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Alangkah senangnya bisa menyapa Anda 
melalui Buletin Gema Petra edisi bulan 
pertama pada tahun ajaran yang baru ini. 
Keceriaan para siswa, terutama siswa baru, 
terlihat menghiasi hari pertama masuk 
sekolah pada tahun ajaran 2019/2020 
ini. Proses pembelajaran pun mulai 
aktif kembali dengan berbagai kegiatan 
yang telah dipersiapkan oleh sekolah. 
Meski begitu, tak ada salahnya apabila 
kami mengajak Anda sedikit menoleh ke 
belakang untuk melihat beberapa kegiatan 
siswa yang menarik di lingkungan sekolah-
sekolah PPPK Petra serta raihan prestasi 
luar biasa pada OSN 2019 jenjang SMP 
dan SMA dalam menutup tahun ajaran 
2018/2019 lalu, seperti yang kami sajikan 
dalam Buletin Gema Petra edisi kali ini. 

Kiranya liputan berita yang kami sajikan 
dalam Buletin Gema Petra edisi bulan Juli 
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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Hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019, merupakan hari yang berkesan bagi teman-
teman KB B dan TK B dari KB-TK Kristen Petra 5, karena genap sudah satu 
tahun mereka belajar dan bermain bersama dengan teman-teman dan para 

guru. Begitu cepat rasanya mereka menghabiskan waktu bersama di KB-TK Kristen 
Petra 5, dan sekarang mereka akan melangkah maju ke jenjang berikutnya.

Oleh karena itu, ibu guru mengadakan acara kelulusan atau pelepasan siswa 
di sekolah. Diawali dengan masuknya seluruh siswa KB B dan TK B ke dalam aula, 
bersamaan dengan barisan anak yang membawa bendera merah putih, Tut Wuri 
Handayani, dan PPPK Petra. Teman-teman yang bertugas terlihat gagah sekali saat 
membawa bendera-bendera tersebut. Barisan ini diikuti dengan barisan para siswa 
dari KB B dan TK B. Semuanya berbaris dengan rapi dan teratur sampai naik ke 
panggung. 

Setelah semua siswa sampai di panggung, lagu kebangsaan “Indonesia Raya” 
serta “Mars Petra” pun dikumandangkan secara merdu oleh seluruh siswa dan orang 
tua yang hadir. Mereka terlihat begitu terharu dan bangga melihat putra-putrinya 
menyanyikan lagu-lagu tersebut secara bersama-sama di panggung.

Setelah adanya pelepasan atribut yang memiliki makna bahwa teman-teman 
akan pindah jenjang, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala KB-TK 

Kristen Petra 5. Teman-teman dipanggil satu per satu naik ke panggung 
untuk bersalaman dengan kepala sekolah dan guru kelas mereka masing-
masing sebagai ungkapan rasa terima kasih.

Acara pun berlanjut. Perwakilan dari teman-teman TK A menampilkan 
modern dance. Penampilan mereka sangat menarik dan energik. Namun 
keseruan tidak hanya itu saja, karena ada penampilan-penampilan lainnya 
dari teman-teman TK A yang ikut memeriahkan acara tersebut. 

Begitulah cerita dari teman-teman KB B dan TK B saat kegiatan 
kelulusan atau pelepasan siswa. Selamat ya, teman-teman…! Terus gapailah 
cita-cita kalian setinggi langit, dan tetap andalkan Tuhan dalam segala hal.

Our Graduation Day

Tema acara pentas seni di KB-
TK Kristen Petra 7 pada tahun 
ajaran 2018/2019 adalah “Yesus 

Cinta Semua Anak di Dunia”. Acara ini 
dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2019. 
Wow… pentas seni kali ini begitu unik, 
mulai dari dekorasi sampai dress code 
yang dipakai oleh guru dan orang tua. 
Tempat duduk orang tua didekorasi 
dengan ciri khas dari negara tertentu. 
Dan orang tua memakai dress code dari 
beberapa negara, seperti Indonesia, 
Belanda, Tiongkok, dan India. Dan begitu 
juga dengan pakaian ibu guru.

Pada kesempatan ini, inti dari cerita 
digambarkan melalui gerakan pantomim 
dan didukung dengan berbagai tarian, 
nyanyian, serta permainan alat musik 
kolintang dan angklung. Pentas seni ini 
bercerita tentang perjalanan seorang 
anak dari suatu negara ke negara lain, 
dan terjalin sebuah tali pertemanan 

Yesus Cinta Semua Anak di Dunia
lintas negara, yang mana tiap-tiap 
negara mempunyai keindahan dan 
keunikan masing-masing. Suatu ketika, 
saat mereka sedang bermain, salah 
satu dari mereka mendorong temannya 
hingga jatuh dan bertengkar. Teman 
yang lain melerainya, dan memberitahu 
bahwa walaupun berbeda, tetapi Tuhan 
cinta semua anak di dunia. Oleh sebab 
itu, kita harus saling mengasihi dan 
menyayangi satu dengan yang lainnya.

Akhirnya, seluruh rangkaian acara 
pentas seni berjalan dengan lancar. Ini 
semua karena penyertaan Tuhan, dan 
juga hasil latihan sungguh-sungguh 
dari semua siswa. Jerih lelah kami 
terbayar sudah dengan menampilkan 
persembahan yang terbaik. Terima kasih 
kepada ibu guru yang sudah melatih 
dan membimbing kami! Biarlah semua 
kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan 
Yesus memberkati.



Pada tanggal 13 Juni 2019 yang lalu, kami, para siswa-
siswi TK Kristen Petra 9, begitu bergembira. Kami akan 
melaksanakan puncak kegiatan kami selama bersekolah 

di TK Kristen Petra 9, yaitu acara Graduation dan Pentas Akhir 
Tahun. Kami sudah mempersiapkan diri kami dengan berlatih 
sejak jauh-jauh hari. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu 
“Indonesia Raya” dan “Mars Petra”. Setelah itu, dilanjutkan 
dengan pujian dan doa pembuka yang dipimpin oleh MC. 
Dalam kegiatan ini, kami kedatangan tamu istimewa, yaitu Dr. 
Ir. J. Heryanto, MS, MBA, Ketua I Dewan Pengurus PPPK Petra. 
Beliau memberikan sambutan dan semangat bagi kami semua.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan siswa 
secara simbolis, dari Ibu Farida Setiawati L., S.Pd., M.Si. selaku 
Kepala KB-TK Kristen Petra 9 kepada Ibu Jeane Indriati Tanoko, 
S.Pd., M.M. selaku Kepala SD Kristen Petra 9. Setalah itu, 
dimulailah prosesi graduation. Nama kami dipanggil satu per 

Lenggak-lenggok… lenggak-lenggok… putar… putar... senyum. Hai, 
teman-teman! Kalian pernah nggak ikutan fashion show?? Itu, 
lho… yang berjalan lenggak-lenggok sambil tersenyum dan bergaya 

di atas panggung. Pasti pernah, kan??! Nah, itulah yang kami lakukan 
di TK Kristen Petra 10 pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019. 

Saat itu, sekolah kami mengadakan lomba fashion show 
memakai baju daerah dan lomba mewarnai gambar, dalam rangka 
memperingati HUT ke-68 PPPK Petra dan Hari Kartini. Yang ikut lomba 
adalah semua siswa kelompok A dan B. Saat fashion show, kami 
berupaya tampil sebaik-baiknya dengan baju daerah yang kami pakai. 
Ada yang memakai baju adat Bali, Jawa, Dayak, Papua, Minang, dan 
lain-lain. Eh.. karena acara itu adalah lomba, jadi ada jurinya, lho...! 
Yang memberikan penampilan terbaik, dialah pemenangnya. Begitu 

pula dengan lomba mewarnai. 
Oh, iya.. hampir lupa…! Sebelum lomba dimulai, kami semua berkumpul di 

lapangan tengah untuk berdoa bersama bagi PPPK Petra yang berulang tahun. Ada 
ulang tahun, ada balonnya juga, lho..! Dan balonnya banyak, teman-teman! Yang 
seru… saat balon dilepas, balonnya bisa terbang tinggi ke langit. Seperti balon yang 
terbang tinggi… itulah harapan dan doa kami yang terbaik untuk PPPK Petra. Terus 
maju, PPPK Petra!!! Tuhan memberkati.

Peringatan Hari Kartini dan

HUT PPPK Petra

It’s a Beautiful Day
satu untuk maju ke depan. Setelah itu, tibalah acara Pentas 
Akhir Tahun. Di sini, kami menampilkan bakat dan kemampuan 
yang kami miliki, dan apa yang sudah kami pelajari dalam 
latihan. Ada banyak penampilan pada Pentas Akhir Tahun kali 
ini, antara lain: menyanyi bersama, fashion show, drama, puisi, 
balet, tarian tradisional, hip hop dance, dan pantomim. Acara 
ditutup dengan doa dan menyanyi bersama. Kami sungguh 
bersyukur kepada Tuhan karena acara dapat berjalan dengan 
lancar. 

Selain itu, pada tanggal 14 Juni 2019, sekolah kami juga 
mengadakan kegiatan Graduation dan Pentas Akhir Tahun 
bagi para siswa KB Kristen Petra 9. Kami mempersiapkan diri 
kami sejak jauh-jauh hari. Kami begitu bersemangat mengikuti 
kegiatan Graduation dan Pentas Akhir Tahun ini. Acara 
pertama juga dimulai dengan menyanyikan lagu “Indonesia 
Raya” dan “Mars Petra”. Setelah itu, dilanjutkan dengan pujian 
dan doa pembuka yang dipimpin oleh MC. Selanjutnya prosesi 
graduation dimulai, dan nama kami dipanggil satu per satu. 
Setelah prosesi graduation selesai, acara dilanjutkan dengan 
Pentas Akhir Tahun KB Kristen Petra 9 yang juga diisi dengan 
penampilan dari beberapa kakak-kakak TK A. Ada banyak 
talenta yang kami tampilkan di kegiatan ini, yaitu: menari, 
menyanyi bersama, fashion show, duet menyanyi, dan banyak 
hal yang lainnya. 

