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EDITORIAL CONTENTS
Suasana ceria tampak di sekolah-sekolah 
di lingkungan PPPK Petra. Para siswa baru 
begitu menikmati hari pertama masuk 
sekolah mereka. Untuk itulah, kami 
mencoba menyajikan untuk Anda, liputan 
berbagai kegiatan dalam menyambut 
siswa baru di sekolah-sekolah Petra pada 
tahun ajaran 2019/2020 ini. Kami juga 
menyajikan secara khusus perjalanan 
lima siswa SMA PPPK Petra pada tahun 
ini yang meraih medali emas dan perak 
dalam olimpiade pelajar tingkat dunia, 
yaitu dalam IBO, IMO, dan IChO. Selain 
itu, Anda juga bisa menemukan berita 
tentang bakat-bakat para siswa cilik Petra 
yang tampil dalam program acara edukasi 
Ananda di TVRI pada beberapa waktu lalu. 

Kiranya liputan berita yang kami sajikan 
dalam Buletin Gema Petra edisi bulan 
Agustus-September 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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Modern Dance
Libels Cup

Sebuah kegagalan tidaklah membuat tim Force menyerah. 
Justru kekalahan pada tahun lalu di ajang Modern 
Dance Libels Cup membuat kami bangkit untuk menang! 

Menyadari akan kekurangan itu, kami berusaha meningkatkan 
kemampuan dengan belajar hal-hal baru. Kami bertekad untuk 
memenangkan lomba ini. Setahun lamanya kami membangun 
kekuatan tim dengan persiapan dan latihan. 

Setelah mendengar informasi lomba ini, selama dua 
minggu, kami benar-benar mempersiapkan diri pada sela-
sela rutinitas belajar. Sepulang sekolah, kami memanfaatkan 
waktu dan tempat karena bersamaan dengan kegiatan sekolah 
yang lain, yang kami juga terlibat di dalamnya. Libels Cup 
dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019, dan diikuti oleh 22 

Lulus Sertifikasi

Mikrotik - MTCNA
Doa harapan dan usaha yang 

telah lama dilakukan oleh SMK 
Kristen Petra akhirnya terjawab 

oleh perusahaan perangkat lunak, 
MikroTik, yang berlokasi di Latvia. SMK 
Kristen Petra mendapatkan izin dan 
lisensi untuk menjadi salah satu sekolah 
penyelenggara MikroTik Academy di 
Indonesia. Di bawah naungan dan 
bimbingan dari AxelBit Surabaya (www.
belajarmikrotik.com), MikroTik Academy 
SMK Kristen Petra mendapatkan hibah 
sebanyak dua puluh buah mikrotik 
untuk menyelenggarakan Sertifikasi 
Kompetensi Mikrotik berstandar 
internasional untuk siswa aktif, alumni, 
dan masyarakat.

Tepat pada tanggal 25 Mei 
2019, MikroTik Academy SMK 
Kristen Petra secara resmi dapat 
diselenggarakan setelah dilaksanakannya 
penandatanganan MoU antara SMK 
Kristen Petra dan AxelBit Surabaya 
(www.belajarmikrotik.com) yang diwakili 
oleh Bapak Danang Bagus Wiyanto. Di 

bawah bimbingan trainer 
mikrotik yang telah lulus uji 
sertifikasi mikrotik, Bapak 
Calvin Effendy Victory 
dan Bapak Tri Yulianto 
Nugroho, serta didampingi 
oleh Bapak Daniel 
Ari Wicaksono selaku 
asesor Mikrotik Academy, 
sebelas siswa kelas XII TKJ 
melaksanakan pelatihan 
mikrotik selama dua hari. 
Kemudian pada tanggal 22 
Juni 2019, mereka harus 
bekerja keras mengikuti uji 
sertifikasi.

Akhirnya… sebelas 
siswa kelas XII TKJ, antara 
lain: Natanael Alfianadi Putra, Eunike 
Jeannyfer Caroline, Muhammad Naga 
Cendekia, Kevern Arvelio Wellyano, 
Yunus Marsetio, Romario Nyoto 
Susanto, Stefanus Ronald Adrian 
Wenggo, Vincent Yulius Sukianto, Gloria 
Immanuela Endhy, Wawan Siswanto, 

dan Yuanda Tanu Subrata, dinyatakan 
lulus sertifikasi dan layak mendapatkan 
sertifikat mikrotik MTCNA berstandar 
internasional yang berguna ketika 
mereka bekerja di bidang jaringan 
komputer. Selamat dan sukses, siswa 
Travohs! Tuhan Yesus memberkati.
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tim dari sekolah-sekolah tingkat SMA di Surabaya. 
Tentunya kompetitor kami bukanlah sekolah yang 
biasa. Kami menggunakan kostum yang simpel 

dan nyaman dipakai untuk berbagai gerakan. Warna 
kuning kami pilih, lima musik kami kombinasikan, dan 

gerakan yang sederhana sampai gerakan yang sulit kami 
gabungkan. Ada gerakan yang menurut kami sulit, yaitu spit, 
yang harus dilakukan dengan gerakan yang cepat. Tim kami 
terdiri atas Thea Levina (XI IPA-3), Laurensia Tiffany (XI IPS-
2), Natasha Clairine (X IPS-3), Prishcilia Iwasil (X IPA-4), Clara 
Amanda (X IPS-3), Tiffany Angelica (X IPS-1), Cynthia Hadi 
Kusumo (X IPS-2), dan Gabriella Norine (X IPA-2).

Bersyukur dengan semangat dan optimisme yang tinggi, 
karena kami bisa memberikan kebanggaan untuk SMA Kristen 
Petra 5 dengan raihan prestasi sebagai juara kedua! Puji Tuhan, 
kami bisa meraih mimpi yang sudah kami nantikan selama 
setahun ini. Hidup, Petra 5! Hidup, Force!!!



Liburan panjang akhirnya usai. Hari 
pertama masuk sekolah adalah hari 
yang paling ditunggu oleh semua 

siswa. Momen ini adalah momen 
penting yang mana mereka akan 
mengenal teman-teman baru dan wali 
kelas baru mereka. Biasanya momen 
mendebarkan ini dirasakan oleh siswa 
yang baru menginjak jenjang yang baru 
di sekolah yang baru, seperti teman-
teman kelas X di SMA Kristen Petra 4. 

Tentu sudah menjadi kewajiban 
siswa kelas X untuk mengikuti MPLS 
sebelum mengikuti kegiatan belajar di 
kelas. Pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 
2019, siswa kelas X wajib masuk dan 
menerima penjelasan mengenai apa saja 
yang harus dilakukan dan dibawa untuk 
hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, yang 
merupakan hari pertama MPLS. Siswa 
wajib mengenakan seragam dengan 
atribut lengkap, dan membawa bekal 
empat sehat lima sempurna selama lima 
hari mengikuti MPLS. 

Hari Senin pun tiba. Siswa kelas X 
disambut oleh kakak-kakak pengurus 
OSIS di lapangan bola basket yang sudah 
siap untuk mengecek perlengkapan 

MPLS Trapat... Yes!
yang dipakai oleh peserta MPLS, mulai 
dari buku tugas, tanda pengenal, 
kelengkapan atribut seragam, dan 
lain-lain. Setelah pengecekan usai, 
siswa melakukan upacara pembukaan 
MPLS, yang disertai pembukaan MPLS 
secara simbolis oleh Kepala SMA kristen 
Petra 4. Selama lima hari, tiap kelas 
didampingi oleh lima kakak pengurus 
OSIS yang siap membantu dan memberi 
informasi mengenai kegiatan MPLS 
selanjutnya. Berbagai sesi dilakukan, 
seperti Jati Diri Bangsa, Wawasan 
Kebangsaan, Antiradikalisme oleh Polri, 
dan Bela Negara oleh TNI. Tidak hanya 
itu, siswa kelas X juga diberi pengarahan 
mengenai tata krama, peraturan-
peraturan yang berlaku di sekolah, 
dan pengenalan lingkungan sekolah 
(Wawasan Wiyata Mandala). Siswa kelas 
X juga dilatih baris-berbaris oleh kakak-
kakak kelas XI dan XII yang tergabung 
dalam Paskibraka serta mengikuti 
kegiatan Pramuka pada hari Kamis. 
Selama lima hari MPLS, setiap kelas 
harus melakukan persiapan gali talenta 
yang dilakukan pada hari terakhir, yaitu 
hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019, yang 

sekaligus penutupan kegiatan MPLS. 
Dalam ajang ini, para siswa dapat 

menunjukkan dan mengembangkan 
talenta yang dimilikinya. Penampilan dari 
tiap kelas juga berbeda. Ada flashmob, 
bernyanyi bersama, drama musikal, dan 
lain-lain. Tidak hanya itu, ternyata kakak-
kakak pengurus OSIS punya kejutan, 
lhoo..!!

Ternyata mereka sudah menyiapkan 
flashmob yang ditampilkan dalam 
sesi gali talenta, dan pastinya semua 
dilakukan dengan totalitas! Setelah gali 
talenta usai, dilakukan penutupan MPLS 
dengan melepaskan tanda pengenal 
bersama-sama, dan ditutup dengan 
ibadah oleh tim Persekutuan Doa. Lima 
hari yang begitu melelahkan namun 
sangat menyenangkan akhirnya usai. 
Kini, siswa kelas X sudah berada di 
kelas masing-masing, sesuai dengan 
jurusan yang telah dipilih. Walau sudah 
tidak dalam kelas yang sama, namun 
kenangan itu akan selalu teringat! 
Selamat belajar, Tuhan senantiasa 
memberkati kalian…!

oleh: Vanessa Geona
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Layanan Orientasi Siswa 

Petra 3
Pada tanggal 15–17 Juli 2019, saya, Jesslyn Naomi Rachelia dari kelas IX-3, 

menjadi salah satu pengurus OSIS yang melayani dalam kegiatan LOS di SMP 
Kristen Petra 3. Hari pertama dimulai dengan upacara yang berlangsung 

khidmat. Ada pepatah yang mengatakan “Tak kenal, maka tak sayang”, maka 
selanjutnya dilakukan sesi perkenalan dengan para guru, staf, dan karyawan 
sekolah. Kemudian, para siswa diperkenalkan dengan tata tertib, cara belajar 
di SMP, budaya sekolah, dan moto sekolah. Kami juga kedatangan tim Satpol PP 
Surabaya yang memberikan ceramah tentang: bijak untuk menggunakan gadget, 
napza, dan kedisiplinan.

Hari kedua, kami melakukan senam pagi bersama di bawah sinar matahari 
pagi yang menyehatkan tubuh. Setelah itu, peserta LOS diajak aktif dalam kegiatan 
menanam tanaman hidroponik. Melalui kegiatan ini, mereka diajak lebih peduli 
terhadap lingkungan dengan melakukan penghijauan ataupun pemanfaatan limbah 
botol plastik untuk dijadikan pot tanaman. Setelah itu, mereka diajak dalam school tour guna 
mengenal lingkungan sekolah, dengan mendatangi pos-pos excellent point science yang seru. 

