiapan 
lainnya. Malam Kesenian Maprada 
sendiri bertujuan untuk menjadi 
wadah bagi siswa-siswi Maprada untuk 
menampilkan bakat dan talenta mereka. 
Selain itu, Malam Kesenian Maprada 
juga mempererat tali persaudaraan di 
antara anggota Maprada.

Penampilan dari Noveer Band, 
salah satu band di SMA Kristen Petra 
2, membuka acara Malam Kesenian 
Maprada dengan sangat spektakuler. 
Setelah itu, dilanjutkan dengan 
penampilan orkestra yang mengiringi 
tarian balet. Sambutan dari Mevina 
Noviani (XII IPA-5) selaku ketua program, 
Dra. Cahyo Fajariati, M.Pd. selaku Kepala 

Dalam Petra 
Easter Festival 
2019 yang 

memperlombakan 
vocal group pada 
tanggal 10 Maret 2019, 

kami turut berpartisipasi dengan mewakili SMA Kristen 
Petra 3. Sebuah pengalaman pertama bagiku mengikuti lomba 
tersebut. Sebelumnya, sekolah mengadakan seleksi untuk 
membentuk kelompok vocal group. Aku bersyukur bisa masuk 
ke kelompok pertama. Kami pun melakukan latihan 2-3 kali 
dalam seminggu bersama pelatih kami. 

Kemudian, tibalah saatnya bagi kami untuk berjuang di 
lomba tersebut. Perasaan khawatir sempat mengganggu 
pikiran dan mental kami sebelum maju ke panggung. Akan 
tetapi, kami tidak patah semangat. Ketika lomba dimulai, kami 
tetap mengambil waktu untuk berlatih dan berdoa di belakang  
panggung sambil menunggu giliran tampil. Tak beberapa lama, 
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Sekolah SMA Kristen Petra 2, serta Dr. 
Ir. J. Heryanto, MS, MBA, selaku Ketua I 
Dewan Pengurus PPPK Petra, menandakan 
resmi dimulainya acara Malam Kesenian 
Maprada 2019. Penyelenggaraan acara 
ini juga tidak lupa mengangkat nilai-nilai 
budaya Indonesia dengan menampilkan 
karawitan yang juga merupakan salah 
satu ekstrakurikuler di SMA Kristen Petra 
2. Eitss, tidak hanya siswa-siswi 
Maprada saja yang berkesempatan 
tampil di Malam Kesenian 
Maprada 2019, guru juga bisa, 
lho! Dua guru Maprada, yaitu Bu 
Ellyn dan Bu Ruth, memberikan 
penampilan yang memukau 
dengan membawakan dua lagu 
yang berhasil membuat seluruh 
penonton ikut bernyanyi bersama.

Rangkaian acara dilanjutkan 
dengan penampilan fashion show 
dari siswa-siswi Maprada. Oh, ya... Malam 
Kesenian Maprada 2019 tidak hanya diisi 
dengan penampilan musikal saja, tetapi 
juga diramaikan dengan drama yang 
bertemakan kerajaan. Drama pun juga 
diselingi dengan banyak penampilan 
seperti modern dance, seriosa, dan 
vocal group yang tidak kalah menarik. 
Malam yang indah itu diakhiri 
dengan flashmob dari para panitia 
dan penampilan dari DJ Benny. It 
was indeed a miraculous night!

oleh: Clara C. & Stephany C.

kami pun tampil. Kami berusaha tetap tenang dan percaya diri 
untuk menampilkan yang terbaik. Perasaan lega kami luapkan 
usai tampil di panggung. Seolah lepas sudah beban yang ada 
pada kami dalam melewati masa-masa tegang.

Rasa tegang kembali datang ketika saatnya pengumuman 
pemenang. Ternyata, kami berhasil menjadi juara ketiga! 
Rasa senang dan puas pun kami luapkan. Kami bersyukur atas 
prestasi ini, setelah melewati perjuangan dan latihan yang 
melelahkan. Saat itu, kami pulang dengan rasa bangga. Usaha 
yang kami lakukan ternyata membuahkan hasil yang baik.