Kami sungguh bergembira hari ini. Tak lupa kami 
sampaikan terima kasih kepada ibu guru yang sudah dengan 
tekun melatih dan mempersiapkan kami untuk acara ini. Acara 
kemudian ditutup dengan doa dan bernyanyi bersama. Kami 
pun sungguh bersyukur kepada Tuhan karena telah menyertai 
kami semua, dan menyertai jalannya acara sehingga bisa 
terlaksana dengan baik.
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Hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, 
adalah pelaksanaan acara 
kelulusan dan pentas akhir tahun 

bagi siswa-sisiwi KB-TK Kristen Petra 
11, khususnya siswa KB B dab TK B. 
Ekspresi gembira terpancar dari wajah 
para siswa yang mengenakan baju toga 
kelulusan saat memasuki ruangan untuk 
mengikuti rangkaian prosesi kelulusan 
dan pentas seni. Rasa gembira ini 
terlihat pula di wajah para orang tua 
yang mendampingi. 

Pada awal acara, sesi diisi oleh 
Ibu Regina selaku kepala sekolah 
untuk memberikan kata sambutan. 
Beliau sangat bangga dan senang 
ketika melihat anak didiknya telah 
menyelesaikan pendidikan jenjang 
KB dan TK. Ibu Regina berpesan agar 
mereka terus belajar dengan giat. 
“Gapai mimpimu setinggi langit 
sehingga apa yang kalian cita-citakan 
dapat tercapai,” begitulah pesan 

dari Ibu Regina. Acara dilanjutkan 
dengan penyerahan map ijazah sebagai 
tanda bahwa siswa telah menyelesaikan 
pendidikan masing-masing, yaitu jenjang 
TK dan KB. Setelah penyerahan ijazah, 
mereka mempersembahkan sebuah 
lagu di atas panggung yang berjudul 
“Forever Friend”. Para orang tua yang 
hadir sangat antusias melihat anak-anak 
mereka menyanyi di atas panggung. 

Acara selanjutnya adalah pentas 
akhir tahun, yang diikuti oleh 

siswa-siswi KB B, TK A, 
dan TK B. Penampilan 
pertama adalah permainan 

angklung dari siswa TK B 
yang mengiringi lagu “Mars 

Petra” dan parade bendera. 
Dalam parade bendera 

tersebut, ada siswa 
yang ditugaskan untuk 
membawa bendera 
merah putih, bendera 

PPPK Petra, dan bendera 
Tut Wuri Handayani. 

Meski terkadang ada yang 
salah, mereka tetap terlihat 
bersemangat. Kemudian, ada 
penampilan tari Pasaran dari 

Graduation
&

Pentas Akhir Tahun
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para siswa TK A, dengan mengenakan 
pakaian seperti penjual jamu. Mereka 
terlihat lucu, menggemaskan, dan 
bersemangat ketika di atas panggung. 
Setelah tari Pasaran, sekarang gantian 
para siswa KB B yang menampilkan 
gerak dan lagu “Twinkle-Twinkle Little 
Star”. Dengan mengenakan kostum 
piama, mereka bernyanyi dan beraksi 
di panggung sesuai dengan lagu. 
Mereka memperagakan bagaimana 
bintang di langit berkelap-kelip, dan 
memperagakan saat terlelap pada 
malam hari. Semua hadirin tampak 
sangat bahagia ketika melihat aksi 
mereka. 

Selanjutnya, giliran Faith yang 
mempersembahkan sebuah lagu yang 
berjudul “Amelia”. Dengan suaranya 
yang bagus, Faith menunjukkan bahwa 
talenta yang diberikan oleh Tuhan itu 
harus ditunjukkan, bukan dipendam. 
Dan sekarang, giliran semua siswa 
dari TK B yang akan menunjukkan 
kemampuan dance di atas panggung, 
dengan iringan lagu “Jesus Love Me”. 
Mereka menunjukkan bakatnya dengan 
percaya diri. Meskipun ada salah satu 
teman yang tidak hafal gerakannya 
secara penuh, tetapi setidaknya mereka 
bersemangat untuk tampil di depan 
orang tua dan guru. Penampilan terakhir 
adalah gabungan siswa KB, TK A, dan TK 
B. Siswa TK A yang memainkan angklung, 
siswa TK B memainkan pianika, dan 
siswa KB menyanyikan lagu “Kasih 
Ibu”. Dengan dipandu oleh guru musik, 
mereka semua tampil dengan wajah 
riang gembira.

Usai penampilan tersebut, masih 
ada sesi yang menyentuh hati semua 
yang hadir. Sebagai rasa bangga dan 
terima kasih kepada orang tua, para 
siswa membawa bunga untuk diberikan 
kepada orang tua masing-masing. Orang 
tua pun menerima dengan sukacita, 
bahagia, dan penuh haru. Semua orang 
tua yang ada di dalam ruangan memeluk 
anak mereka sebagai ungkapan bahagia 
dan bangga. Terima kasih Tuhan untuk 
penyertaan-Mu selama masa pendidikan 
di KB dan TK.
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Pementasan seni untuk anak usia dini sangatlah penting 
dan bermanfaat. Melalui sebuah pementasan, anak-
anak mampu menggali potensi yang ada di dalam 

diri. Selain menggali potensi diri anak, kegiatan pentas 
seni juga bertujuan untuk melatih mental anak-anak 
tampil di depan banyak orang. Pada hari Jumat, tanggal 
14 Juni 2019, siswa-siswi KB B dan TK B dari TK Kristen 
Petra 12 melaksanakan kegiatan pentas seni. Pada acara 
ini, mereka menampilkan banyak sekali performance. 
Ada yang menari hip hop, menari balet, bermain pianika, 
bernyanyi, bermain drama, dan masih banyak yang 
lainnya. Sebelumnya mereka berlatih dengan baik supaya 
bisa memberikan yang terbaik untuk mama dan papa. Mereka 
sungguh senang mengikuti kegiatan pentas seni kali ini. 
Sungguh suatu pengalaman yang tak terlupakan.

Miraculous of Love

Hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2019, suasana di TK Kristen Petra 13 sangat 
ramai. Teman-temanku berlalu-lalang dengan kostum yang beraneka 
macam. Hiruk-pikuk sangat terasa, ditambah para orang tua dan wali 

murid yang mulai berdatangan memadati aula sekolah. Hari ini, sekolahku 
mengadakan acara Annual Art Performance. 

Kali ini, kami mempertunjukkan suatu pementasan yang bertajuk “Love 
is Beautiful”. Sebuah kisah yang menceritakan kesombongan seorang anak 
yang kaya raya dan memandang rendah kepada anak yang sederhana. Namun 
akhirnya, si anak kaya menyadari bahwa persahabatan yang penuh kasih 
adalah hal yang terindah, dan kita tidak boleh memilih-milih dalam berteman. 
Sebab Tuhan mengatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih pada setiap 
waktu, bukan hanya pada saat senang saja, melainkan pada saat susah pun 
kita harus tetap menjaga persahabatan kita. Pementasan ini dihiasi dengan 

berbagai tarian dan nyanyian yang dibawakan dengan apik oleh seluruh 
siswa KB B dan TK B. Setiap anak mengambil peran dan berhasil memukau 
semua yang hadir memenuhi aula sekolah.  

Kemudian pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, kami juga 
mengadakan acara puncak, yaitu Graduation Ceremony untuk siswa KB 
B dan TK B. Prosesi wisuda diikuti oleh 51 anak KB B dan 71 anak TK 
B. Semuanya berhasil lulus dan naik kelas ke jenjang berikutnya. KB B 
lulus dan melanjutkan ke TK, sedangkan TK B lulus dan melanjutkan ke 
SD. Acara kelulusan dilakukan dengan prosesi wisuda, dan penyerahan 
lulusan TK menuju SD yang diterima secara simbolis oleh Ibu Noenoeng 
Soelistiowati, S.Pd., M.M., sebagai Kepala SD Kristen Petra 13. 

Raut haru dan bahagia terpancar dari wajah setiap orang tua dan 
wali murid, yang begitu bangga melihat anak-anak mereka tumbuh 

dan berkembang secara akademis. Semua ini berkat kerja sama yang 
baik antara pihak sekolah dan para orang tua. Selamat ya, teman-teman! 
Mari kita melangkah menuju jenjang berikutnya dan menjadi anak-anak 
kebanggaan bagi orangtua, guru, dan negara. Terlebih kita selalu menjadi alat 
kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus! God bless us!

Annual Art Performance 

and Graduation
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“Salam pramuka!!!” pekik pemimpin 
upacara dengan suara lantang, 
yang dibalas oleh seluruh peserta 

upacara, “Salam!”. Kemudian, terdengar 
tepuk pramuka yang disertai dengan 
teriakan “Pramuka, pramuka, praja 
muda karana!” Gerakan pramuka 
sebagai penyelenggara pendidikan 
kepanduan di Indonesia yang 
merupakan bagian pendidikan nasional, 
bertujuan untuk membina kaum muda 
dalam hal moral, jiwa sosial, intelektual, 
serta fisik, agar mereka dapat menjadi 
pribadi yang berakhlak mulia, cinta 
tanah air, terampil, dan tangguh sebagai 
calon pemimpin bangsa yang andal pada 
masa depan.

Hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019, 
siswa-siswi kelas IV dan V SD Kristen 
Petra 1 menyelenggarakan Perkemahan 
Satu Hari (Persari). Kegiatan diawali 
dengan upacara pembukaan yang 
dipimpin oleh Ibu Anna Amarawati 
Lomantoro, S.Pd. selaku Kepala SD 
Kristen Petra 1. Setelah itu, peserta 

Perkemahan Satu Hari

Tanpa terasa waktu… cepat berlalu, sehingga kegiatan belajar 
mengajar untuk tahun ajaran 2018/2019 di SD Kristen 
Petra 7 akan segera berakhir. Masa-masa perpisahan ini 

dimulainya pengumuman kelulusan bagi siswa-siswa kelas VI 
SD Kristen Petra 7, dan dilanjutkan dengan acara pelepasan 
mereka. Acara pelepasan siswa kelas VI ini dilaksanakan pada 
hari Jumat, tanggal 14 Juni 2019, di aula SD Kristen Petra 7. Acara 
yang berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 12.00 ini diisi dengan 
banyak rangkaian acara yang pastinya menghibur semua guru dan 
teman-teman. Acara tersebut dikoordinasi oleh guru-guru kelas 
VI. Seluruh penampilan acara diisi oleh para siswa kelas VI. Ada 
yang menampilkan tarian, olah vokal, puisi, hip hop dance, dan 
pastinya masih banyak lagi acara yang seru dan menyenangkan.