Nah, kini giliran saya untuk menceritakan pengalaman LOS pada hari ketiga. Halo! Nama 
saya Cathelyn, siswa baru dari kelas VII-3. Pada hari ketiga, kami diajak makan sehat bersama 
di kantin. Menu supnya enak banget, lho! Pada hari terakhir ini juga diadakan ibadah awal 
tahun ajaran dan pentas bakat. Saya sangat senang melihat penampilan yang beragam. Ada 
yang bernyanyi, ada yang bermain drama, ada yang menari, ada yang bermain alat musik, dan 
sebagainya. Saya senang bisa terlibat di dalam semua kegiatan. Selain acaranya seru, saya 
juga bisa belajar banyak hal. Menurut saya, LOS ini sangat penting dan bermanfaat, sehingga 
sangatlah tepat diadakan pada awal tahun pelajaran bagi murid-murid baru.

oleh: Jesslyn N.R. & Cathelyn H.G.

Memasuki tahun ajaran 
2019/2020 bagi siswa kelas VII 
adalah merupakan hal baru. 

Bukan hanya permasalahan lingkungan 
belajar yang baru, namun juga keadaan 
sosial, dan juga kurikulum baru yang 
akan mereka hadapi, sehingga butuh 
sarana untuk memfasilitasi mereka 
dalam beradaptasi. Sebagai sarana 
dan bimbingan agar para siswa dapat 
segera beradaptasi, perlu diberikan 
sebuah kegiatan pengenalan lingkungan 

Berkolaborasi untuk Satu Tujuan
sekolah. Oleh karena itu, pada tanggal 
15–17 Juli 2019, SMP Kristen Petra 2 
menyelenggarakan Layanan Orientasisi 
Siswa (LOS). 

Melalui kegiatan pengenalan 
lingkungan sekolah ini, para siswa kelas 
VII akan belajar tentang sarana dan 
prasarana sekolah, cara belajar yang 
efektif, penanaman konsep diri, dan 
pembinaan awal kultur sekolah. Kegiatan 
LOS ini berlangsung selama tiga hari 
pada setiap awal tahun pelajaran, yang 
dilakukan secara terkoordinasi dengan 
tujuan membantu siswa melakukan 
orientasi dan beradaptasi terhadap 
lingkungan sekolah yang baru. Tema 
LOS untuk tahun ajaran 2019/2020 ini 
adalah “Pelajar Surabaya Berkarakter 
dan  Berprestasi”. LOS diisi dengan 
sesi-sesi, sebagai berikut: pengenalan 
budaya Surabaya dan Jawa Timur, 
kegiatan praktis: sekolah sebagai 
lingkungan pendidikan, pengenalan cara 
belajar yang efektif dan manajemen 
waktu, kegiatan praktis: penjelasan dan 
pengenalan perpustakaan, move on, 

baris-berbaris, green school, dinamika 
kelompok, pengenalan pendidikan 
karakter kristiani dan mengenal konsep 
diri remaja, penjelasan umum tentang 
kurikulum, penjelasan umum tentang 
tata tertib, serta apresiasi seni. 

Salah satu kegiatan yang seru 
adalah dinamika kelompok. Pada 
sesi ini, siswa mengikuti beberapa 
permainan yang kegiatannya adalah 
belajar berkolaborasi dengan semua 
anggota kelompok untuk mencapai 
satu tujuan. Siswa dibagi dalam 
kelompok-kelompok. Tiap kelompok 
harus menyelesaikan permainan di 
tiap pos yang sudah ditentukan. Salah 
satunya, permainan memindahkan 
bola menggunakan potongan pipa 
paralon yang diikat dengan tali. Ada 
juga permainan memindahkan bola 
dengan menggunakan gelas air mineral 
kosong yang diikat di kepala mereka. 
Permainan-permainan ini membutuhkan 
kolaborasi yang baik dari semua anggota 
kelompok. Kegiatan LOS ini terasa sangat 
menyenangkan bagi siswa kelas VII.
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Hai, semua! Setelah liburan yang 
panjang ini, kita kembali lagi 
masuk ke sekolah dan memulai 

aktivitas sehari-hari lagi di sekolah. 
Seperti biasa, tahun ajaran yang baru 
dimulai dengan Masa Pengenalan 
Lingkungan Sekolah (MPLS) atau yang 
akrab kita ingat sebagai LOS atau 
Layanan Orientasi Siswa. Kegiatan ini 
selalu diadakan pada setiap tahun ajaran 
baru, yang tentunya pada tahun ini juga 
demikian. Seperti yang sudah dijalankan 
sebelumnya, LOS di sekolah kami 
diadakan selama tiga hari, mulai hari 
Senin, tanggal 15 Juli 2019, sampai hari 
Rabu, tanggal 17 Juli 2019. LOS ini diikuti 
oleh adik-adik kelas VII dan beberapa 
siswa baru di kelas VIII ataupun kelas 
IX. Tujuan adanya LOS ini adalah supaya 
anggota keluarga baru SMP Kristen 
Petra 1 dapat lebih mengenal dan dekat 
dengan teman-teman barunya, guru-
guru barunya, dan juga sekolah barunya. 

Hari pertama LOS 2019, dimulai 
dengan upacara pembukaan, dilanjutkan 
pengenalan para guru dan juga 

Masa Perkenalan 

Lingkungan Sekolah

karyawan SMP Kristen Petra 1. Setelah 
itu, dilanjutkan dengan pengenalan 
lingkungan sekolah. Pada sesi ini, para 
siswa dibimbing oleh wali kelas dan 
kakak pengurus OSIS yang menjaga tiap-
tiap kelas, berkeliling sekolah sekaligus 
mengenal dan menghafal area sekolah. 
Pada waktu istirahat, digunakan untuk 
mengumpulkan tanda tangan para 
guru, karyawan, dan juga kakak-kakak 
pengurus OSIS yang menjaga mereka 
selama tiga hari. Lalu, dilanjutkan 
dengan sesi pemahaman mengenai 
tata tertib yang ada di sekolah. Tidak 
hanya pemahaman tata tertib, ada 
juga pemahaman mengenai program 
kurikulum di sekolah. Hari pertama 
berlalu dengan cepat dan seru, hingga 
akhirnya mereka kembali pulang. 
Sebelum pulang, aktivitas di sekolah 
diakhiri dengan ibadah penutupan.

Hari kedua LOS 2019, para siswa 
disambut dengan morning devotion, 
yaitu sesi yang dipimpin oleh beberapa 
kakak pengurus OSIS dengan lagu pujian, 
firman, dan doa untuk mengawali hari. 
Lalu, mereka melanjutkan dengan 
tes matrikulasi Matematika, IPA, dan 
Bahasa Inggris, selama dua jam. Seiring 
berjalannya waktu, tes pun selesai dan 
dilanjutkan dengan acara yang berkaitan 
dengan olahraga, yaitu outbound 
atau outdoor games. Setelah sesi ini, 
dilanjutkan dengan latihan baris-berbaris 
yang tak kalah menyenangkan dan 
senam bersama. Hari semakin siang, 
dan tiba saatnya semua aktivitas selesai 

dan diakhiri dengan ibadah penutup 
seperti hari sebelumnya. Pada tengah 
kesibukan acara, adik-adik dan juga 
kakak-kakak pengurus OSIS tidak lupa 
mempersiapkan yel-yel dan talent 
show yang akan ditampilkan pada hari 
terakhir, untuk setiap kelas.

Bertemu lagi pada hari ketiga 
LOS 2019, seperti hari sebelumnya, 
para siswa disambut dengan morning 
devotion. Kegiatan pertama, ada 
penjelasan dan pemahaman cara 
belajar efektif oleh beberapa guru di 
kelas masing-masing. Setelah sesi ini, 
dilanjutkan dengan puncak acara LOS, 
yaitu talent show, yang mana para 
siswa dapat menampilkan bakatnya. 
Pada sesi ini, setiap kelas menampilkan 
yel-yel dan pertunjukan spesial yang 
sudah dipersiapkan sebelumnya, 
seperti drama, menyanyi, dan menari. 
Penampilan ini akan dinilai, serta akan 
dipilih pemenangnya. Setelah semua 
kelas tampil, para juri mengumumkan 
hasil penilaian. Juara I diraih oleh kelas 
VII-1. Juara II diraih oleh kelas VII-9. 
Dan Juara III diraih oleh kelas VII-10. 
Kemudian, acara berlanjut dengan 
upacara penutupan LOS 2019. Tidak 
terasa… tiga hari telah berlalu dengan 
meninggalkan kesan mendalam bagi 
peserta, dan berakhirlah LOS 2019 
ini. Selamat menjalani tahun ajaran 
2019/2020 ini dengan penuh semangat 
untuk belajar dan belajar…!

Tujuan adanya LOS ini adalah supaya anggota keluarga baru SMP Kristen 
Petra 1 dapat lebih mengenal dan dekat dengan teman-teman barunya, 
guru-guru barunya, dan juga sekolah barunya.
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Halo, semuanya! Mau tanya, nih…! 
Masih inget zaman kalian ikut 
Masa Pengenalan Lingkungan 

Sekolah (MPLS), nggak? Atau mungkin 
kalian nggak tahu apa itu MPLS? Kalau 
misal tidak tahu, yuk disimak cerita para 
siswa baru dalam usaha saling mengenal 
satu sama lain selama tiga hari 
mengikuti MPLS di SMP Kristen Petra 5 
yang bertemakan “Educate Yourself”. 

Hari pertama MPLS, hari Senin, 
tanggal 15 Juli 2019, dimulai dengan 
renungan pagi melalui video distribusi, 
dengan menyanyikan lagu “Indonesia 
Raya” serta renungan yang disampaikan 
oleh guru PAK. Setelah renungan pagi 
berakhir, para siswa mengikuti upacara 
pembukaan kegiatan MPLS. Pagi 
itu, matahari sangatlah terik, tetapi 
tidak apa-apa, upacara tetap berjalan 
dengan khidmat. Setelah upacara 
pembukaan, para siswa dibagi menjadi 
dua kelompok. Kelompok I (kelas VII-5 
sampai VII-7) langsung mendapatkan 
pengarahan dari kepala sekolah tentang 
potensi sekolah di ruang serbaguna. 
Acara dilanjutkan sesi Wawasan Wiyata 
Mandala oleh bapak dan ibu guru 
dengan melihat secara langsung 
ruangan-ruangan yang ada di 
SMP Kristen Petra 5. Sedangkan 
kelompok II (kelas VII-1 sampai VII-
4) mengikuti ice breaking bersama 
guru kelas dan juga pengurus 
OSIS yang mendampingi. Kegiatan 
menarik tidak hanya terjadi selama 

Tiga Hari 

Kenangan yang Berkesan
sesi, tetapi juga pada saat istirahat. 
Semua siswa baru menggunakan waktu 
istirahat untuk lebih mengenal para 
guru dan kakak pengurus OSIS, dengan 
berburu tanda tangan. Kegiatan hari itu 
berakhir dengan latihan talent show di 
kelas masing-masing.