Ini adalah pengalaman pertamaku meraih juara vocal group. 
Bakat yang ada padaku, berhasil aku kembangkan dengan baik. 
Aku akan terus berusaha mengembangkan talenta dari Tuhan 
ini dengan sebaik-baiknya. Ayo, teman... terus kembangkan 
talenta yang kita miliki sebagai anugerah Tuhan! Tetap 
semangat dan lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan!

oleh: Yemima Given Kimbal



Competition of Accounting

Seperti kata bijak yang mengatakan 
bahwa rahasia sukses dalam 
hidup bagi seseorang adalah siap 

menghadapi saat kesempatan datang 
kepadanya, maka kami pun berusaha 
menggunakan setiap ada kesempatan 
lomba yang bisa kami jangkau. Kami, 
tim dari SMA Kristen Petra 5 yang terdiri 
atas Jeremy Michael, Ricky Suhartono, 
dan Amelia Wiranata Dayan, mengikuti 
Heroes Alliance 9 yang diadakan oleh 
Universitas Surabaya pada tanggal 
tanggal 20 Januari  2019 dan juga 
Competition of Accounting yang 
diselenggarakan oleh STIE Perbanas 
pada tanggal 17 Februari 2019. Dua 
kegiatan lomba yang kami ikuti berakhir 
menggembirakan karena kami dapat 
meraih kemenangan.

Lomba di Universitas Surabaya 
dan STIE Perbanas tersebut diadakan 
selama tiga hari berturut-turut, 
mulai hari Jumat sampai dengan hari 
Minggu. Pada dasarnya kegiatan lomba 
tersebut hampir sama, yaitu lomba 
bidang akuntansi. Kegiatan lomba 
diawali dengan melakukan tes online 
yang dilakukan dua minggu sebelum 
pelaksanaan. Kami berhasil lolos tes 
tersebut dengan nilai 
yang baik, sehingga 
berlanjut ke tahap 
main event.

Pada hari 
pertama lomba 
di Universitas 
Surabaya, kami 
mengerjakan 
soal-soal, 
baik secara 
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individu maupun beregu. Kemudian, 
kami terbagi ke dalam kelompok-
kelompok besar secara random, dan 
diwajibkan untuk mengikuti serangkaian 
mini games serta mengumpulkan uang. 
Uang tersebut akan digunakan untuk big 
games, yaitu bermain Ludo. Nilai yang 
kami peroleh pada hari pertama akan 
diakumulasikan dengan hari kedua.

Babak rally games dilakukan pada 
hari kedua. Kami melakukan rally di dua 
tempat, yaitu di Tugu Pahlawan dan di 
Royal Plaza, Surabaya. Kami berusaha 
mengerjakan soal dengan sungguh-
sungguh dan semangat, sekalipun harus 
berlari ke sana kemari. Pada akhir lomba 
hari kedua ini, pengumuman peringkat 
dibacakan, dan kami berada di peringkat 
pertama, sehingga lolos ke babak 
semifinal.

Memasuki babak semifinal pada 
hari terakhir, lomba dilakukan dalam 
bentuk studi kasus. Sekali lagi kami bisa 
melaluinya dengan baik. Kami bersyukur 
untuk kesempatan berikutnya untuk 
bertanding pada babak final.

Pada babak final, lima tim terbaik 
melakukan sebuah case, yaitu tim 
berperan sebagai sebuah perusahaan 

yang mengolah makanan dan wajib 
menjualnya. Kami juga diharuskan 
untuk membuat jurnal setiap 
transaksi. Lalu pada akhir lomba, kami 
mempresentasikan hasil case tersebut. 
Puji Tuhan... pada akhirnya kami meraih 
Juara I dan membawa pulang Piala 
Bergilir Universitas Surabaya, sertifikat, 
piagam, medali, dan juga uang.

Kemudian untuk lomba akuntansi di 
STIE Perbanas, kami bersyukur kembali 
untuk kemurahan Tuhan yang kami 
terima berupa kemenangan sebagai 
Juara I. Sukacita dan ucap syukur 
kami tidak hanya karena kemenangan 
ini, tetapi juga karena kesempatan 
yang kami rasakan untuk bertemu, 
berinteraksi, dan belajar dengan 
kompetitor-kompetitor yang juga 
tangguh. Dalam lomba ini, kami berhasil 
membawa empat piala, yaitu: Piala 
Bergilir Gubernur Jawa Timur, piala dari 
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 
piala bergilir dari STIE Perbanas, dan 
piala dari HMJ Akuntansi STIE Perbanas 
beserta uang pembinaan.

Sungguh kami bersyukur memiliki 
kesempatan untuk mengembangkan 
talenta dan kemampuan yang berasal 

Tuhan ini. Semoga kami dapat 
terus mengembangkan diri 

dan mempertahankan 
piala bergilir ini untuk 
sekolah, PPPK Petra, 
dan memuliakan nama 
Tuhan.

oleh: Amelia, 
Ricky, & 
Jeremy