Dalam acara tersebut ada pembagian piala dan piagam 
penghargaan bagi siswa-siswi kelas VI yang berprestasi. Untuk 
Juara Umum I diraih oleh Lovely Ruth Sijoatmodjo dari kelas VI-
C. Juara Umum II diraih oleh Floreine Kanaya Chandra dari kelas 
VI-D. Sedangkan Juara Umum III diraih oleh Timothy William 
Koesasih dari kelas VI-D. Selamat yaaa… bagi teman-teman 
yang meraih prestasi dan juara! Semoga ilmu yang didapat bisa 
berguna bagi masa depan kalian. Dan bagi teman-teman yang 
belum mendapat kesempatan untuk juara, tidak perlu berkecil 
hati, tingkatkan terus belajarnya dan tetap semangat, karena 
belajar tidak pernah sia-sia. Selamat melanjutkan pendidikan ke 
jenjang yang lebih tinggi buat teman-teman kelas VI! Nah, itulah 
sekilas kegiatan pelepasan siswa-siswi kelas VI SD Kristen Petra 7 
yang sudah dilaksanakan. Tuhan memberkati.

Graduation Day 
of Sixth Graders Petra 7 Christian Elementary School

mengikuti kegiatan yang dipandu oleh 
kakak-kakak pembina, yaitu berlatih 
merayap dan halang rintang. Kegiatan ini 
bertujuan untuk melihat ketangkasan, 
kecakapan, dan ketahanan fisik dari 
peserta. Kemudian ada permainan 
helium stick yang bertujuan untuk 
menyatukan persepsi dan tujuan dalam 
sebuah tim. Permainan hulahop yang 
bertujuan untuk melatih keseimbangan 
dan kelenturan anggota tubuh. Tidak 
ketinggalan, mereka juga diajari berbagai 
materi tentang kepramukaan, antara 
lain: Janji Pramuka, Dwi Dharma, dan 
Dasa Dharma.

Tujuan diadakan kegiatan Persari 
ini adalah melatih sikap mandiri, 
terampil, dan kerja sama; menggali 
potensi dalam kegiatan kreatif dan 
menyenangkan; mengembangkan 
bakat dan minat yang dimiliki oleh 
siswa; menumbuhkan semangat 
persaudaraan dan kemandirian; 
membina semangat persatuan dan 
kesatuan sesama anggota pramuka.



Sebagai kota pahlawan, Surabaya 
memiliki tempat sejarah yang 
menggambarkan kegigihan 

perjuangan para pejuang, yaitu 
Monumen Tugu Pahlawan dan 
Monumen Jalesveva Jayamahe. 
Monumen Tugu Pahlawan terletak di 
Jalan Pahlawan Surabaya, sedangkan 
Monumen Jalesveva Jayamahe 
terletak di Jalan Armada Timur, Ujung, 
Kecamatan Semampir. Pada hari 
Rabu, tanggal 29 Mei 2018, seluruh 
siswa kelas III SD Kristen Petra 5 
berkesempatan untuk mengadakan 
kunjungan ke Monumen Tugu Pahlawan 
dan Monumen Jalesveva Jayamahe. 
Kunjungan ini bertujuan untuk 
mengenalkan kepada siswa, tentang 
perjuangan para perjuang melawan 
penjajah dalam menjaga keutuhan NKRI.

Tempat pertama yang dikunjungi 
adalah Monumen Jalesveva Jayamahe, 
monumen ini diberi nama Jalesveva 
Jayamahe yang memiliki arti “Di Laut 
Kita Jaya”. Monumen didirikan untuk 
memberi penghargaan serta mengenang 
perjuangan para prajurit Angkatan Laut 
Indonesia dalam melindungi laut kita. 
Saat tiba di sana, kami diajak berkeliling 
melihat kapal perang dan mendengarkan 

Field Trip to Jalesveva 

Jayamahe Monument

Hai, teman-teman… bagaimana 
kabar kalian semua? Luar biasa, 
bukan? Sama seperti kami, siswa-

siswi SD Kristen Petra 9, yang pada awal 
bulan Mei 2019 akan berbagi kasih 
kepada sahabat-sahabat kami 
yang ada di panti asuhan, oma 
dan opa di panti jompo, 
serta orang-orang 
yang membutuhkan 
di sekitar lingkungan 
sekolah kami. 

Dengan 
penuh antusias, 
kami datang dengan 
membawa asa 
dan harapan serta 
bingkisan yang 
kami miliki, sebagai 
tanda ucapan syukur 
kami kepada Tuhan 

Sharing is Caring

penjelasan 
dari pemandu. 
Pada akhir tur, 
kami diajak ke 
museum untuk 
melihat sejarah 
perjuangan TNI 
AL dan tidak lupa 
foto bersama 
di depan icon 
Monumen Jalesveva Jayamahe.

Setelah dari Monumen Jalesveva 
Jayamahe, kami melanjutkan perjalanan 
ke Monumen Tugu Pahlawan yang 
dibangun untuk memperingati peristiwa 
Pertempuran 10 November 1945 di 
Surabaya. Dalam peristiwa ini, arek-
arek Suroboyo berjuang melawan 
pasukan Sekutu bersama Belanda yang 
hendak menjajah kembali Indonesia. 
Di Monumen Tugu Pahlawan, terdapat 
museum untuk mengenang jasa-
jasa para pahlawan yang berjuang di 
Surabaya. Kami dijelaskan tentang 
sejarah Monumen Tugu Pahlawan, serta 
diajak berkeliling di dalam Museum 
Sepuluh November. Kami melihat 
banyak peninggalan benda-benda 
bersejarah yang dipakai dalam peristiwa 
Pertempuran 10 November 1945. 

Kami juga mendengarkan siaran radio 
dari Bung Tomo yang berisi kobaran 
semangat untuk melawan penjajah. 
Tidak hanya itu saja, kami juga masuk ke 
dalam ruang diorama yang menceritakan 
adegan peristiwa Pertempuran 10 
November 1945. Sebagai penutup dari 
kunjungan di Museum Tugu Pahlawan, 
kami diberi kesempatan untuk 
menonton film tentang perjuangan 
arek-arek Suroboyo dalam menghadapi 
penjajah. Dari kunjungan ini, kami 
jadi tahu tentang sejarah peristiwa 
Pertempuran 10 November 1945 di 
Surabaya yang dapat menumbuhkan 
semangat nasionalisme terhadap 
bangsa Indonesia. Merdeka! Merdeka! 
Merdeka!!!

yang senantiasa melimpahkan berkat 
kepada kami. Memang, tidak seberapa 
yang dapat kami berikan kepada 
mereka. Namun dari hal yang kecil ini, 

kami dapat belajar tentang cinta kasih 
kepada sesama, karena Tuhan sudah 
terlebih dahulu mengajarkan kepada 
kita. Melihat senyum kebahagiaan 
dari saudara-saudara yang menerima 
bingkisan hati, kami pun menjadi 

semakin bersukacita. 
Berbagi adalah 

hal yang bisa 
membawa kebaikan 
dan sukacita 
untuk orang lain. 

Yuuuuk… kita 
terus belajar 
berbagi untuk 

orang-orang 
di sekitar kita! 

Berbagilah mulai 
dari hal-hal kecil 
yang dapat kita 
lakukan.
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Time flies so fast…. Kalimat tersebut 
memang benar adanya. Tidak 
terasa, sudah 6 tahun kami 

bersekolah di SD Kristen Petra 11. 
Suasana hati yang bercampur aduk 
dan tidak menentu, antara bahagia, 
sedih, dan terharu. Betapa tidak, rasa 
kebersamaan yang selama 6 tahun 
sudah kami bangun, akan berakhir pada 
hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Juni 2019. 

Senang dan bangga rasanya, 
karena kami semua sudah berhasil 
menyelesaikan pendidikan pada tahap 
dasar ini. Namun, sedih juga karena ini 
merupakan hari terakhir kami untuk 
bertemu dengan guru-guru dan teman-
teman di SD Kristen Petra 11. Pada 
pelepasan tahun ini, kami memilih tema 
“6 Years of Friendship Milestone” yang 
mengingatkan kami tentang perjalanan 
kami selama 6 tahun bersekolah di 
Petra 11 ini. Masih teringat jelas di 
benak kami ketika pertama kali masuk 
sekolah dan duduk di kelas I. Kami 
memperkenalkan diri dengan malu-
malu, dan mulai berkenalan satu sama 
lain. Terlebih lagi, banyak dari kami yang 
menjalin persahabatan dengan begitu 
hangat. Kemudian, tahun demi tahun 
kami naik kelas, hingga di titik terakhir 
kami berada di kelas VI, dan kami mulai 
mempersiapkan diri mengikuti berbagai 
ujian untuk memasuki ke jenjang 
berikutnya. Acara pelepasan ini pun 
menjadi bukti nyata, bahwa kami semua 
dapat melalui semuanya dengan baik, 
walaupun kami harus berjuang mati-
matian untuk mendapatkan hasil yang 
baik dalam prosesnya. Pada moment ini 
pula kami menjadi sadar, bahwa setiap 
usaha yang kita lakukan, tidak akan 
mengkhianati hasil. Dan hari ini terbukti 
bagi kami.

Untuk memeriahkan 
acara pelepasan ini, kami juga 
mempersembahkan berbagai 
penampilan terakhir kami di sekolah 
ini sebagai ucapan syukur dan rasa 
terima kasih kami kepada para guru, 
orang tua, dan para sahabat. Ketika lagu 
“Terima Kasih Guru” dikumandangkan, 
liriknya begitu menyentuh hati dan 
menyadarkan kami, ternyata… selama 
ini kami sering membuat guru marah 

6 Years of Friendship 

Milestone
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dan mengecewakannya 
dengan kenakalan dan 
kemalasan kami. 