Pada hari kedua, para siswa baru 
sudah mulai beradaptasi dengan 
lingkungan baru. Beberapa siswa terlihat 
sedang berbincang bersama sebelum bel 
masuk berbunyi. Jika hari pertama diajak 
untuk mengenal lingkungan sekolah, 
hari ini mereka diajak untuk mengenal 
lingkungan di sekitar sekolah. Para 
siswa beserta pendamping melakukan 
kegiatan jalan sehat mengitari kompleks 
sekolah. Tidak hanya berjalan, mereka 
juga diajak untuk lebih peduli dengan 
lingkungan, dengan cara memungut 
sampah yang ada di sepanjang jalan 
yang dilewati. Sampai di sekolah, mereka 
juga diajak untuk menanam bibit pohon 
sebagai salah satu aksi go green. Setelah 
mengikuti fun walk dan aksi go green, 
mereka menikmati makanan sehat 
yang telah disediakan. Agenda hari ini 
dilanjutkan dengan pengarahan dari 

guru BK tentang bagaimana para siswa 
baru menyesuaikan diri di SMP. Hari 
kedua memang terasa melelahkan, 
namun mereka belajar banyak hal dan 
menjadi semakin akrab.

Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya 
tiba. Hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, 
adalah hari para siswa baru akan 
menunjukkan kebolehannya melalui 
talent show. Hari ini diawali dengan 
renungan pagi dari sentral, sama 
seperti hari-hari biasanya. Selanjutnya, 
ada pembentukan pengurus kelas 
dan pencatatan jadwal pelajaran, 
sebelum ibadah awal tahun ajaran yang 
dilaksanakan di GKI Jemursari. Akhir 
acara, ada pemilihan King and Queen 
MPLS dan ditutup oleh talent show dari 
tiap-tiap kelas. Musikalisasi puisi, drama, 
dance, dan vocal group, merupakan 
penampilan yang telah mereka 
persiapkan selama tiga hari ini. 

Itulah rangkaian kegiatan MPLS di 
SMP Kristen Petra 5 untuk tahun ajaran 
2019/2020. Menyenangkan sekali MPLS 
kali ini! Hahahaha…! Kami berharap 
MPLS pada tahun depan lebih seru lagi!
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Berpartisipasi dalam The 60th 
International Mathematical 
Olympiad yang merupakan 

olimpiade Matematika tertua sekaligus 
yang terbesar di dunia, tentu saja 
merupakan kebanggaan sekaligus 
tantangan bagi kami, Jonathan 
Christian Nitisastro dan Valentino Dante 
Tjowasi, dari SMA Kristen Petra 2. 
Dante merupakan alumnus IMO 2018. 
Sedangkan ini merupakan IMO pertama 
bagi saya, Jonathan, karena pada tahun 
lalu gagal lolos di seleksi pelatnas tahap 

The 60th International
Mathematical Olympiad

Bath, United kingdom
akhir. Tahun ini, IMO dilaksanakan di 
Bath, Inggris, tepatnya di University of 
Bath, pada tanggal 11–22 Juli 2019. Dari 
tiap-tiap negara yang ikut berpartisipasi, 
ada enam siswa perwakilan yang siap 
untuk berkompetisi. 

Pelaksanaan tes berlangsung selama 
dua hari, yaitu tanggal 16-17 Juli 2019. 
Untuk setiap tes, terdiri atas tiga soal 
uraian yang dikerjakan dalam waktu 
4 jam 30 menit. Materi soal meliputi 
bidang aljabar, teori bilangan, geometri, 
dan kombinatorika. Tiap soalnya 
memiliki nilai maksimal tujuh poin.

Tes hari pertama dimulai. Saya 
mengerjakan soal pertama dan kedua 
dalam waktu satu setengah jam, dan 
mencoba mengerjakan soal ketiga 
dengan sisa waktu tiga jam, namun 
tidak berhasil. Dengan dua soal pada 
hari pertama, saya dan Dante memiliki 
keyakinan untuk menyabet medali. 
Namun, kami tidak cepat puas dan 
berusaha yang terbaik pada hari kedua 
dengan melupakan hasil pada hari 
pertama.

Keesokan harinya, tes hari kedua 
dimulai. Saya dapat menyelesaikan soal 
keempat dan kelima dalam waktu dua 
setengah jam, namun kesulitan untuk 
mengerjakan soal terakhir. Akhirnya, 
saya mengakhiri rangkaian tes ini dengan 
empat soal, begitu juga Dante. 

Kegiatan setelah tes adalah rekreasi 
yang diselenggarakan oleh panitia 
IMO. Kami mengunjungi berbagai 
tempat wisata yang terkenal, seperti: 
Stonehenge yang merupakan tumpukan 
batu penuh misteri, Roman Baths yang 
merupakan ikon wisata Kota Bath, 
katedral, dan city centre. Selagi kami 

berekreasi, para team leader melakukan 
moderasi untuk mempertahankan 
poin-poin tiap soal, karena setiap poin 
sangat berpengaruh pada perolehan 
medali dalam kompetisi ini. Setelah 
moderasi yang panjang, kami akhirnya 
mendapatkan nilai kami. Saya mendapat 
28 poin, sedangkan Dante mendapat 25 
poin.

Pukul 21.00, para juri mulai 
melaksanakan meeting untuk 
menentukan batas-batas nilai 
medali. Setelah rapat berakhir, cut 
off diumumkan. Puji Tuhan… medali 
perak berhasil kami raih! Tim Indonesia 
berhasil meraih 1 emas, 4 perak, dan 
1 perunggu. Raihan ini menempatkan 
Indonesia pada peringkat ke-14 dari 112 
negara. Kami pun sangat bersyukur atas 
perolehan medali ini, dan berterima 
kasih atas doa ataupun dukungan dari 
orang tua, guru-guru kami, serta teman-
teman dari SMA Kristen Petra 2. Ikut 
menjadi bagian dalam ajang IMO 2019 
ini merupakan suatu pengalaman yang 
tak terlupakan dan menjadi motivasi 
bagi kami untuk terus melangkah ke 
jenjang yang lebih tinggi.

oleh: Jonathan C.N.
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IChO merupakan ajang olimpiade 
tahunan bidang Kimia tingkat 
internasional, yang mana delapan 

puluh negara mengirimkan empat siswa 
sebagai delegasi untuk memperebutkan 
medali emas, perak, dan perunggu. 
Bagian tersulit dari rangkaian IChO ini, 
justru adalah seleksi untuk menjadi 
delegasinya, karena hanya tersedia 
empat kursi bagi ribuan siswa. Seleksi 
peserta IChO pada tahun ini adalah dari 
peserta OSN pada tahun sebelumnya, 
yang mana ketiga puluh peraih medali 
akan diseleksi ulang melalui tiga tahap, 
yaitu pelatnas I, II, dan III.

Seluruh perjalanan diawali pada 
sekitar bulan Agustus 2017, ketika 
saya dihadapkan pada pilihan untuk 
memilih bidang OSN Fisika atau Kimia. 
Setelah pertimbangan yang sulit, saya 
memilih bidang Kimia, dengan alasan 

bidangnya lebih prospektif 
dibanding Fisika, karena 
banyak yang sudah 
jago. Kemudian, saya 
mengikuti pembinaan 
yang diadakan oleh 

PPPK Petra pada setiap 
hari Sabtu, 

di bawah 
bimbingan 
Kakak 
Maria, 

Kakak Alan, 
dan Kakak 
Marvel. 
Selang 

beberapa 
bulan, 

datanglah saat seleksi 
OSK, OSP, dan OSN yang 
mengantarkan saya untuk 

meraih medali perak 
OSN 2018.

International Chemistry Olympiad 2019
Paris, France

Setelah OSN, datanglah pelatnas 
tahap I. Pelatnas bidang Kimia 
dilaksanakan di Bandung, dengan 
pembina dari Jurusan Kimia Institut 
Teknologi Bandung. Setiap hari, 
kami diberi materi yang berlanjut 
pada pelaksanaan tes. Pembinaan 
berlangsung sekitar satu bulan. Lima 
belas siswa dipilih untuk lanjut ke tahap 
II. Selanjutnya, terseleksi lagi delapan 
siswa untuk masuk ke pelatnas tahap III. 
Pada tahap ini, barulah terasa ketatnya 
persaingan karena memperebutkan 
empat kursi tersebut. Kemampuan tiap 
siswa hampir sama, dan tiap hari kami 
diberi tes komprehensif yang mencakup 
semua materi Kimia. Saya akhirnya lolos 
menjadi anggota timnas yang mewakili 
Indonesia ke IChO 2019 di Paris, pada 
posisi ke-4, alias lumayan beruntung.

Beberapa bulan kemudian, 
keempat anggota tim ini dikumpulkan 
lagi dalam pelatnas IV, yaitu persiapan 
sebelum berangkat ke Paris. Kami 
diberi pemantapan terakhir selama 
satu minggu sebelum bertolak ke Paris. 
Sebelum itu, kami juga mengunjungi 
Direktorat Pembinaan Sekolah 
Menengah Atas Kemdikbud RI untuk 
mengikuti pelepasan siswa olimpiade 
internasional. Pada hari itu juga, pesawat 
kami berangkat pada pukul  00.40.

Kami melakukan penerbangan 
selama tujuh jam menuju Dubai, lalu 
dilanjutkan kembali selama enam jam 
menuju Paris. Terdapat perbedaan 
waktu lima jam antara Paris dan Jakarta, 
jadi tim Indonesia diberangkatkan satu 
hari lebih awal dari waktu kedatangan 
seharusnya. Perlombaan dilaksanakan 
pada tanggal 21–30 Juli 2019, yang 
berisi tes teori selama lima jam dan tes 
praktikum selama lima jam pula.

Pada tes praktikum, kami 
ditempatkan di SMK di Paris (Lycée 
Pierre Gilles de Gennes) yang menurut 

saya hebat karena laboratoriumnya 
mampu mengakomodasi sekitar tiga 
ratus peserta untuk olimpiade ini. Tes 
praktikum yang tampaknya lama ini 
ternyata berjalan sangat cepat, dan 
seharusnya mudah untuk diselesaikan 
karena saya melihat sekeliling sudah 
banyak yang selesai. Namun, saya kurang 
fokus sehingga ada bagian yang tak 
terselesaikan, meskipun overall menurut 
saya sudah lumayan.

Kemudian, esok lusanya 
adalah tes teori. Soal tes teori kali 
ini agak sulit pada bagian polimer 
dan kesetimbangannya dan yang 
paling menantang adalah kecepatan 
mengerjakan soal karena jumlah soalnya 
yang banyak. Saya yang awalnya mengira 
soalnya mudah, ternyata kewalahan 
untuk menyelesaikan semuanya dalam 
waktu lima jam. Namun, saya sudah 
berusaha semaksimal mungkin dan 
mengais poin di soal-soal tersebut.

Kemudian, tibalah saat 
pengumuman. Saya sudah tahu 
bahwa tidak mungkin meraih medali 
emas karena praktikum yang buruk, 
sehingga saya berharap paling tidak bisa 
menyabet medali perunggu. Namun 
syukurlah… nama saya muncul sebagai 
peraih medali perak. Saya sangat 
bahagia karena seluruh rangkaian 
olimpiade telah berakhir. Melalui 
olimpiade ini, saya juga merasa sangat 
bersyukur karena didukung oleh banyak 
pihak, baik para guru, kepala sekolah, 
maupun teman-teman yang telah 
memberikan doa dan dukungan. Tak 
ketinggalan juga kepada PPPK Petra yang 
memberikan pembinaan, juga kepada 
orang tua yang terus mendukung saya. 
Dan terakhir… puji syukur kepada Tuhan 
atas anugerah-Nya sehingga saya dapat 
mengikuti olimpiade ini. 

oleh: Winston Cahya   .
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Keikutsertaan saya (Aditya 
David Wirawan) dalam The 30th 
International Biology Olympiad 

(IBO) ini seperti jilid ke-2 yang menyatu 
dengan IBO di Iran pada tahun 2018 lalu. 
Jeda yang singkat antara kepulangan dari 
Iran pada bulan Juli 2018 dan pelatnas I 
pada bulan September 2018, membuat 
hati saya berdebar. Veteran medalist 
tidak otomatis lolos seleksi pelatnas, 
tetapi ditentukan oleh hasil evaluasi 
performa dalam IBO sebelumnya. 
Materi praktikum IBO Hungaria sangat 
berbeda dengan IBO Iran. Saya sadar 
bahwa proses seleksi tidak akan berjalan 
mudah. Dalam waktu singkat, saya 
berusaha belajar materi yang sangat 
asing. Pertama kali dalam sejarah IBO, 
bioinformatika dan neurobiologi yang 
sarat konsep perhitungan matematika 
akan menjadi topik ujian. Walau 
sebagai veteran medalist, saya merasa 
jauh tertinggal dari tiga puluh peserta 
pelatnas lain yang telah mempelajari 
bioinformatika dan neurobiologi pada 
OSN Padang 2018.

Dilaksanakan di Bandung, pelatnas I 
diikuti oleh 32 peserta. Hari-hari terasa 
sangat singkat dan padat karena jadwal 
belajar berlangsung mulai pukul 08.00 
sampai 22.00. Saya mengakhiri pelatnas 
I dengan baik, dan lolos ke tahap II. Dari 
tahap II, saya kembali lolos ke tahap 
III yang menyisakan delapan peserta. 
Saya bersyukur atas penyertaan Tuhan, 

namun saya sadar bahwa persaingan 
akan lebih ketat. Bulan Mei 2019, proses 
panjang seleksi Tim Olimpiade Biologi 
Indonesia 2019 akhirnya selesai, dan 
saya terpilih menjadi satu dari empat 
anggota TOBI 2019.

Tanggal 12 Juli 2019, rombongan 

TOBI 2019 terbang menuju Budapest. 
Saat pertama kali menginjakkan kaki di 
Budapest, euforia penyelengaraan IBO 
segera terasa, karena kami langsung 
bertemu dengan kontingen dari 
negara-negara lain walau tiba dua hari 
lebih cepat dari jadwal resmi acara. 
Waktu dua hari kami gunakan untuk 
menyesuaikan diri dan mengurangi efek 
jet lag dari perjalanan jauh. 

Tanggal 14 Juli 2019, hari pertama 
pelaksanaan IBO 2019. Kami menuju 
Kota Szeged menggunakan bus dari 
panitia. Hotel Forras yang digunakan 
sebagai penginapan para peserta 
IBO begitu menakjubkan. Kamarnya 
berukuran luas dilengkapi teras 
yang menghadap ke taman dan 
aquatic swimming pool theme park 
berseluncuran tinggi. Hotel ini juga 
memiliki arena bermain boling dan 
banyak permainan menarik. Pada sore 
hari, kami menghadiri acara pembukaan 
IBO 2019 di National Theater of Szeged. 
Sama seperti di IBO Iran, sekali lagi saya 
berdoa dalam hati, semoga pada hari 
penutupan nanti saya akan kembali 
dipanggil ke panggung sebagai salah 
satu peraih medali.

Tes praktikum diadakan pada 
hari ke-3. Saya tahu hasil ini akan 
menentukan 50% dari total skor. 
Saya berdoa agar diberi ketenangan, 
ketelitian, stamina, dan dijauhkan 
dari disastrous seconds yang dapat 

menggagalkan proses. Tes praktikum 
meliputi empat topik, dengan waktu 90 
menit untuk tiap topik, yakni: Biokimia, 
Fisiologi Hewan dan Biologi Molekuler, 
Ekologi dan Sistematika Tumbuhan, 
serta Bionformatika dan Neurobiologi. 
Yang sangat saya ingat dari materi 

The 30th International Biology Olympiad
Szeged – Hungaria, 14–21 July 2019

praktikum IBO Hungaria ini adalah 
kejutan munculnya soal-soal fisika dan 
elektrokimia. Kami juga harus menjaga 
fisik, emosi, dan mental, karena hari 
praktikum diikuti dengan keterlambatan 
yang melelahkan. Menurut jadwal, 
harusnya kegiatan tes selesai pukul 
18.00, namun ternyata baru berakhir 
pukul 22.00. Semua peserta berusaha 
mengerjakan sebaik-baiknya, walau 
perut, mata, dan otak, terasa saling tidak 
bekerja sama. Yap! Sampai pukul 22.00, 
panitia tidak menyediakan makan malam 
di tempat praktikum berlangsung.

Hari ke-5 adalah pelaksanaan tes 
teori yang terbagi menjadi dua sesi 
dengan waktu tiga jam untuk tiap sesi. 
Sekali lagi kami terkejut karena panitia 
memasukkan banyak materi fisika dan 
matematika yang memerlukan proses 
kerja lama dengan menggunakan 
kalkulator standar dari panitia. Saya 
berusaha tenang agar dapat bekerja 
dengan efisien dan efektif. Puji Tuhan, 
tugas selesai, dan tersisa cukup waktu 
untuk memeriksa ulang jawaban.

Setelah rangkaian kegiatan tes 
yang panjang dan melelahkan, saatnya 
kami bersenang-senang dan menikmati 
keindahan Hungaria. Kami mengunjungi 
Opusztaszer National Memorial Park, 
rally keliling Szeged, naik bus menuju 
Budapest, dan tentu saja… menikmati 
kolam renang menakjubkan di hotel! 
Ternyata, walau berada di Eropa, harga 
barang Hungaria masih terjangkau. 
Dengan bekal uang saku dari Direktorat 
Pendidikan Indonesia, kami tidak terlalu 
khawatir kehabisan uang di sana.

Akhirnya, perhelatan kompetisi 
tertinggi Biologi bagi murid SMA yang 
diikuti oleh lebih dari tiga ratus peserta 
dari 76 negara, mencapai puncak pada 
closing and awarding ceremony. Hanya 
kehendak Tuhan yang dapat membawa 
saya mencapai target medali yang 

Ending My 4 Years Olympic Journey 
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saya dan para pembina harapkan. Saat 
melihat para peserta lain, saya sadar 
bahwa semua telah berusaha maksimal, 
dan dalam hati kami mengharapkan hal 
yang sama. Perjalanan panjang selama 
empat tahun di dunia olimpiade berakhir 
indah. Saya telah memilih bidang biologi, 
dan sejak awal saya ingin menggenggam 
medali tersebut. Saya menghabiskan 
banyak waktu untuk belajar, 
mempersiapkan diri, dan mengorbankan 
berbagai hal. Sampai-sampai, ada yang 
mengatakan tidak mau menjadi saya 
yang sedemikian kutu bukunya.

Saat peraih merit award, medali 
perunggu, lalu medali perak, selesai 
dibacakan… para pembina TOBI 2019 
bersorak dan memeluk saya. Saat 
itu saya tahu bahwa Tuhan berkenan 
mewujudkan harapan. Hanya tersisa 
para peraih medali emas yang 
menunggu giliran. Pelukan erat para 
pembina merupakan spoiler bahwa 
mereka puas dan bahagia. Ekspresi 
mereka menghilangkan segala lelah 
perjuangan kami di pelatnas. Saya 
merasa Tuhan tersenyum pada saat 
nama saya dipanggil pada urutan 
ke-15 peraih medali emas. Tidak 

Terpilih sebagai anggota tim nasional Indonesia yang akan mengikuti lomba 
International Mathematical Olympiad (IMO) sangatlah membanggakan! 
Setelah semua pelatihan selesai, akhirnya tim IMO Indonesia yang berjumlah 

enam siswa berangkat ke Bath, Inggris. Kami berangkat dari Jakarta dan terbang 
menuju Bristol dengan melewati Kuala Lumpur dan Amsterdam terlebih dahulu. 
Dari Bristol, rombongan melanjutkan perjalanan ke Bath dengan menggunakan 
transportasi bus. Kompetisi IMO 2019 yang diikuti oleh 621 peserta dari 112 negara 
ini dilaksanakan di Universitas Bath. 

Pada hari pertama, tiap-tiap peserta mengerjakan tiga soal uraian dengan 
durasi waktu 4 jam 30 menit. Puji Tuhan… saya (Aaron Alvarado K.J.) bisa 
mengerjakan soal nomor satu dan dua. Pada hari kedua, juga mengerjakan tiga soal 
uraian dengan durasi yang sama. Saya bisa mengerjakan soal nomor empat dan lima.

Setelah semua tes selesai, seluruh peserta IMO menikmati kegiatan 
sightseeing. Saat sightseeing, kami mengunjungi Stonehenge, Salisbury, 
Buckingham Palace, dan tempat-tempat lainnya. Perjalanan yang sangat 
menyenangkan setelah dua hari mengikuti jalannya kompetisi.