Selain ungkapan 
terima kasih kepada 
guru, tidak lupa kami 
juga mengungkapkan 
rasa terima kasih kepada 
orang tua melalui sepucuk 
surat yang sudah kami 
persiapkan. Melalui surat 
ini, kami menuangkan setiap 
perasaan dan ucapan terima 
kasih kami kepada orang 
tua, karena mereka sudah 
dengan sepenuh hati dan 
kesabaran dalam mengajari 
dan membimbing kami semua, 
sehingga kami seperti sekarang 
ini. Kami berterima kasih 
karena mereka sudah menjadi 
orang tua yang hebat, yang tidak pernah 
mengeluh, dan selalu mengusahakan 
yang terbaik bagi kami semua. Terselip 
juga setiap harapan dan doa kami untuk 
proses ke depan, karena kami tahu 
bahwa proses yang di depan tidaklah 
mudah, dan kami masih atau bahkan 
selalu membutuhkan dukungan dari 
orang tua.

Pada akhir acara, ada prosesi 
pelepasan balon, yang menjadi lambang 
bahwa kami sudah benar-benar selasai 
di jenjang Sekolah Dasar dan siap untuk 

memasuki jenjang berikutnya. Terima 
kasih, guruku… terima kasih, mama… 
terima kasih, papa… terima kasih, 
sahabat! Persahabatan kan kekal bila 
Yesus beserta…. Persahabatan tak kenal 
perasaan kecewa…. Sampai waktunya 
tiba, pulang ke rumah Bapa…. Waktu 
hidup tak panjang, bersahabatlah….



Semua orang pasti memiliki kenangan, baik itu kenangan yang menyenangkan 
maupun mengharukan. Seperti halnya siswa kelas VI, yang tidak terasa sudah 
harus berpisah untuk melanjutkan pendidikan di tingkat selanjutnya. Banyak 

suka dan duka yang sudah mereka lewati bersama guru, karyawan, dan terlebih lagi 
dengan teman-teman. Untuk merayakan momen kelulusan kelas VI, SD Kristen 

Petra 13 mengadakan graduation ceremony pada tanggal 14 Juni 2019, yang 
bertempat di aula sekolah. 

Acara dibuka dengan masuknya kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, 
diikuti oleh para guru, karyawan, dan semua siswa kelas VI. Pembukaan terse-
but diiringi dengan Tarian Remo. Selanjutnya, acara diisi dengan penampilan 
dance, musik ansambel, serta pidato perpisahan kelas oleh siswa kelas VI, 

perwakilan wali murid, dan kepala sekolah. Acara terakhir adalah pemakaian toga 
dan foto bersama. Acara ini berlangsung meriah dan menyenangkan. 

Kiranya graduation ceremony ini dapat menjadi penutup kenangan yang 
indah untuk para siswa kelas VI dan para guru. Meskipun mereka sudah mening-
galkan pendidikan di Sekolah Dasar, tetapi sikap honesty, respect, dan responsibility 
yang sudah diajarkan harus tetap mereka aplikasikan di mana pun mereka berada. 
Selamat meneruskan karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati!

Graduation

Bahasa Inggris adalah bahasa 
internasional, sehingga penguasaan 
keterampilan berbahasa Inggris 

sejak dini bisa menjadi modal dasar 
bagi siswa untuk berkomunikasi dalam 
memasuki era global sekarang ini. 
Untuk menjadi terampil berbahasa 
Inggris, perlu ketekunan dalam 
belajar, seperti mengulang materi 
di sekolah ataupun membiasakan 
berkomunikasi menggunakan bahasa 
Inggris. Dan memfasilitasi siswa dengan 
suatu kegiatan seperti perlombaan, 
adalah salah satu faktor yang sangat 
berpengaruh, terutama untuk 
meningkatkan kepercayan diri siswa. 
Oleh sebab itu, SD Kristen Petra 10 pun 
mengadakan X-ELLENT 2019. 

X-ELLENT adalah kepanjangan 
dari Petra 10 English Language 
Event. Acara ini dimeriahkan 
dengan lomba Spelling Bee for 
grade I and II, Story Telling 
for grade III and IV, dan 
Video Tutorial Competition 
for grade V. Rangkaian 
acara dimulai dari hari 
Senin, tanggal 27 Mei 2019, 
dengan diadakannya babak 
penyisihan untuk lomba 
Spelling Bee for grade I dan 
Story Telling for grade III. Babak 
penyisihan dilanjutkan pada 
keesokan harinya untuk lomba 

X-ELLENT 2019
Spelling Bee for grade II dan Story Telling 
for grade IV. Tujuan babak penyisihan 
adalah untuk memilih sepuluh peserta 
dari kelas I dan sepuluh peserta dari 
kelas II, yang nantinya akan berlomba 
pada babak final. Begitu juga untuk kelas 
III dan IV, akan diambil tiga peserta dari 
setiap jenjang kelas tersebut. 

Acara puncak X-ELLENT  diadakan 
pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 
2019, yang berlangsung di auditorium 
SD Kristen Petra 10. Kegiatan yang 
dibagi dalam dua sesi ini berlangsung 
meriah dan menyenangkan. Selain 
diisi perhelatan final lomba, juga ada 
penampilan bakat oleh siswa kelas I–V. 
Hingga puncak acara, seluruh siswa 
terlihat sangat antusias mengikuti 

meskipun hanya sebagai penonton, 
namun mereka menunjukkan 
dukungannya bagi teman-teman yang 
berlaga dalam babak final. 

Akhirnya… usailah lomba-lomba 
tersebut, dan kini saatnya pengumuman 
pemenang. Pemenang lomba Spelling 
Bee dari kelas I adalah Marvell Antony 
Lee (Juara I), Cecilia Frangelica (Juara 
II), dan Samantha Adrielle (Juara III). 
Pemenang Spelling Bee untuk kelas II 
adalah Velove Malikha Isir (Juara I), 
Melody Kelyn (Juara II), dan Cristiano 
Richie (Juara III). Beberapa siswa kelas 
III yang memenangkan lomba Story 
Telling, antara lain: Yesaya Bima (Juara 
I), Vincent Timothy (Juara II), dan Jollene 
Ferischea (Juara III). Pemenang Story 

Telling kelas IV adalah Xarine F.X. 
Halaura (Juara I), Anya Sophia (Juara 
II), dan Geoffrey Mario (Juara III). 

Pemenang lomba Video Tutorial 
yang diikuti oleh siswa kelas V 
adalah Jocelyn Handoko (Juara 
I), Challene Harijanto (Juara II), 
dan Brian Ignazio (Juara III). Bagi 
siswa-siswi yang belum meraih 
juara, jangan kecewa... tetaplah 
berlatih dan terus belajar untuk 

meraih prestasi di bidang lainnya. 
Demikian rangkaian cerita singkat 
kegiatan kami, sampai bertemu 
dalam X-ELLENT tahun depan ya, 
teman-teman!
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Sungguh… hari Kamis ini, tanggal 
23 Mei 2019, adalah hari yang 
istimewa bagi kami, siswa-siswi 

kelas V SD Kristen Petra 12. Hal itu 
dikarenakan sekolah kami dikunjungi 
oleh teman-teman dari MTs Bilingual 
Muslimat NU Pucang, Sidoarjo. 
Pengalaman ini adalah yang pertama 
kali bagi kami. Belajar mengenal sisi lain 
dari keberagaman umat beragama di 
Indonesia.

Pagi itu, tepat pada pukul 07.00, 
rombongan dari Sekolah Ibtidaiyah 
Muslimat NU Pucang tiba di sekolah. 
Ada 26 siswa yang didampingi oleh 
enam orang guru. Segera saja kami 
menyambut kedatangan mereka dengan 
hangat. Dengan ramah dan sukacita, 
kami menerima teman-teman dan 
mengajak untuk menuju ke aula sekolah.

Di aula, kami bersama-sama 
menyanyikan lagu “Roti dan Mentega” 
dan “Hari Ini Kurasa Bahagia” sebagai 
ungkapan bahwa kami menyambut 
dengan tangan terbuka dan sukacita. 
Setelah mendengarkan sedikit sambutan 
dari Ibu Aryani selaku Kepala SD Kristen 
Petra 12, acara dilanjutkan dengan 
bermain game agar suasana semakin 
hangat dan erat. Beberapa game kecil 
yang dibuat oleh Ibu Ira benar-benar 
mampu membuat suasana menjadi 
menyenangkan. Kami saling berkenalan 
dan membentuk kelompok-kelompok 
kecil untuk melanjutkan kegiatan 
selanjutnya. Ada tiga kelompok yang 
dibentuk. Setiap kelompok akan 
mengikuti kegiatan belajar dari kelas V-A, 
V-B, dan V-C.

Kegiatan yang diikuti oleh kelompok 
1 adalah bermain musik ansambel 
bersama siswa-siswi kelas V-C. Di bawah 
pimpinan Pak Tantyo, Pak Angga, Pak 
Andy, dan Bu Ary, kami memainkan 
musik yang berjudul “Manuk Dadali”. Tak 
terasa, sudah 30 menit kami bermain 
musik ansambel. Tiba saatnya bagi kami 
untuk beristirahat. Berhubung saat 
ini adalah bulan puasa, maka teman-
teman dari MI NU tidak mengikuti 
kami beristirahat, tetapi menuju ke 
perpustakaan untuk membaca buku dan 
bersantai sejenak.

Kegiatan selanjutnya adalah 
membuat keterampilan air terjun. 
Teman-teman dari MI NU pun belajar 
bersama kami untuk membuat air 

Indahnya Perbedaan yang Menumbuhkan

Persatuan dan Kekuatan

terjun. Bahan-bahan yang disediakan 
adalah hiasan, daun-daunan plastik, 
bebek mainan, lem tembak, cangkir, 
dan piring plastik. Wah, ternyata 
teman-teman MI NU sangat antusias 
dalam membuat air terjun! Mereka 
tampak sangat excited dengan kegiatan 
ini. Kami pun ikut merasa senang bisa 
belajar bersama mereka. “Nah, inilah 
air terjun buatanku…!” kata Alfian, salah 
satu dari siswa MI NU. Belum puas 
dengan kegiatan keterampilan, kami 
pun melanjutkan belajar 
ke ruang media untuk 
mengikuti English Fun 
Learning tentang persatuan 
dan kesatuan Indonesia. 
Ada games seru dalam 
kegiatan ini dan kegiatan 
membuat gelang cantik 
yang bertuliskan UNITY. 
Waktu sudah menunjukkan 
pukul 11.30, tiba waktunya 
bagi kami untuk pulang. 
Tetapi, kami masih ada 
satu agenda kegiatan 
lagi bersama teman-
teman MI NU, yaitu 
kegiatan bagi-bagi 
takjil yang dilakukan 
nanti pada pukul 
16.30 di depan alun-
alun Sidoarjo.

Saat kegiatan 
pembagian takjil, 
kami dan teman-
teman MI NU saling 
berkolaborasi dan 
berbagi tugas. 
Kami bertugas membagikan takjil, 
sedangkan teman-teman MI NU 
memainkan alat musik bernuansa 
keagamaan. Wah, benar-benar 
sebuah pengalaman yang 
luar biasa bagi kami. 
Dari sini, barulah 
kami memahami arti 
dari toleransi yang 
sesungguhnya. Inilah 
yang harus kita 
terapkan di negara 
kita, yaitu toleransi. 
Walaupun berbeda 
agama, kita tetap bisa 
kompak, yaaaa...!

Nah, teman-
teman… pelajaran 
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berharga yang bisa kita ambil dari 
kunjungan ini adalah jadikanlah 
perbedaan itu sebagai kekuatan bagi 
bangsa. Dengan toleransi antarumat 
beragama, masalah perbedaan akan 
teratasi. Mari kita bersama-sama untuk 
membudayakan akan budaya saling 
toleransi dan saling mencintai antarumat 
beragama. “Jadikanlah perbedaan 
sebagai kekuatan yang menumbuhkan 
persatuan.” Salam UNITY…!



Olimpiade Sains Nasional (OSN) 
2019 berlangsung dari tanggal 
30 Juni – 6 Juli 2019. Kali ini, 

Manado menjadi tuan rumah OSN 
2019 untuk jenjang SMA, sedangkan 
Yogyakarta sebagai tuan rumah untuk 
jenjang SD dan SMP. Pada hari Minggu 
siang tanggal 30 Juni 2019, para peserta 
OSN 2019 mulai berdatangan di kota 
tempat OSN berlangsung, baik di 
Manado maupun Yogyakarta. Mereka 
siap mengikuti ujian teori dan praktik di 
OSN 2019 yang akan berlangsung mulai 
hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019.

Dilansir dari website Kemendikbud 
(https://www.kemdikbud.go.id/), peserta 
OSN 2019 jenjang SMA berjumlah 685 
siswa, SMP berjumlah 408 siswa, dan 
SD berjumlah 272 siswa. Ada sembilan 
bidang lomba yang dipertandingkan 
untuk jenjang SMA, yaitu: Fisika (79 
peserta), Kimia (74 peserta), Biologi 
(77 peserta), Matematika (77 peserta), 
Astronomi (72 peserta), Geografi (77 
peserta), Kebumian (77 peserta), 

Meraih Prestasi dalam

Olimpiade Sains Nasional 2019
Komputer/Informatika (75 peserta), 
dan Ekonomi (77 peserta). SMP 
memperlombakan tiga bidang, yaitu: 
IPA (136 peserta), IPS (136 peserta), 
dan Matematika (136 peserta). SD 
memperlombakan dua bidang, yaitu: 
IPA (136 peserta) dan Matematika (136 
peserta).

Para peserta tingkat nasional ini 
sebelumnya telah lolos seleksi dalam 
Olimpiade Sains Kota/Kabupaten (OSK), 
kemudian diseleksi lagi dalam Olimpiade 
Sains Provinsi (OSP) yang berlangsung 
pada bulan April 2019.

Provinsi Jawa Timur mengirimkan 
peserta SMA sebanyak 61 siswa (tujuh 
belas di antaranya adalah siswa PPPK 
Petra), peserta SMP sebanyak 15 siswa 
(satu di antaranya adalah siswa PPPK 
Petra bidang IPA), dan peserta SD 
sebanyak 10 siswa (sayangnya untuk 
kali ini, perwakilan PPPK Petra hanya 
sampai tingkat OSP). Pada jenjang SMA, 
Jawa Timur menempati peringkat ke-3 
dari 34 provinsi yang mengikuti OSN 

2019 dengan perolehan 38 medali, 
dengan rincian 5 emas, 19 perak, dan 
14 perunggu. Untuk jenjang SMP, Jawa 
Timur menempati peringkat ke-5 dengan 
raihan 12 medali, terdiri atas 2 emas, 3 
perak, dan 7 perunggu. Untuk jenjang 
SD, Jawa Timur menempati peringkat 
ke-2 dengan raihan 9 medali, terdiri atas 
1 emas, 3 perak, dan 5 perunggu. Secara 
keseluruhan, Jawa Timur menempati 
peringkat ke-4 nasional di bawah DKI 
Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. 

Untuk OSN 2019 ini, siswa-siswi 
PPPK Petra yang mengikuti jenjang 
SMA meraih 12 medali dengan rincian 
4 emas, 4 perak, dan 4 perunggu. 
Sedangkan untuk jenjang SMP, 
meraih satu medali perunggu. Kami 
mengucapkan selamat dan terima kasih 
untuk para siswa, pelatih, pendamping, 
guru, kepala sekolah, serta orang tua 
yang terus memberikan dukungan bagi 
putra-putrinya. Kiranya nama Tuhan 
dipermuliakan melalui prestasi siswa-
siswi PPPK Petra.

12

KEnsias Kristanto      SMA Kristen Petra 5   Matematika - SMA        Emas

Steven William      SMA Kristen Petra 1   Kimia - SMA        Emas

*Best Theory, *Best Experiment, *Absolute Winner

Vincent Sean Farrell     SMA Kristen Petra 2  Astronomi - SMA        Emas

Christopher Wilbert     SMA Kristen Petra 2  Kebumian - SMA        Emas

Ivan Candra Gunawan     SMA Kristen Petra 2  Kimia - SMA        Perak

Steven Adrian Gracia     SMA Kristen Petra 1  Komputer - SMA        Perak

Eillen Theodora      SMA Kristen Petra 2  Kebumian - SMA        Perak

Marcell Reynaldo Setio     SMA Kristen Petra 1  Geografi - SMA        Perak

Timothy       SMA Kristen Petra 1  Matematika - SMA        Perunggu

Daniel Rahmatcipta Y.     SMA Kristen Petra 1  Fisika - SMA        Perunggu

Damianus Clairvoyance D. P.     SMA Kristen Petra 1       Astronomi - SMA        Perunggu

Samuel Theophilus Artha     SMA Kristen Petra 2  Ekonomi - SMA        Perunggu

Kevin Lius Bong       SMP Kristen Petra 1       IPA - SMP             Perunggu 

Peraih Medali OSN 2019
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“Liburan sebentar lagi. Yeee..!!!” 
Begitu pekik para siswa SMP Kristen 
Petra 1 setelah mereka menjalani 

rangkaian Penilaian Akhir Tahun. Namun 
sebelum libur, ada kegiatan yang 
menarik minat siswa, salah satunya 
adalah kunjungan ke toko buku. Pada 
tanggal 12 Juni 2019, anggota Lentera, 
sahabat perpustakaan, dan perwakilan 
siswa kelas VII yang didampingi oleh guru 
Bahasa Indonesia, berkunjung ke Toko 
Buku Diskon Petra Togamas yang terletak 
di Jalan Pucang Anom Timur, Surabaya. 
Kami serombongan yang berjumlah 110 
orang, berangkat dari sekolah secara 
bersama-sama menggunakan dua bus. 

Sampai di sana, kami mendengarkan 
penyampaian materi tentang media 
sekolah, salah satunya tentang majalah 
sekolah. Kami mendengarkan presentasi 
tentang bagaimana cara membuat artikel 
yang baik, bagaimana menciptakan 
majalah sekolah yang menarik minat 
pembaca, dan lain sebagainya. Setelah 
itu, ada sesi tanya jawab terkait dengan 

Kunjungan ke Petra Togamas

Pada tanggal 29 Mei 2019 dan 14 Juni 2019, SMP Kristen Petra 3 mengadakan 
kegiatan pramuka yang diikuti oleh siswa kelas VII dan VIII. Kegiatan pramuka 
dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah kegiatan di dalam kelas berupa 

penyampaian materi dan praktik membuat simpul. Sedangkan sesi kedua adalah 
kegiatan outdoor, yaitu berbagai tantangan games yang terbagi dalam sepuluh pos. 

Game pada pos I adalah “Cocari”(Corat-coret ala Regu Ini). Peserta diminta 
membuat gambar yang mewakili nama regunya dengan memanfaatkan benda-
benda yang ada di sekitar, misalnya: daun kering, kertas bekas, dan lain-lain. Pos II 
ada “IOS” (Instinct of Survival). Peserta diuji indra penciumannya; menebak nama 

rempah-rempah yang berada di tiap botol dengan menggunakan indra 
penciuman. Pos III ada “SANS” (Sandi Bukan Sandoro), yaitu menerjermahkan 
soal yang berupa sandi (morse, rumput, dan kotak). Pos IV ada “BALENCIAGA” 

(Balance Ciap Grak). Peserta ditantang kerja samanya dalam keseimbangan 
membawa tongkat dengan menggunakan kaki hingga batas yang sudah ditentukan. 

Pos V ada “Zara” (Zarung Ramai). Peserta diminta untuk bermain bola voli dengan 
aturan yang berbeda. Pos VI ada “EA” (Estafet Air), yaitu memindahkan air secara 
estafet dengan menggunakan alat bantu yang sudah disediakan oleh panitia. Pos 
VII ada “Ping Me” (Pingpong Moved), yaitu memindahkan bola pingpong (posisi 
di dalam gelas yang berisi air) dengan cara meniupnya. Pos VIII ada “P.U.B.G” 
(Pecahin Balonnya Guys). Peserta diminta untuk berbaris dengan formasi berbanjar 
(berderet) ke belakang. Kemudian, sebuah balon diikatkan pada bagian kaki peserta 
paling belakang. Tantangan pada pos ini, peserta diminta untuk saling memecahkan 
balon dengan cara diinjak. Pos IX ada “P.B.B” (Plip Bottle Battle), yaitu bermain flip 
bottle secara bergantian. Setiap peserta yang berhasil akan mendapatkan poin. Pos 
X ada “C.C.C” (Cerdas Cermat Ceria), yaitu cerdas cermat dengan materi pertanyaan 
tentang pengetahuan dari Alkitab dan pengetahuan umum.