Pada acara penutupan, saat pengumuman, saya mendapatkan 
kabar gembira karena saya berhasil meraih medali perak. Secara 
keseluruhan, Indonesia meraih enam medali; satu emas, empat perak, 
dan satu perunggu. Saya sunggung bersyukur kepada Tuhan karena telah 
dianugerahkan penghargaan tersebut. Setelah seluruh rangkaian acara 
selesai, kami kembali ke Indonesia melalui rute yang sama. Sungguh 
kompetisi yang menegangkan sekaligus menyenangkan! Terima kasih buat 
doa dan dukungan dari orang tua serta seluruh guru dan karyawan SMA 
Kristen Petra 1.

oleh: Aaron Alvarado K.J.

akan cukup pujian dan syukur kepada 
Tuhan atas kemurahan hati-Nya dalam 
bentuk sekeping medali yang telah 
sangat lama saya perjuangkan. TOBI 
2019 meraih 1 medali emas, 2 medali 
perak, dan 1 medali perunggu. Raihan 
ini menempatkan Indonesia pada 
peringkat ke-9 dalam IBO 2019. Tuhan 
telah memberkati dengan orang-orang 
terbaik selama perjalanan panjang 
olimpiade saya, yang dimulai sejak 
OSN 2016 bidang IPA SMP. Izinkan saya 
mengucapkan terima kasih dari hati 
terdalam karena merekalah berkat nyata 
penyertaan Tuhan yang membuat impian 
ini terwujud:
1. Bapak Ida Bagus Made Artadana atas 

waktu berharga untuk diskusi, nasihat, 
dan motivasi.

2. Bapak Agus Dana Permana, Kak 
Ahmad Faizal, Kak Ramadhani Eka 
Putra, Kak Danang Kristanto, Kak 
Ibrahim A., yang telah menemani 
perjalanan TOBI 2019 ke Hungaria, 
menerjemahkan, memoderasi, dan 
terus mendoakan kami.

3. Almarhum Pak Daru, Kak Titis 
Setyobudi, Kak Fauzi, Pak Husna, Kak 
Dian, Kak Jayen, Kak Biofagri, Kak Alda, 

Kak Meitha, Kak Realita, Kak Ucup, 
Kak Mari, Kak Masud, Kak Ihsan, dan 
Kak M. Ikhsan yang menjadi sumber 
ilmu selama pelatnas.

4. Ibu Elisabeth Dian Pujilestari, S.Pd., 
M.M., Drs. Taroma Panjaitan, Ibu 
Vonny Wijaya, S.S., Bapak Johan 
Sukweenadhi  M.Sc., Ph.D., serta 
segenap guru dan teman-teman saya 
di X IPA-1, XI IPA-1, dan XII IPA-4 SMA 
Kristen Petra 1.

5. Ibu Yurui S.Pd., M.M., Ibu Christin 
Mariyanti, S.Si., dan seluruh guru saya 
di SMP Kristen Petra 1.

6. Kak Calvin Wijaya Johan, Kak Go 
Melisa, Kak Natasha Amanda, Kak 
Januar, dan Bapak Akhmad Subkhan, 
yang dengan sabar membimbing saya 
sejak awal persiapan seleksi OSN.

7. Timnas IBO Hungaria 2019 (Nedi, 
Hanif, dan Ayu) dan Timnas IBO 
Iran 2018 (Syailendra, Silingga, dan 
Samuel). Saya bangga menjadi teman 
kalian.

8. Last but not least… kedua orang tua 
dan kakak saya. 

Thank you Lord Jesus, You are the 
only reason I have made it this far.

Silver Medal
International Mathematical Olympiad 2019

11
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“Haaahahahaha… guruku lucu!“ 
teriak Niko yang tertawa terpingkal-
pingkal ketika melihat penampilan 

bapak dan ibu guru sedang bermain 
peran sebagai murid SD. Memangnya 
ada apa, yaa?? Kok sepertinya ada yang 
berbeda? Ooh... ternyata ada kegiatan 
MPLS di SD Kristen Petra 1. Apa dan 
bagaimana sih, kegiatan MPLS itu? Kita 
simak sama-sama, yuk!

Masa Pengenalan Lingkungan 
Sekolah (MPLS) adalah kegiatan 
untuk menyiapkan sikap dan mental 
siswa dalam memasuki 
sekolah ataupun kelas baru, 
menyesuaikan diri dengan 
tata cara ataupun budaya 
yang mungkin berbeda 
dengan di tempat belajar 
sebelumnya. Semuanya 
itu bertujuan agar siswa 
bisa belajar dengan baik 
dan maksimal di sekolah 
ataupun kelas yang baru, 
sesuai dengan tujuan 
pendidikan nasional. MPLS ini 
dilaksanakan selama tiga hari.

Beberapa kegiatan yang 

MPLS di Sekolahku

Yeah…! Let’s play a game! 
Belajar sambil bermain, 
sangat menyenangkan. 

Para siswa kelas IV SD Kristen 
Petra 7 begitu bergembira dan 
bersemangat dalam mengikuti 
kegiatan fun learning pada 
hari Kamis, tanggal 18 Juli 
2019. Kegiatan fun learning 
kali ini bertema “Caring is 
Sharing”. 

Para siswa sangat 
terkesan ketika masuk ke 
dalam kelas mereka yang 
didekorasi dengan indah. Tampak 
seperti suasana di rumah yang hangat 
dan nyaman. Setelah itu, mereka dibagi 
dalam beberapa kelompok untuk 
mengikuti sebuah permainan. Setiap 
kelompok mendapat sekeranjang  
biskuit, botol bekas, dan beberapa piring 
plastik, sesuai dengan jumlah anggota. 
Keranjang yang berisi biskuit dan botol 
plastik diletakkan di tengah meja. Lalu, 

Caring is Sharing

dilaksanakan, antara lain: drama oleh 
para guru, panggung boneka, serta 
permainan seru lainnya. Khusus siswa 
kelas I, mereka dibimbing oleh guru 
kelasnya untuk mengenal fasilitas 
sekolah, seperti: ruang kepala sekolah, 
ruang guru, UKS, laboratorium, 
auditorium, perpustakaan, dan beberapa 
ruang lainnya. Tidak ketinggalan juga 
kantin sekolah, yaitu tempat para siswa 
bisa membeli makanan atau minuman 
apabila mereka tidak membawa bekal 
dari rumah.

Nah, teman-teman tentunya sudah 
tahu kan, tentang apa dan bagaimana 
MPLS itu. Sebelum kita berpisah, ada 
satu pesan dari ayat Alkitab, yaitu Amsal 
19:20-21, yang berbunyi: ”Dengarkanlah 
nasihat dan terimalah didikan, supaya 
engkau menjadi bijak di masa depan. 
Banyaklah rancangan di hati manusia, 
tetapi keputusan Tuhan-lah yang 
terlaksana.” Teman-teman… sesuai 
dengan ayat ini, yang perlu kita lakukan 
agar bisa berhasil pada kemudian hari 
adalah belajarlah sebanyak-banyaknya. 

Belajar tidak hanya tentang 
akademik, tetapi belajar juga 
tentang kehidupan. Jangan 

merasa tahu segalanya… 
jangan sombong… 
karena itu akan bisa 
menjatuhkan kita suatu 
saat nanti. Bersikaplah 

sesuai dengan karakter 
kristiani, yaitu rendah hati, 
mengasihi, dan jangan 
berhenti belajar, serta 
terus mengandalkan Tuhan 
Yesus dalam setiap langkah 

hidup kita. Amin.

mereka diminta untuk 
memutar botol plastik secara bergantian. 
Di mana ujung tutup botol berhenti, 
maka dia yang boleh mengambil biskuit. 
Kegiatan ini dilakukan terus hingga 
biskuit dalam keranjang habis.

Para siswa begitu bersemangat 
untuk mendapatkan biskuit sebanyak-
banyaknya. Setelah permainan selesai, 
tiap kelompok menghitung jumlah 

biskuit yang diperoleh. Ada 
beberapa teman yang begitu 
gembira karena mendapat banyak 
biskuit. Namun ada juga beberapa 
teman yang terlihat sedih dan 
kecewa karena piringnya kosong, 
alias tidak mendapatkan biskuit 
sama sekali.

Ketika melihat beberapa 
teman merasa sedih dan kecewa, 
mereka yang mendapat biskuit 
lebih banyak,  membagikan biskuit 
itu kepada semua teman dalam 
kelompok hingga semua anggota 
kelompok mendapat biskuit sama 

banyaknya. Sekarang semua teman 
dapat tersenyum gembira karena 
mereka bisa menikmati biskuit bersama-
sama. Caring is sharing…. Para siswa 
belajar untuk bisa peduli dan mau 
berbagi kebahagiaan kepada orang lain 
dengan cara berbagi. Sungguh, hari ini 
adalah hari yang menyenangkan bagi 
kami di sekolah.
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Senangnya hatiku bertemu teman 
baru.… Guru baru tentulah 
ramah.… Ayo ke sekolah! Ayo ke 

sekolah! Itulah penggalan lirik lagu yang 
dinyanyikan dengan penuh semangat 
oleh siswa-siswi kelas I saat mengikuti 
kegiatan MPLS pada tanggal 15–17 Juli 
2019 di SD Kristen Petra 5. Pada masa 
MPLS, mereka diajak untuk mengenal 
lingkungan sekolah melalui berbagai 
kegiatan. Mari kita simak bersama!

Pada awal kegiatan, seluruh siswa 
kelas I berkumpul di ruang aula untuk 
berkenalan dengan kepala sekolah, para 
guru, dan staf, sebelum berlanjut dengan 
kegiatan school tour. Mereka berkeliling 
sekolah untuk melihat beberapa ruang 
yang ada di SD Kristen Petra 5. Setelah 
itu, mereka kembali ke kelas untuk 
menikmati burger istimewa, buatan 
mereka sendiri.

Hari kedua, siswa belajar mengenal 
tata tertib sekolah dan pembiasaan, 
antara lain: Lima Kata Ampuh, 5S 
(senyum, salam, sapa, sopan dan 
santun), serta budaya SADAR. Selain itu, 
ada kegiatan membuat hiasan kepala 
berbentuk singa dan kelinci, mereka 
diberi kebebasan untuk menghias sesuai 
dengan kreativitas masing-masing. 
Kegiatan pada hari kedua ini ditutup 

Senangnya Hatiku Di Sekolah Baru

Hai, teman-teman...! Perkenalkan namaku Ailin Liangga Putri. Sekarang, 
aku adalah salah satu siswa kelas V di SD Kristen Petra 9. Kali ini, aku ingin 
membagikan pengalaman yang membuatku semakin semangat untuk belajar 

pada tahun ajaran baru ini.
Pengalaman ini bermula dari kesukaanku pada pelajaran Matematika. Aku 

senang berhitung, oleh karena itu aku sering mengikuti Olimpiade Matematika. 
Soal-soal yang kukerjakan ada yang mudah, namun ada juga yang susah. Meskipun 
sulit, aku tetap berusaha untuk mengerjakan setiap soal semaksimal mungkin. Aku 
selalu didukung oleh kedua orang tuaku. Bahkan ayahku berpesan, jika ikut lomba, 
jangan melihat hasilnya, akan tetapi yang paling penting adalah proses belajar dan 
pada saat mengerjakannya. Beberapa kali aku mengikuti Olimpiade Matematika dan 

baru berhasil meraih silver medal atau bronze medal. Puji Tuhan…! Pada bulan 
Mei 2019, aku mengikuti ajang Singapore and Asian Schools Math Olympiad 
(SASMO), dan berhasil meraih gold award untuk kategori Grade 4 Division. 