Para peserta mengikuti kegiatan pramuka ini dengan antusias, khususnya pada 
kegiatan outdoor. Melalui kegiatan ini, mereka diharapkan menjadi pribadi yang 
kreatif, tangkas, pantang menyerah, penuh semangat, dan bertanggung jawab.

Kegiatan Pramuka SMP Kristen Petra 3

materi yang disampaikan. Beberapa 
siswa pun mengajukan pertanyaan 
yang langsung dijawab oleh pemberi 
materi. Usai sesi tersebut, para siswa 
diajak berkeliling toko buku. Mereka 
berkeliling sambil mencari buku yang bisa 
menunjang penyelesaian tugas mereka, 
yaitu membuat resensi buku, baik fiksi 
maupun nonfiksi. 

Tepat pukul 11.00, para siswa naik 
ke bus masing-masing untuk kembali 
ke sekolah. Kunjungan kali ini sangat 
menarik. Biasanya kalau ke toko buku 
ya hanya belanja, membeli apa yang 
diperlukan, setelah itu pulang. Kalau 
ini berbeda, ada sesi presentasi yang 
menambah wawasan kami, dan kami 
jadi lebih bersemangat untuk segera 
membuat majalah sekolah, begitu 
menurut salah satu siswa. Akhir kata, 
terima kasih kepada sekolah, especially 
Ibu Yurui sebagai kepala sekolah yang 
sudah memfasilitasi para siswa yang suka 
menulis untuk memberikan kesempatan 
menambah ilmu dengan kunjungan ini.
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Untuk mengisi kegiatan pasca-PAT 
(Penilaian Akhir Tahun), pada 
hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, 

para siswa kelas VIII SMP Kristen Petra 
2 berkesempatan mengunjungi Stasiun 
RRI (Radio Republik Indonesia) yang 
berada di Jalan Pemuda No. 82-90, 
Surabaya. Begitu kami tiba di gedung 
RRI, kami disambut hangat oleh pihak 
RRI dan langsung diarahkan menuju 
ke ruang aula, untuk mendapatkan 
materi tentang proses penyiaran di 
RRI serta teknik penyiaran berita yang 
baik. Senang sekali rasanya mendapat 

Mengenal lebih jauh tentang RRI

Terhitung sudah kedua kalinya 
kami mengikuti lomba di SMA 
Negeri 5 Surabaya. Sebelumnya, 

kami memang pernah mengikuti 
S2LC, tepatnya pada tahun 2018 lalu. 
Namun, pada saat itu keberuntungan 
belum berpihak kepada kami. Tahun 
ini, SMA Negeri 5 Surabaya kembali 
mengadakan kompetisi untuk siswa-
siswi SMP/sederajat atau yang biasa 
disebut dengan Smala Science and 
Linguistic Competition (S2LC). Ada 
lima mata pelajaran yang dilombakan, 
yaitu Matematika-Fisika, Biologi, 
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, 

Satu Piala Lagi untukmu,

Sekolah

wawasan dan pengalaman yang baru 
tentang seluk-beluk penyiaran radio. 
Kami diajari tentang bagaimana 
teknik menyiarkan berita yang baik 
dan tepat sasaran. Pengetahuan 
ini dapat kami aplikasikan di 
radio sekolah. Setelah selesai 
mendapatkan materi tentang 
penyiaran, kami diajak berkeliling 
untuk melihat semua proses 
kegiatan penyiaran di RRI. 
Happy banget rasanya… karena 
kami diberi kesempatan untuk 
mencoba di ruang penyiaran.

dan Ilmu Pengetahuan Umum 
(IPU). Perkenalkan, kami 
adalah Amelia dan Cheryl, yang 
menjadi salah satu perwakilan 
tim dari SMP Kristen Petra 5. 
Kami ikut berpartisipasi dengan 
mendaftarkan diri dalam mata 
pelajaran Bahasa Indonesia. Tidak 
sendiri, ada beberapa tim lain 
yang juga ikut mendaftar. Total 
ada empat tim Bahasa Indonesia 
yang menjadi perwakilan dari SMP 
Kristen Petra 5.

Hari yang ditunggu-tunggu 
pun akhirnya tiba, tepatnya 
tanggal 14 April 2019. Acara 
diawali dengan pembukaan yang 
sangat menarik. Tak terasa, waktu 
untuk menjalani babak penyisihan 

pun tiba. Tentu saja kami merasa 
gugup, namun juga antusias. Sebelum 
memulai mengerjakan, kami berdoa 
terlebih dahulu. Ketika soal dibagikan, 
seketika kami tidak bisa berkata-kata. 
“Wow, fantastic!” kata itulah yang 
terlintas dalam benak kami pada saat 
itu. Soal dibagi dalam tiga tingkatan, 
yaitu: mudah, sedang, dan sulit.

Tak terasa, ternyata waktu untuk 
mengerjakan sudah selesai. Kami pun 
menunggu pengumuman hasil babak 
penyisihan. Setelah menunggu sekitar 
satu jam, akhirnya hasil penyisihan 
diumumkan. Jujur, kami tidak 
menyangka akan lolos ke perempat final. 

Pada babak perempat final, ada dua 
pos yang harus kami selesaikan. Tiap 
tim dihadapkan dengan tim lain untuk 
beradu. Setelah menyelesaikan kedua 
pos ini, kami menunggu pengumuman 
yang lolos ke babak semifinal. Kami 
sangat bersyukur saat mengetahui 
bahwa kami masuk ke semifinal.

Pada babak semifinal, tiap-
tiap tim ditemani oleh seorang 
pendamping. Pada babak ini, ada 
lima pos yang harus diselesaikan. 
Menurut kami, pos ini adalah pos yang 
paling seru. Kami bekerja keras untuk 
menyatukan pemikiran kami. Kami 
tidak boleh berkata-kata, hanya boleh 
memperagakan.

Tak berhenti sampai di situ saja, 
atas perkenanan Tuhan, kami berhasil 
masuk dalam babak final. Setiap tugas 
dalam babak tersebut kami selesaikan 
sebaik mungkin. Kami tidak ingin 
menyia-nyiakan kesempatan ini. Dan… 
yeaaayy…!!! Nama kami terpampang 
dalam daftar pemenang! Kami berhasil 
meraih Juara II dalam S2LC 2019 
ini. Kami yakin doa dan usaha yang 
kami lakukan selama ini tidak akan 
mengkhianati hasil. Kemenangan 
memang kami nantikan, tetapi Tuhan 
yang menentukan. Salam semangat, 
Sobat Gema…! Sumbangkan terus 
pialamu untuk sekolah!

oleh: Amelia dan Cheryl
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Bertempat di auditorium PPPK 
Petra, pada hari Kamis, tanggal 
25 April 2019, SMA Kristen Petra 

1 menyelenggarakan pentas seni yang 
bertajuk “Counterclockwise”. Selain 
siswa SMA Kristen Petra 1, hadir pula 
Ketua I Dewan Pengurus PPPK Petra, 
Wadir Pendidikan dan beberapa Kepala 
Sekolah PPPK Petra, perwakilan siswa 
dari SMP-SMA/SMK Kristen Petra, serta 
perwakilan sekolah lainnya. Acara ini 
merupakan ajang bagi siswa dalam 
menyalurkan jiwa seni yang mereka 
miliki. Mulai dari seni tari, drama, MC/
host, dan seni rupa bagi mereka yang 
memiliki kemampuan untuk mendekor 
panggung. Dengan tema busana 
vintage, para tamu terlihat semakin 
elegan dan sangat sesuai dengan tajuk 
“Counterclockwise”. 

Pukul 16.00, para tamu mulai 
menikmati hidangan makanan dan 
minuman ringan yang telah tersedia, 
seperti bakso, siomai, pisang keju, dan 
Cincau Station. Hidangan ini disajikan 
di sport hall yang ditata sebaik mungkin 
sehingga dapat menjadi spot foto yang 
cantik. Hal ini tentu saja tidak disia-
siakan oleh para siswa, bapak dan ibu 
guru, serta karyawan. Tidak hanya itu, 
ketika kami masuk ke dalam ruangan 
auditorium, tampak panggung yang 
telah dipersiapkan dengan berbagai 
perlengkapan lighting yang mendukung.

Pertunjukkan orkestra mengawali 
rangkaian acara pentas seni, yang 
dilanjutkan dengan menyanyikan lagu 

Counterclockwise
kebangsaan “Indonesia Raya”, “Mars 
Petra”, serta sambutan oleh kepala 
SMA Kristen Petra 1, Ibu Elisabeth Dian 
Pujilestari, S.Pd., M.M., dan Ketua I 
Dewan Pengurus PPPK Petra, Dr. Ir. 
Heryanto, M.S., M.B.A.. Drama dengan 
judul “Counterclockwise” diperankan 
oleh para aktor dan aktris yang terlihat 
sangat mendalami tokoh yang mereka 
perankan, bercerita tentang seorang 
anak laki-laki yang tidak mempunyai 
kekuatan dan didatangi oleh seorang 
anak perempuan dari masa lalu di dunia 
sihir. Mereka berdua harus kembali 
ke masa lalu untuk mengembalikan 
kedamaian agar kehidupan pada masa 
depan semakin damai. Pesan yang bisa 
didapatkan dari cerita ini adalah untuk 
memperjuangkan sesuatu tidaklah 
mudah. Ketika kita berjuang, segala 
sesuatu harus dikorbankan, termasuk 
hal berharga yang kita miliki. Alur 
drama yang disutradarai oleh Patricia 
Chamaora kelas XI IPA-5 ini ditata 
sedemikian menarik dan menyatu 
dengan penampilan siswa, seperti 
menyanyi, dance, dan beatbox yang 
dipersembahkan oleh Ian dan kawan-
kawan, sehingga mampu menciptakan 
humor dan performa menawan dari para 
aktor, yang berhasil menarik perhatian 
sekaligus tawa para penonton. Tak kalah 
menarik dengan pertunjukkan lainnya, 
fashion show juga diadakan untuk 
mendukung bakat para siswa dalam hal 
mode dan tata rias (make-up artist). 

Penyerahan ASSA Award 2019 
kepada siswa dengan berbagai kriteria 
merupakan bentuk apresiasi dari para 
pengurus OSIS beserta bapak dan ibu 
guru, terhadap para siswa yang memiliki 
berbagai bakat di bidang akademis 
ataupun nonakademis serta karakter 
yang positif, dengan cara pemilihan 
secara polling. Dari berbagai kriteria 
yang telah ditentukan, terpilihlah Aditya 
David Wirawan sebagai Best Student, 
Natalia Audrey Soetanto sebagai Best 
Female Model, Bryan sebagai Best 
Male Model, Alvin Wardiman sebagai 
Best Singer, Brahms Mulyawan sebagai 
Best Musician, Audrey Ayu Kirana 
sebagai Best Dancer, Farren Faustine 
sebagai Best Female Athlete, Glenn 
Wesley Fu sebagai Best Male Athlete, 
Josephine Kurniawan Lukito sebagai Best 
Performer, dan Michelle Holly sebagai 
Most Compassionate Student. Acara 
yang agendanya diadakan pada setiap 
tahun ini diakhiri dengan flashmob oleh 
seluruh siswa pengisi acara.

oleh: Lincoln (X IPA-1)
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POPMA atau Pekan Olahraga 
Pelajar Maprada merupakan 
program tahunan yang diadakan 

oleh OSIS SMA Kristen Petra 2. Tujuan 
diadakan POPMA adalah untuk 
meningkatkan sportivitas serta kerja 
sama tim antarpemain sesama warga 
Maprada. Pelaksanaan POPMA tahun 
ini diadakan selama tujuh hari, yaitu 
tanggal 20-21, 23-24, dan 27-29 Mei 
2019. Kegiatan POPMA ini bertempat 
di lapangan tengah (SMP), aula, ruang 
kelas XI IPA-1, dan depan ruang kelas 
XII IPA-1 SMA Kristen Petra 2. Berbagai 
cabang olahraga yang dipertandingkan 
adalah bola basket putra, bola basket 
putri, futsal, badminton ganda putra, 
badminton ganda campuran, tenis meja, 
dan catur. Selama POPMA berlangsung, 
juga ada bazar yang diikuti oleh 
berbagai organisasi dan unit kegiatan 
di SMA Kristen Petra 2. Seluruh peserta 
POPMA telah menjalani kegiatan ini 
dengan sportif dan tertib. Masyarakat 
Petra 2 juga menunjukkan antusiasme 
yang tinggi terhadap pertandingan-
pertandingan yang diselenggarakan. 

POPMA ini dibuka dengan upacara 
pembukaan, dan juga ditutup dengan 
upacara penutupan yang diikuti dengan 
pembagian piala dan medali. Selama 
pertandingan berlangsung, terdapat 

POPMA 2019

Bangsa yang tetap hidup dalam kebhinnekaan sejatinya wujud dari sila 
ketiga Pancasila yang berbunyi “Persatuan Indonesia”. Pekan Budaya 
merupakan proyek P.E.T.R.A yang diselenggarakan di SMK Kristen Petra 

pada tanggal 11–17 Juni 2019. Hari pertama kami awali dengan jalan sehat 
dan presentasi tentang materi pola hidup sehat yang merupakan rangkaian 

kegiatan Physical Growth. 
Hari Rabu ini, tanggal 12 Juni 2019, kami, siswa kelas X dan XI 

bersama para guru, unjuk kebolehan mengenakan pakaian adat dalam 
parade busana daerah pada kegiatan Emotional Intelligence. Uhuyy!! 
Kami tampil maksimal di atas cat walk ala-ala dengan diiringi lagu-lagu 

daerah. Seru banget, lho! Dalam kegiatan ini, kreativitas kami diuji. Selain 
fashion show, kami juga menata kelas sesuai dengan budaya daerah yang 

kami pilih. Ada Toraja, Padang, Batak, Madura, Jawa Tengah, Jawa Timur, 
dan lain-lain. Kami siap menampilkan permainan tradisional, kuliner khas 
daerah, miniatur-miniatur, video tarian, dan rumah adat, serta lagu-lagu 
daerah yang diperdengarkan di tiap kelas. Wow! Kami dapat menjelajahi 
Indonesia dalam beberapa menit hanya dengan mengunjungi kelas-kelas.

Selain menyenangkan, kegiatan ini meningkatkan pemahaman, 
penghayatan, dan pengamalan nilai luhur dalam seni budaya daerah. Nah, 

teman-teman… ayo lestarikan budaya daerah kita dengan memakai produk-
produk lokal, ya! Save our culture, save our Indonesia!

Gelar Festival Budaya

beberapa pemain yang 
mengalami cedera. Namun 
mereka segera ditangani 
dengan baik oleh panitia 
yang bertugas, sehingga 
pertandingan dapat berjalan 
dengan baik dan lancar. 

Berikut para pemain 
ataupun tim yang berhasil menjadi 
juara dalam POPMA kali ini. Juara 
pertama cabang olahraga tenis 
meja yakni dari grup Tronjal-tronjol 
B dengan anggota Jonathan W.S. 
dan Timothy N.. Sedangkan juara 
kedua diraih oleh grup Weebo 
dengan anggota Frederick Marco, 
Steven Liyanto, dan Philip Rendy. 
Pertandingan cabang olahraga 
catur dimenangkan oleh Jason W. 
sebagai juara pertama dan Jason 
M. sebagai juara kedua. Pemenang 
cabang olahraga badminton 
ganda campuran adalah Kimberly 
K. dan Timothy N.. Pemenang 
cabang olahraga badminton ganda 
putra adalah Dylan dan Hizkia. 
Cabang olahraga bola basket putra 
dimenangkan oleh tim Baby Wonderland 
dengan perwakilan dari kelas X IPA-2, 
X IPA-6, dan X IPS-3. Pemenang cabang 
olahraga bola basket putri adalah tim 
Donkey Kong dengan perwakilan dari 

kelas X IPA-4, X IPS-1, dan X IPA-5. 
Pemenang cabang olahraga futsal diraih 
oleh tim Pexx dengan perwakilan kelas 
dari XI IPA-4, XI IPA-7, dan XI IPS-2. So... 
are you ready for the next POPMA!?



Odyssey!
Halo, semuanya! Kali ini, saya akan menceritakan pentas seni yang dilaksanakan 

oleh SMA Kristen Petra 4. Pasti kalian bertanya-tanya, kan… apa sih Odyssey 
itu? Odyssey adalah sebuah tema yang diambil SMA Kristen Petra 4 

dalam menyelenggarakan pentas seni pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 lalu, 
di auditorium SD Kristen Petra 12. Acara mulai dipersiapkan sebulan sebelum 
pelaksanaan, sehingga ada waktu untuk berlatih bagi para pengisi acara. Latihan 
dilakukan dalam waktu yang singkat! Ditambah dengan adanya PAT (Penilaian Akhir 
Tahun) yang saat itu juga membuat siswa harus membagi fokusnya menjadi dua. Puji 
Tuhan…! Walau hanya melakukan beberapa kali geladi kotor dan satu geladi bersih, 
pentas seni dapat berjalan dengan sangat baik dan hasilnya memuaskan!

Pentas seni ini bercerita tentang seorang remaja bernama Samus yang tidak 
mau membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah. Dia malah menunda 
pekerjaannya dengan bermain game yang dibelinya secara online berjudul 
Odyssey. Ketika game sudah datang, Samus langsung memainkannya. Namun 
ternyata, Samus masuk dalam game petualangan tersebut! Samus harus 
menyelesaikan misi di negara-negara yang dikunjungnya. 

Yang pertama adalah Thailand. Di sini, Samus harus menemukan penari 
seribu tangan yang hilang agar acara tetap berjalan. Yes! Samus berhasil 
menemukan penari yang hilang itu. Kini di negara kedua, yaitu Korea, ia 
bertemu seorang wanita yang bernama Minah dan mengatakan bahwa ia 
berubah. Ternyata, misinya adalah Conquer Minah’s Heart. Berhasil, Samus 
lanjut ke negara selanjutnya, yaitu Prancis. Wow… kali ini Samus berubah 

menjadi seorang wanita! Misinya kali ini adalah membantu Fleur yang saat 
itu harus mengikuti sebuah fashion show namun bajunya rusak. Samus 
bersedia membantu Fleur dengan bantuan teman-temannya. Akhirnya, 
baju Fleur dapat diperbaiki dan fashion show pun berjalan dengan sangat 
baik. Negara selanjutnya adalah Amerika. Di sini, ia bertugas mendamaikan 
kelompok vocal group dan band yang sedang berebut tempat untuk 
penggalangan dana. Samus dapat mengakhiri perdebatan mereka dengan 
menyuruh mereka untuk bernyanyi bersama dan saling bekerja sama. 

Berhasil di negara-negara sebelumnya, ternyata Samus mengalami 
kegagalan dan merasakan kerinduan pada ibunya di negara ini, yaitu 
Mesir. Ia tidak berhasil mencegah Cleopatra untuk minum air beracun dan 
dituduh menjadi pembunuh Cleopatra. Hingga akhirnya, ia dikejar-kejar 
oleh para pengawal Cleopatra yang membuat suasana menjadi sangat 
tegang. Kehilangan satu nyawa, ternyata masih ada nyawa cadangan yang 

membawanya ke India. Di India, terdapat patung-patung yang seragam dan 
sedang berpose. Misi Samus adalah mencari perbedaan di antara 

patung-patung tersebut. Ternyata ada patung yang tidak memiliki 
syal, kemudian Samus memberikan syal yang telah diberikan 
oleh Fleur kepada patung itu. Ketika syal terpasang, muncullah 
suara dari salah satu patung itu, dan patung-patung itu mulai 
menyanyi serta menari. Perhentian terakhir Samus adalah 
Afrika. Ia merayakan keberhasilannya dalam menyelesaikan 
misi-misi dalam game ini. Setelah piala diterima oleh Samus, 
tiba-tiba ia ditarik kembali ke dunia nyata, dan ia terkejut 
telah berada di kamarnya. Ketika ibunya meminta tolong 
untuk mengerjakan pekerjaan rumah, bukan lagi kata 
“Sebentar!” yang keluar, melainkan “Siap, Ma!” 