Semoga pada kemudian hari aku bisa semakin berprestasi. Kalian juga 
pasti bisa berprestasi seperti aku. Kita harus sama-sama rajin belajar dalam 
menyongsong tahun ajaran yang baru ini. Semangaaaat ya, teman-teman…!

Semangat Baru

dengan membuat roti isi. Mereka 
menyiapkan dan mengoles sendiri roti 
tawar yang sudah disediakan, sesuai 
dengan pilihan selera masing-masing. 
Semua tampak antusias dan gembira 
mengikuti kegiatan demi kegiatan. 
Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan 
bisa belajar mandiri dan membangun 
kreativitasnya.

Pada hari ketiga, para siswa diajak 
melakukan Senam Ceria Anak Bangsa 
dan menikmati sup sehat. Tidak hanya 
itu, guru kelas juga menjelaskan 
pentingnya manfaat sayur untuk 
kesehatan tubuh. Melalui kegiatan ini, 
mereka bisa lebih memahami akan 
pentingnya kesehatan bagi siswa. 
Dengan memiliki tubuh yang sehat, 
mereka pun bisa bersekolah dengan 
baik. Akhirnya, 
kegiatan 
ditutup dengan 
membuat hiasan 
berbentuk baju. 

Puji Tuhan… 
kegiatan MPLS 
di SD Kristen 
Petra 5 bisa 
berjalan dengan 
lancar! Para 
siswa mengikuti 

kegiatan dengan penuh semangat. 
Mereka senang dan nyaman dengan 
sekolah yang baru.
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Pagi itu, cuaca cerah berawan, hari 
pertama kami masuk sekolah. 
Kami tidak sendirian, karena ada 

orang tua yang mengantar hingga 
pintu masuk sekolah. Kami disambut 
dengan sukacita oleh kakak kelas yang 
mengenakan baju putri dan raja, berdiri 
di pintu masuk dengan dekorasi kastil 
berwarna pink. Dengan sambutan yang 
ramah dan berkesan, SD Kristen Petra 10 
siap menerima kami sebagai bagian dari 
keluarga yang baru.   

Mengawali kegiatan hari pertama, 
para guru merancang sebuah kegiatan 
khusus, yaitu MPLS. Kegiatan yang 
berlangsung pada tanggal 15–17 Juli 
2019 ini, bertujuan menjadikan sekolah 
menjadi tempat yang menyenangkan bagi 
para siswa baru. Kesan menyenangkan 
diwujudkan melalui penampilan drama 
oleh para guru yang berjudul “Hari 
Pertama Sekolahku”. Melalui drama ini, 
mereka mengajak kami agar tidak takut 
ketika memasuki lingkungan sekolah yang 
baru. Getting to know my school road 
trip adalah kegiatan hari berikutnya, yang 
mengajak kami melakukan perjalanan 

Sekolah Baru, Siapa Takut?

Hai... selamat berjumpa lagi di sekolah kita tercinta, 
SD Kristen Petra 12! Setelah libur panjang, kini tiba 
saatnya kembali ke sekolah untuk belajar lagi. Rasanya 

sudah tak sabar lagi bertemu dengan teman-teman. Eh, ada 
teman-teman baru juga, lho…! Untuk menyambut mereka, 
sekolah sudah menyiapkan berbagai aktivitas menarik, yaitu 
dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, yang 
berlangsung pada tanggal 15–17 Juli 2019. Mereka diajak 
untuk menikmati suasana sekolah dengan pembelajaran 
yang menyenangkan. Di gerbang sekolah, tampak dekorasi 
balon yang sungguh menarik perhatian. Dari panggung ceria, 
terdengar lantunan lagu-lagu anak yang dibawakan oleh 
beberapa guru dengan iringan musik band. Para siswa begitu 
senang dengan penyambutan ini.

Pukul 07.20, bel berbunyi. Semua siswa berkumpul di 
panggung ceria untuk menyaksikan pemotongan pita dan 
pelepasan balon oleh Ibu Aryani, S.Th., M.Pd. selaku kepala 
sekolah, sebagai tanda dimulainya kegiatan MPLS. Setelah itu, 
para siswa kelas I menuju ke aula untuk mengikuti kegiatan 
bersama para guru. Sedangkan siswa kelas II‒VI, masuk ke 
kelas masing-masing. Di aula, para siswa kelas I diajak untuk 

Horeee..!!!
Sekolah Lagi!
bermain ular naga. Mereka terlihat bergembira dan akrab. Tak 
terasa, waktu istirahat pun tiba. Mereka kembali ke kelas untuk 
aktivitas pembiasaan budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, 
Santun), 5 Kata Ampuh (Selamat pagi, Maaf, Permisi, Tolong, 
Terima kasih), dan SADAR (Sampah buang pada tempatnya, 
Antre, Datang tepat waktu, Antusias belajar, Rasa memiliki). 
Kegiatan berikutnya adalah mewarnai gambar diri, lalu 
menempelkannya pada sedotan. Semua siswa tampak antusias 
mengikuti kegiatan ini, dan hasilnya juga boleh dibawa pulang.

Pada hari kedua, ada kegiatan fun learning serta 
pengenalan dan pembiasaan budaya 5S, 5 Kata Ampuh, 
dan SADAR. Pada akhir pembelajaran, para siswa diajak 
untuk melakukan kegiatan menyusun puzzle “Aku Senang ke 
Sekolah”. Pada hari ketiga, para siswa diajarkan untuk bersikap 
tertib, disiplin, dan bertanggung jawab, melalui peragaan 
drama yang diperankan oleh para guru. Dalam drama ini, 
ditampilkan bagaimana cara bersikap 5S, 5 Kata Ampuh, serta 
SADAR. Kemudian, mereka diajak aktif dalam kegiatan art and 
craft dengan membuat boneka lucu.

Tak terasa… kegiatan MPLS sudah berakhir. Selama tiga 
hari ini, para siswa kelas I merasa sangat enjoy dengan kegiatan 
di sekolah. Mereka seolah mendapatkan semangat baru dan 
harapan untuk mencapai prestasi gemilang pada tahun ajaran 
2019/2020. Selamat datang dan selamat belajar di SD Kristen 
Petra 12! Tuhan Yesus memberkati.

keliling sekolah. Kami juga diperkenalkan 
dengan lingkungan di 
luar sekolah melalui 
fun walk. Wah… 
menyenangkan, 
bukan? 

Kreativitas kami 
juga dilatih melalui 
aktivitas membuat burger 
dan topi. Kegiatan ini sangat 
menyenangkan karena merupakan 
pengalaman baru bagi kami. Kami 
juga diperkenalkan dengan kegiatan 
rutin sekolah, seperti ibadah dan 
renungan pagi. Selain itu ada juga 
pengenalan budaya sekolah yang 
meliputi: 5S (senyum, sapa, salam, 
sopan, dan santun), 5 Kata Ampuh 
(salam, terima kasih, permisi, 
tolong, dan maaf), serta SADAR 
(sampah buang pada tempatnya, 
antre, datang tepat waktu, antusias 
belajar, dan rasa memiliki). Budaya 
sekolah ini melatih kami untuk 
memiliki kebiasaan baik yang dapat 
dilakukan dalam kehidupan sehari-
hari. Usai kegiatan, kami pun pulang 

dengan suasana hati yang gembira dan 
tak sabar untuk hari-hari berikutnya. 
Demikian cerita singkat kegiatan kami 
di SD Kristen Petra 10. Tuhan Yesus 
memberkati.
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Welcome Back to School

Layanan Orientasi

Siswa

Liburan telah berakhir! Yeaaay!! 
Rasanya tidak sabar untuk masuk 
sekolah kembali, bertemu dengan 

teman-teman dan guru yang baru. Yes…! 
I’m ready for it! 

Hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, 
adalah hari pertamaku masuk sekolah 
di SD Kristen Petra 11. Aku sangat 
bersemangat untuk memulai hari ini. 
Sampai di sekolah, bapak dan ibu guru 

menyambut kedatanganku dan teman-
teman, serta menanyakan apa saja yang 
kami lakukan selama liburan. Yaaa… 
kami memang rindu untuk bercakap-
cakap dengan mereka. Kami juga yakin 
jika mereka pasti juga menantikan 
kedatangan kami di sekolah. Selama tiga 
hari, kami akan mengikuti kegiatan LOS 
(Layanan Orientasi Sekolah).

Hari pertama LOS dibuka dengan 
upacara bendera. Ini hari pertamaku 
mengikuti upacara bendera sebagai 
siswa kelas I. Setelah itu, dilanjutkan 
acara perkenalan dengan para guru 
yang akan mengajar kami untuk satu 
tahun ajaran ini. Upacara selesai, kami 
pun kembali ke kelas masing-masing 
untuk istirahat sejenak sebelum diajak 
untuk berkeliling sekolah dan melihat 
berbagai ruangan dan fasilitas yang ada. 
Kami sangat menikmati hari ini karena 
kami belajar banyak hal dan semakin 

Libur kenaikan kelas telah usai, saatnya kami, siswa SD Kristen Petra 13, 
kembali ke sekolah untuk memulai kembali aktivitas belajar. Kami sangat 
senang bisa kembali ke sekolah dan bertemu dengan teman-teman serta 

para guru. Memulai awal tahun ajaran 2019/2020 dengan jenjang yang baru 
tentunya juga harus dengan semangat yang baru. Tanggal 15 Juli 2019, kami 
memulai semester I dengan sukacita. Banyak dari orang tua kami yang memberi 
support dengan mengantar beberapa dari antara kami sampai gerbang sekolah. 
Beberapa teman juga menyambut teman-teman yang lain dengan menebarkan 
senyum dan sapa. 

Dalam memulai kegiatan belajar-mengajar pada tahun ini, diadakan LOS 
(Layanan Orientasi Siswa) yang dilaksanakan selama tiga hari. Dalam kegiatan 
LOS, para guru sudah mempersiapkan kegiatan yang menarik dan menyenangkan 
untuk menyambut para siswa di kelas masing-masing. Beberapa kegiatan tersebut 
antara lain memperkenalkan lingkungan kelas khusus untuk siswa kelas I, menari, 
bernyanyi, fun learning sesuai pembelajaran, dan aktivitas outbound. Melalui 
kegiatan tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan semangat siswa dalam memulai 
tahun ajaran baru ini. Tetap semangat! Tuhan memberkati. 

mengenal lingkungan sekolah kami.
Hari kedua, kami melaksanakan 

fun gym bersama para siswa yang lain 
dan para guru. Sungguh pagi yang 
menyehatkan! Usai fun gym, bapak dan 
ibu guru mengadakan kuis. Siapa yang 
menang, akan diberi hadiah. Yeeaa…! 
Kami antusias untuk menjawab setiap 
pertanyaan. Puas bermain kuis, kami 
kembali ke kelas masing-masing. Khusus 
untuk kelas I, kami membuat topi hias 
yang akan kami bawa pulang sebagai 
kenang-kenangan pernah mengikuti LOS. 
Wah, senangnya!