Dari cerita ini, kami ingin membuka pikiran penonton 
bahwa game juga memiliki hal positif, yaitu menambah 

wawasan pemainnya. Namun bila kita memainkan game 
tersebut tanpa memedulikan orang-orang di sekitar kita dan 

mengabaikan tanggung jawab, itu adalah sebuah kesalahan. 
Wooow… seruuu…!!! Sampai bertemu dalam pensi berikutnya. 
Tuhan besertamu.

oleh: Vanessa Geona (X IPA-1)
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Sungguh merupakan suatu 
kebahagian dan kebanggaan bila 
kami berhasil membimbing dan 

menghantar anak-anak didik selama 
tiga tahun untuk menggapai kesuksesan 
di SMA Kristen Petra 3. Bukan hal yang 
mudah. Suka dan duka kami jalani 
bersama. Kesabaran dan kerendahan 
hati perlu tetap ada untuk membimbing 
anak-anak didik yang hidup pada era 
milenial ini. Puji syukur, mereka sekarang 
telah meninggalkan status sebagai 
pelajar dan akan meningkat menjadi 
seorang mahasiswa yang nantinya siap 
terjun ke masyarakat. 

Sebagai tanda bahwa mereka 
sudah tidak lagi pelajar di SMA Kristen 
Petra 3, kami menyelenggarakan acara 
pelepasan pada tanggal 17 Mei 2019, di 
aula SD Krsiten Petra 7. Puji-pujian yang 
dipimpin oleh siswa kelas XII, membuka 
acara ibadah yang dipimpin oleh Ibu 
Yolanda Likumahuwa, M.Psi.. Firman 
Tuhan yang diambil dari Yeremia 31:17, 
menjadi dasar perenungan bagi siswa 
kelas XII, bahwa “Masih ada harapan 
untuk hari depanmu, demikianlah firman 
Tuhan: anak-anak akan kembali ke 
daerah mereka.” 

Memasuki acara pelepasan, 
lagu “Harapanku”  dilantunkan untuk 
mengawali dimulainya prosesi wisuda. 
Instrumen lagu “Gaudeamus Igitur” 
mengiringi prosesi wisuda yang diikuti 
oleh tim bendera dari pengurus 
OSIS, kepala sekolah, staf, dan wali 
kelas XII. Sangat menyentuh. Semua 
hadirin mengikuti acara prosesi wisuda 
dengan khidmat. Masih dalam posisi 
berdiri, semua hadirin menyanyikan 
lagu kebangsaan “Indonesia Raya” 
dilanjutkan dengan lagu “Mars Petra”. 
Acara demi acara berlangsung dengan 
penuh keharuan. Penyerahan medali 
diberikan kepada seluruh siswa oleh wali 
kelas dengan didampingi oleh kepala 
sekolah, diakhiri dengan persembahan 
lagu “Indonesia Jaya” oleh Eleazer dari 
kelas XII IPS-2 dan pemberian cendera 
mata kepada kepala sekolah. 

Acara selanjutnya adalah 
pembacaan dan penghargaan kepada 
siswa berprestasi oleh wakil kepala 
sekolah bidang kurikulum. Penghargaan 
diberikan kepada peraih ijasah tertinggi 
jurusan IPA: Marisa (XII IPA-1), William 
(XII IPA-2), dan Vanessa (XII IPA-1), 
serta peraih ijasah tertinggi jurusan 
IPS: Patricia (XII IPS-1), Imanuel Rio 

The Promising Future
(XII IPS-2), dan Nicolaus Evan (XII IPS-
2). Penghargan juga diberikan kepada 
dua siswa peraih nilai UNBK tertinggi; 
William (XII IPA-2) dari jurusan IPA dan 
Patricia (XII IPS-1) dari jurusan 
IPS. Kami bersyukur, 
karena Patricia masuk 
sepuluh besar peraih 
nilai UNBK tertinggi 
SMA swasta se-Jawa 
Timur. Ini merupakan suatu kebanggaan 
bagi SMA Kristen Petra untuk tahun 
ajaran 2018/2019. Biarlah prestasi 
tersebut dapat dicapai oleh siswa 
lain pada tahun ajaran mendatang. 
Penyerahan penghargaan kepada 
siswa berprestasi diberikan oleh 
kepala sekolah dengan disaksikan oleh 
kedua orang tua masing-masing, yang 
menampakkan perasaan senang dan 
haru di raut wajah mereka. Secara 
simbolis, kepala sekolah melepas 
atribut SMA dan menyerahkan 
kembali siswa kepada 
orang tua yang diwakili 
oleh Bapak dan Ibu 
Soegianto Milawijaya, 
orang tua dari William. 
Acara lalu disambung 
dengan sambutan dari 
wakil orang tua dan 
kepala sekolah.

Sekarang mereka 
sudah menjadi alumni, 
dan siap menjadi alumni 
yang menjunjung tinggi 
almamater melalui 
pembacaan janji alumni 
oleh Kelvin H. (XII IPS-2) 
dan Elvina (XII IPA-2). Acara 
utama pelepasan usai, 
dilanjutkan dengan acara 
hiburan yang dipandu oleh 
MC, Aurelia Gunawan (X IPS-
2) dan Rachmad Utomo (XII 
IPA-1). Penampilan modern 
dance, pemutaran video clip 
(best moment dan alumni 
Smatraga), dan aksi DJ oleh 
Michael Audrey Hendrata, 
merupakan tampilan-
tampilan yang disajikan di 
acara hiburan. Seluruh rangkaian acara 
pelepasan ini akhirnya ditutup dengan 
doa oleh Bapak Awal Soediono (orang 
tua dari Angel Natali). 

Selamat, anak-anak… untuk 
keberhasilan kalian menyelesaikan studi 
di SMA Kristen Petra 3! Tetap semangat 

dan berjuang untuk menggapai masa 
depan yang penuh dengan harapan! The 
promising future. Tuhan memberkati. 
Demikianlah kata-kata penutup yang 
disampaikan oleh Bapak Yohanes dan 
Ibu Lusia selaku MC yang mengakhiri 
acara pelepasan pada hari itu.



Untuk memperingati Hari Bumi, 
siswa kelas X IPS SMA Kristen 
Petra 5 mendapat tugas mata 

pelajaran Geografi, yaitu menggalang 
dana untuk donasi baby tree (donasi 
pohon yang nantinya pohon akan 
ditanam untuk penghijauan kembali). 
Kami mendapat tema yang berbeda 
dalam satu kelas. Ada lima kelompok 
dalam kelas. Kelompok kami mendapat 
tema “Food Waste” yang artinya sisa 
makanan yang terbuang. Pelaksanaan 
Earth Day kali ini berlangsung pada 
tanggal 23 April 2019 sampai 3 Mei 
2019. Tiap-tiap kelas akan melakukan 
orasi sentral, orasi di depan OSIS, dan 
pameran poster dalam waktu satu hari.

Dalam tugas ini, kami menggalang 
dana, dan kelompok kami setuju 
berjualan. Setelah berdiskusi, kami 
memutuskan untuk berjualan tas 
pinggang (waist bag). Kami juga 
membuat poster yang berisi informasi 
tentang “Food Waste” dan ajakan agar 
tidak membuang sisa-sisa makanan. 
Poster kami beri bingkai dan dipajang di 
area kantin sekolah. 

Kami juga berbagi tugas. Ada yang 
berorasi di sentral pada jam istirahat, 
ada yang mendokumentasikan, dan 
ada yang berorasi di depan ruang 
OSIS. Kami melakukan orasi pada hari 
Kamis, tanggal 25 April 2019. Orasi ini 
dilaksanakan pada saat jam istirahat 
berlangsung. Setiap kelompok bergiliran 
mempresentasikan tema yang sudah 
ditentukan. Kelompok kami menjelaskan 
bahwa food waste adalah sisa makanan 
yang masih bisa dimakan tetapi 
terbuang dengan alasan tidak suka, porsi 

terlalu banyak, ataupun 
tidak ingin memakannya. 

Perlu teman-teman 
ketahui, makanan 
yang diproduksi tetapi 
terbuang atau tidak 

Earth Day Project
dikonsumsi, mencapai 1,3 miliar ton 
per tahun. Limbah makanan ini juga 
menambah emisi gas rumah kaca dan 
pemanasan global sebesar 3,3 miliar ton 
per tahun. 

Tidak hanya kelompok kami 
presentasi, kelompok lain juga 
presentasi. Mereka mempresentasikan 
tentang bahaya penggunaan kantong 
plastik, pengurangan penggunaan 
kantong plastik yang diganti dengan 
kantong ramah lingkungan, sedotan 
plastik yang mengganggu habitat 
hewan, hemat energi, tanam pohon, 
pengurangan emisi gas buang, dan 
membawa botol minum di sekolah. 

Kami mewawancarai teman-
teman ataupun guru yang hadir dan 
menyimak presentasi kami. Beberapa 
teman memberi tanggapan bagus, dan 
mereka juga bersedia menjaga serta 
merawat bumi dengan cara tidak 
membuang-buang makanan, tidak 
lagi menggunakan kantong plastik, 
menghemat pemakaian listrik, 
membawa botol minuman sendiri, 
dan tidak memakai botol plastik.

Apa yang kami lakukan 
tidak hanya sebuah teori, tetapi 
kami ingin gerakan yang kami 
lakukan juga berdampak bagi 
masyarakat luas, bahwa sangat 
penting untuk menjaga 
bumi ini. Hari Minggu, 
tanggal 28 April 2019, 
SMA Kristen Petra 5 yang 
diwakili oleh pengurus 
OSIS dan perwakilan 
guru Geografi (Bapak 
Dwikki Rahadian) beserta 
guru lain, mengadakan 
kegiatan Rampok Plastik 
di Taman Bungkul. Dua 

kali SMA Kristen Petra 5 mengadakan 
kegiatan ini. Kami merasa sedih, ternyata 
masih banyak masyarakat yang tidak 
menyadari bahaya penggunaan plastik, 
dan masih senang menggunakan 
kantong plastik. Dalam waktu kurang 
dari satu jam, tiga ribu kantong yang 
kami bawa, habis untuk menggantikan 
kantong plastik yang mereka pakai. Tidak 
hanya mengganti kantong plastik dengan 
tas yang ramah lingkungan, kami pun 
memberi penjelasan kepada pengunjung 
bahayanya kantong plastik.

Tugas ini bukan hanya sekadar 
tugas, namun kita dapat mengambil 
maknanya dan melakukannya dalam 
kehidupan sehari-hari. Kami merasa 
benar-benar menjadi duta lingkungan. 
Mari sayangi bumi kita! Lestarilah 
bumiku! Selamat Hari Bumi! 

oleh: Kezia J/PR (X IPS-1)
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