Hari terakhir LOS, kami memulainya 
dengan pergi ke lapangan untuk 
bernyanyi dan bermain bersama. Kami 
pun jadi lebih akrab antara satu dan 
yang lain. Kemudian, kami kembali ke 
kelas untuk perkenalan diri di depan 
kelas. Uuuuhh… rasanya deg-degan! 
Tetapi puji Tuhan, kami semua berani 
maju dan memperkenalkan diri kami 
masing-masing. Setelah itu, kami diberi 
foto siswa yang ada di kelas oleh ibu 
guru. Tugas kami adalah menempelkan 
di buku yang sudah disediakan.

Sungguh menyenangkan tiga hari 
pertamaku bersekolah. Aku bisa lebih 
mengenali diri sendiri, teman-teman, 
dan lingkungan yang ada di sekitar. 
Yeayyy…!!! Aku kini makin bersemangat 
untuk bersekolah. Semangat pagi! Pagi! 
Pagi! Pagi! Yessss!!! Aku yakin aku bisa!
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Kami, siswa-siswi KB-TK Kristen Petra 9, sangat bergembira karena hari ini adalah 
hari pertama kami masuk sekolah. Ya, setelah libur lama, kami akhirnya masuk 
kembali ke sekolah. Namun, banyak juga dari kami yang baru pertama kali 

bersekolah di KB-TK Kristen Petra 9.
Selama seminggu ini, tanggal 15‒20 Juli 2019, kami mengikuti banyak kegiatan 

LOS (Layanan Orientasi Siswa). Pada hari pertama, kami berkenalan dengan para 
ibu guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, serta staf TU. Kami diajak berkenalan 
dengan teman-teman yang lainnya yang juga bersekolah di KB-TK Kristen Petra 9.

Hari-hari selanjutnya diisi dengan kegiatan yang semakin menarik dan 
menyenangkan bagi kami, yaitu bernyanyi, games kelompok, outbound, bermain 
bubble, dan masih banyak kegiatan lainnya. Setiap harinya, kami juga membuat hasil 
karya seperti topi dari kertas asturo, kupu-kupu dari karton, mahkota anak hebat, 
boy and girl puppet, dan masih banyak lainnya. Horreee... kami sangat senang 
sebab hasil karya yang kami buat boleh dibawa pulang ke rumah! Asyiiikkk…!!!

Namun pada saat awal-awal mengikuti kegiatan LOS, beberapa dari kami ada 
yang menangis dan terlihat sedih, karena baru pertama kali ke sekolah. Namun 
akhirnya, kami semua bisa bergembira bersama setelah dihibur oleh ibu guru kami. 
Terima kasih ya, ibu guru..! Kami akan berusaha menjadi anak yang lebih berani 
dan lebih hebat lagi. Kami siap bermain dan belajar di KB-TK Kristen Petra 9.

Senandung
Kebahagiaan Kami

Teman-teman tahu lagu “Hari 
Pertama Masuk Sekolah”, kan? 
Lagu itu selalu kami nyanyikan 

setiap pagi selama masa Layanan 
Orientasi Sekolah (LOS). Oh, iyaaa… 
perkenalkan, namaku Emily Wijaya Lie 
dari KB-TK Kristen Petra 1. Aku sekarang 
naik ke TK B. Senang sekali hari ini aku 
bisa masuk sekolah dan bertemu teman-
temanku lagi!

Aku mau bercerita tentang kegiatan 
LOS-ku pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 
2019. Pada hari itu, kami diajak oleh ibu 
guru untuk bermain di luar ruang kelas, 
lho…! Kata ibu guru, kami akan mencari 
harta karun yang ada di dalam kolam 
yang penuh dengan bola. Tetapiiii… 
sebelum kegiatan itu, ibu guru 
mengajak kami semua bermain 
ular naga sambil bernyanyi lagu 
“Ular Naga”. Kami menjadi ular 
naganya, sedang dua teman 
kami bertugas menangkap 
kami saat lagu berhenti 
dinyanyikan. 

Selesai 
bermain ular 
naga, kami 
bermain mencari 
harta karun. 

Mencari Harta Karun
Waaaaaaahhh keerrreeennn…!!! Aku 
tidak sabar untuk segera mencari harta 
karunnya. Sebelum mendapatkan harta 
karun, kami harus melewati beberapa 
pos yang sudah disiapkan oleh ibu 
guru. Di pos pertama, kami harus 
merangkak di sebuah terowongan. 
Di pos kedua, kami melompat seperti 
kangguru melewati simpai. Kemudian 
di pos ketiga, kami harus meniti sambil 
membawa dua mangkuk kecil di 
tangan. Wooouuww... menegangkan, 
yaaa! Kata ibu guru, di pos meniti ini, 
kami belajar untuk berjalan dengan 
menjaga keseimbangan badan kami. 
Di pos keempat, aku dan teman-teman 
bermain permainan kaki gajah. Kami 

harus menaiki 
kursi kecil, 
dan harus 
memindahkan kursi 
yang lainnya untuk berjalan maju. Seru 
sekali, teman-teman! Lagi-lagi di pos ini 
kami belajar keseimbangan agar tidak 
jatuh. Yakkk! Akhirnya kami sampai 
di pos terakhir, yaitu pos kelima. Aku 
masuk ke dalam kolam bola bersama 
dengan teman-teman untuk mencari 
harta karun yang tersimpan di dalamnya. 
Tiap anak hanya boleh mengambil 
satu harta karun, tidak boleh lebih. 
Horeeeeee...! Aku sudah menemukan 
harta karunku.

Setelah semua mendapatkan 
harta karun, kami pun berfoto 

di dalam kolam bola. Sangat 
menyenangkan sekali, 

kan! Hehehe…! 
Kini aku semakin 

bersemangat untuk 
datang dan belajar 

di sekolah. Nah, 
bagaimana 
dengan 
pengalaman 
pertama kalian 
masuk sekolah?
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Pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, 
kami, siswa-siswi TK B dari TK 
Kristen Petra 5, bermain bersama 

untuk mencari harta karun. Kami harus 
melewati beberapa rintangan untuk 
menemukan harta karun tersebut. Kami 
sangat penasaran dengan harta karun 
yang sudah disiapkan oleh ibu guru.

Pertama-tama, kami harus berlomba 
dengan menggunakan sepeda. Kami naik 
sepeda lalu mengayuhnya untuk menuju 
ke rintangan selanjutnya. Walau kami 
sudah tidak sabar untuk segera bermain, 
kami harus belajar untuk tidak boleh 
berebut dan bersabar dalam menunggu 
giliran. Saat menunggu giliran itu, kami 
juga memberikan semangat kepada 
teman-teman yang sedang bermain. 
Di rintangan kedua, kami melihat ada 
empat buah gambar telapak kaki yang 
terbuat dari foam. Cara mainnya, kedua 
kaki kami harus berada di atas foam 
yang berbentuk kaki tadi, kemudian 
kami meletakan yang dua lagi di depan, 
lalu melangkah maju. Kemudian, kami 
mengambil foam yang ada di belakang 
untuk diletakkan di depan kami. Begitu 
seterusnya sampai kami tiba di rintangan 
yang selanjutnya. Di rintangan ketiga, 
kami harus melompat ke dalam simpai 
yang sudah disediakan, lalu merangkak 
memasuki terowongan. Meski lelah, 

Yeayy...!!! 
Kami Menemukannya!

Pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 lalu, kami, siswa-siswi KB Kristen Petra 
7 kelompok A, bersemangat dalam menyambut hari pertama LOS (Layanan 
Orientasi Siswa) dengan berbagai kegiatan menyenangkan. Salah satunya 

adalah saat kami membuat hasil karya mahkota bentuk ayam dan menari chicken 
dance. Hmmm… kami dikagetkan dengan gaya ibu guru yang menirukan gerakan 
ayam dan memakai kostum ayam. Ibu guru mengajak kami semua untuk menari 
ala chicken dance. Kami mengikuti setiap gerakan dengan penuh semangat. 
Sesekali kami juga ikut tertawa. Musik chicken dance mengiringi kami menari 
menirukan gerakan ayam, yakni goyang kiri, goyang kanan, lompat ke kiri, 
lompat ke kanan, sambil menggerakkan tangan seperti ayam mengepakkan 
sayapnya. Kami tertawa dan bergembira bersama. Setelah menari chicken 
dance, kami diajak oleh ibu guru membuat mahkota bentuk ayam untuk nanti 
kami bawa pulang. Tak terasa… waktu pun berlalu, dan kami harus pulang, 
yang tentunya dengan penuh sukacita. Sampai di sini dahulu ceritaku, teman-
teman…! Sampai jumpa lagi dalam cerita kami yang lain, ya! Tuhan Yesus 
memberkati.

Chicken Dance

tetapi kami tidak boleh menyerah. Keluar 
dari terowongan, kami berjalan di atas 
papan titian dengan memegang gayung 
atau ember kecil yang berisi balok-
balok kayu di kedua tangan kami. Kami 
harus berjalan dengan hati-hati supaya 
tidak terjatuh. Melalui kegiatan ini, 
kami belajar untuk dapat melatih. Saat 
kami sampai di tempat penyimpanan 
harta karun, ternyata harta karunnya 
tersimpan di dalam kolam mandi bola. 
Ada banyak bola yang dimasukkan ke 
dalam kolam, sehingga selain mencari 
harta karun, kami juga bersenang-
senang di kolam tersebut. Yeayy...! 
Akhirnya kami berhasil menemukan 
harta karun tersebut. Harta karunnya 
berupa pensil. Setiap anak hanya boleh 
mengambil satu saja, supaya teman-
teman yang lain juga mendapat 
bagian. Dengan begitu,kami 
dapat belajar berbagi dengan 
teman-teman.

Wah, kami senang sekali 
dapat bermain dan belajar 
bersama bapak dan ibu guru 
serta teman-teman baru! 
Semua kegiatan dikemas secara 
menarik dan menyenangkan. 
Hal ini dilakukan agar dapat 
meningkatkan semangat kami 
untuk bersekolah.



Demikianlah syair lagu yang kami 
nyanyikan saat mengikuti kegiatan 
LOS pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 

2019. Pagi itu, kami semua bersemangat 
saat datang ke sekolah. Senyum, salam, 
dan wajah gembira, terpancar dari 
wajaj-wajah kami, siswa-siswi TK B dari 
TK Kristen Petra 11. Sebelum kegiatan 
dimulai, diawali dengan doa yang 
dipimpin oleh Bu Felma sebagai guru 
kelas TK B. Selama mengikuti kegiatan 
LOS, lagu “Aku Anak yang Berani” 

merupakan lagu 
yang harus kami 

ketahui dan 
kami hafal, 
karena lagu 

Aku Anak Mandiri

Back to School
Happily...!!!

Aku anak mandiri
Bisa melakukan sendiri
Tidak cengeng percaya diri
Masuk kelas sendiri
Yes, yes, yes... .!

Hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, aku sangat gembira berangkat ke KB-TK 
Kristen Petra 13. Seragam dan tas baruku kupakai dengan bangga, karena 
aku sudah naik kelas TK A. Aku masuk kelas dengan penuh semangat, 

sedang ibu guruku telah menunggu di depan pintu sambil tersenyum. 
“Good morning, Miss!” seruku sambil menyalami ibu guru. Ibu guru pun 
membalas salamku sambil tersenyum. Beberapa temanku sudah tiba di kelas 
lebih dahulu. Aku segera bergabung bersama mereka. Kami pun bermain, 
bernyanyi, dan mengikuti kegiatan outbound, serta membuat berbagai hasil 
karya bersama-sama. Kami juga menyanyikan lagu-lagu yang mengajak kami 
untuk berani ke sekolah sendiri. Beberapa temanku masih ada yang ditemani 
oleh mama atau papanya, karena tidak mau ditinggal. Tetapi aku berani masuk 
kelas sendiri, dan tidak perlu ditemani oleh papa atau mama lagi. Aku ingin 
menunjukkan kalau aku memang anak pemberani. Lihatlah, Papa dan Mama… 
aku sudah besar sekarang, tidak usah cemas karena aku anak pemberani!

tersebut menggambarkan keberanian, 
kepandaian, dan kemandirian anak TK, 
yang sejak masuk sekolah berani tanpa 
didampingi oleh orang tua di dalam 
kelas.

Untuk mengawali kegiatan pada 
hari ini, kami menyanyikan lagu “Hari 
Pertama ke Sekolah”. Kami menyanyi 
dengan bersemangat. Meski ada bagian 
dari lirik lagu yang belum hafal, tetapi 
hal itu tidak mengurangi semangat 

kami bernyanyi. Hehe..! Setelah itu, 
kami mengikuti kegiatan outbound 
yang dilaksanakan di aula. 
Kami harus melewati beberapa 
rintangan, yaitu: berjalan di 

papan titian, melompati simpai, 
melangkah di gambar ‘kaki 
gajah’, memindahkan kursi kecil, 
masuk ke dalam kolam bola, dan 

mencari telur emas. Horee... jika 
berhasil menyelesaikan permainan, 
kami boleh bermain dengan mainan 
yang ada di ruangan aula.

Oke, sekarang tiba saatnya kami 
bermain! Satu per satu dari kami 

bergantian maju untuk melewati 
rintangan dan mencari telur 

emas di dalam kolam 

bola. Rintangan 
pertama adalah 
papan titian. Untuk 
melewatinya, 
posisi badan 
harus seimbang dan 
juga berkonsentrasi 
dalam melangkah. Berikutnya adalah 
melangkah di gambar ‘kaki gajah’. Kami 
harus melangkah tepat di atas gambar 
telapak kaki yang telah disediakan. 
Kemudian, bergerak maju menggunakan 
dua kursi kecil menuju kolam bola. 
Saat berada di salah satu kursi, kami 
menaruh kursi yang lain di depan kami 
lalu berpindah ke atasnya. Hal itu 
kami lakukan berulang hingga sampai 
ke kolam bola. Nah, setelah itu kami 
mencari bola emas yang disembunyikan 
di kolam bola. Kami semua sangat 
bersemangat di kolam itu. 

Pada akhirnya, kami semua berhasil 
mendapat telur emas. Sebagai hadiah, 
kami mendapat balon yang bertuliskan 
“aku anak mandiri”. Tuhan, tolong kami 
supaya kami menjadi anak mandiri…. 
Terima kasih, Tuhan…!
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Kacang hijau merupakan hasil alam yang memiliki banyak manfaat untuk 
kehidupan sehari-hari. Kacang hijau juga disebut sebagai sumber bahan 
pangan yang mengandung protein nabati tinggi. Pada hari Selasa, 

tanggal 23 Juli 2019, kami, siswa TK Kristen Petra 12 kelompok B, bermain 
dan belajar bersama dalam kegiatan menggunakan bahan alam. Nah, 
salah satu bahan alam yang digunakan adalah kacang hijau. Kegiatan yang 
dilakukan adalah menjiplak sebuah pola menggunakan kacang hijau. Kami 
harus mengisi pola tersebut dengan kacang hijau hingga memenuhi pola 
tersebut. Dibutuhkan ketekunan dan kesabaran dalam mengisi pola tersebut, 
namun akhirnya kami bisa melakukannya. Hasilnya pun sangatlah bagus. 
Kini, kami jadi tahu bahwa selain untuk bahan pangan, kacang hijau juga bisa 
digunakan untuk hasil karya yang indah.

Let’s Play
with the Green Beans!

Jentik
   Manis

Hai, teman-teman…! Pernahkah 
kalian berjalan-jalan ke kebun 
untuk melihat berbagai tanaman 

yang ada? Hehe..! Kali ini kami mau 
bercerita tentang pengalaman kami pada 
hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019, saat 
diajak oleh ibu guru untuk berjalan-jalan 
di kebun belakang TK Kristen Petra 13. 
Eh, tanaman singkong di kebun belakang 
sekolahku ternyata sudah tinggi dan 
besar. Kata bu guru, tanaman singkong 
ini sudah waktunya dipanen, lho…!

Kami semua sangat penasaran… ada 
apa di dalam tanah ini? Dan bagaimana 
cara memanennya? Setelah itu, ibu 
guru menjelaskan tentang tanaman 
singkong dan cara bagaimana untuk 

Lihat Hasil Kebunku!
memanennya. Kami pun mencoba 
memanen tanaman singkong dengan 
cara menarik batangnya. Awalnya agak 
sulit, tetapi ibu guru membantu kami 
menarik batangnya. Dan… kami 
berteriak kegirangan ketika batang 
singkong mulai tercabut dan terlihat 
umbi singkong yang besar-besar 
pada akar tanaman. Ibu guru lalu 
memotong umbi-umbi singkong itu, 
dan kami mengumpulkannya untuk 
dibersihkan dan segera direbus.

Hmmmm… rasanya pasti sangat 
yummy…!! Ini adalah pengalaman 
pertama kami memanen singkong. 
Kami sangat senang karena dapat 
melakukannya sendiri dengan tangan 

kami. Terima kasih Tuhan karena sudah 
menumbuhkan hasil tanaman singkong 
kami.

“Siapa mau coba?!!” Wow, ternyata semua teman semangat ingin mencoba. 
Apa kalian juga mau mencoba? Lho... kok diam!? Oh, iya, lupa! Teman-teman 
belum tahu, ya? Begini ceritanya.... pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, 

ibu guru mengajak kami, anak kelompok A dan B dari TK Kristen Petra 10, membuat 
traditional steamed food yang bernama jentik manis. Sebelumnya, kami diajak 
menonton video tentang makanan jentik manis dan cara pembuatannya. Ternyata 
bahan yang digunakan nggak banyak, lho... dan cara membuatnya juga mudah. 
Makanya waktu ibu guru bertanya siapa yang mau mencoba membuatnya, kami 
semua langsung semangat mencoba.

Bahan yang digunakan adalah tepung hunkue (hun kwee), sagu mutiara, 
santan kelapa, gula, dan garam. Pertama, rebus sagu mutiara sampai matang, 
lalu angkat dan dinginkan. Kedua, tepung hunkue dicampur dengan sebagian 
santan. Sisa santannya dimasak sampai mendidih dan diberi garam. Ketiga, tepung 
hunkue dicampurkan ke dalam santan yang sedang dimasak, lalu diberi gula dan 
diaduk. Keempat, masukkan sagu mutiara, aduk rata hingga mendidih, lalu matikan 
kompornya. Terakhir, tuang di loyang dan tunggu sampai dingin. Nah... selesai, deh! 

Mudah, kan! Sekarang saatnya makan. Nikmat sekali lho, rasanya... apalagi 
ditambah minum air kacang hijau. Wuiihh... segarrr! Hayoo... siapa mau???!
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Tuhan telah melengkapi diri kita dengan berbagai talenta yang berbeda-
beda. Dan pilihan untuk menggapai kesuksesan dari talenta tersebut ada 
dalam tangan kita masing-masing. Apa kita mau mengembangkannya atau 

malah menyia-nyiakannya? Untuk memupuk dan mendorong minat para siswanya 
dalam pengembangan talenta mereka, PPPK Petra memberikan kesempatan dalam 
program-program pendidikan di tiap sekolah di bawah naungan PPPK Petra, baik 
bidang akademik maupun nonakademik.

Dalam menunjukkan kepada publik akan hasil pembelajaran di Petra dan 
juga memuliakan nama Tuhan melalui talenta para siswa, dalam hal ini bidang 
seni, PPPK Petra sekali lagi memberikan kesempatan bagi para siswa jenjang TK 
untuk tampil dalam program acara edukasi “Ananda” yang ditayangkan di TVRI 
pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2019 yang lalu. Ada sekitar 65 siswa dari 
delapan sekolah yang tampil dengan berbagai performance. Siswa-siswi dari TK 
Kristen Petra 1 menampilkan modern dance, TK Kristen Petra 5 menampilkan 
duet vokal dengan iringan musik angklung, TK Kristen Petra 7 menampilkan tari 
nusantara, TK Kristen Petra 9 menampilkan Chair Dance, TK Kristen Petra 10 
menampilkan tari tradisional, TK Kristen Petra 11 menampilkan gerak dan lagu, 
TK Kristen Petra 12 menampilkan tari balet, dan TK Kristen Petra 13 menampilkan 
Mashub Dance. Mereka semua tampil penuh semangat dan percaya diri. Selain 
unjuk kebolehan di bidang seni, mereka juga diajak untuk bermain, berinteraksi, dan 
belajar bersama kakak-kakak pembawa acara, yang salah satunya adalah Kak Bogi.

Dengan adanya kesempatan tampil dalam program acara televisi 
seperti ini, tentu akan menambah motivasi mereka dalam belajar untuk 
mengembangkan talenta yang mereka miliki tersebut. Begitu juga dengan 
para orang tua yang bangga atas penampilan para buah hati mereka. Selain 
itu, publik juga akan bisa melihat bagaimana perkembangan para siswa PPPK 
Petra, yang tidak hanya excellent dalam bidang akademik, tetapi juga dalam 
bidang nonakademik, dalam hal ini bidang kesenian.

Show Your

Talents


