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EDITORIAL CONTENTS
Senang bisa menyapa Anda kembali dalam 
Buletin Gema Petra edisi Oktober 2019 ini. 
Dalam kurun waktu sebulan terakhir, ada 
begitu banyak fun activities ataupun events 
seru yang diikuti oleh siswa-siswi PPPK 
Petra, baik itu yang berlangsung di dalam 
maupun di luar lingkungan sekolah PPPK 
Petra. Mulai dari kegiatan belajar di kelas, 
field trip, acara pemberian penghargaan 
siswa berprestasi, perayaan HUT Republik 
Indonesia, Summer Festival, Konser Satu 
Dekade Petra Youth Orchestra, hingga 
Petra Junior Cooking Competition yang 
dilangsungkan di Pakuwon Trade Center, 
semua liputan kegiatan menarik tersebut 
bisa Anda temukan dalam Buletin Gema 
Petra edisi kali ini.

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

Selamat membaca.
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Pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, bertempat di 
Kantor Sekretariat PPPK Petra, Jalan H.R. Muhammad 
Kav. 808 Surabaya, dilakukan agreement ceremony 

antara PPPK Petra dan ACT, Inc.. ACT, Inc. yang berpusat 
di Iowa, Amerika Serikat, adalah pemegang lisensi 
English Proficiency Program (EPP) dan Global Assesment 
Certificate (GAC). Dari pihak PPPK Petra, diwakili oleh Dr. 
Ir. J. Heryanto. MS, MBA selaku Ketua I Dewan Pengurus 
PPPK Petra. Sedangkan dari pihak ACT, Inc., diwakili oleh Mr. 
Pawan Adhikari selaku Direktur Regional Asia.

English Proficiency Program akan mulai dilaksanakan 
pada tahun ajaran 2019/2020 di tiga sekolah Petra, yaitu 
SMP Kristen Petra 1, SMP Kristen Petra 3, dan SMP Kristen 
Petra 5. Selanjutnya program ini akan dilaksanakan di 
seluruh SMP PPPK Petra, termasuk nantinya di SMP Nasional 
Plus Kristen Petra yang berlokasi di Pondok Tjandra Indah, 
Sidoarjo. EPP ini bertujuan untuk mempersiapkan para 
siswa memasuki program GAC yang akan dilaksanakan di 
seluruh SMA PPPK Petra.

PPPK Petra menyadari akan pentingnya membekali 
dan mempersiapkan para siswa untuk menghadapi 
era globalisasi dan industri 4.0, dengan menerapkan 
student-centered learning process yang menekankan 
pada 5C, yaitu: collaboration, communication, 
critical thinking, creativity, and character. Dengan 
dilaksanakannya program ini, para siswa PPPK Petra 
akan siap untuk menjalankan dan menyelesaikan studi 
lanjut di universitas luar negeri. Pembelajaran yang 
berbasis projects memberikan kesempatan kepada 
para siswa untuk menjalani proses pembelajaran 
yang sesuai dengan moto PPPK Petra, yaitu 
memberikan pendidikan yang holistik, inspiratif, 
dan berprestasi.

English Proficiency Program
@ Petra School
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Doa Kami untuk Indonesia

Dalam rangka memperingati HUT 
ke-74 RI, sekolah kami, KB-TK 
Kristen Petra 5, mengadakan 

kegiatan lomba fashion show dan sepeda 
hias pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 
2019. Tentu saja, kami sudah tidak sabar 
untuk mengikuti kegiatan pada hari itu.

Acara kami awali dengan kegiatan 
jalan sehat bersama. Sebelum kegiatan 
jalan sehat dimulai, kami menyaksikan 
penampilan dari teman-teman yang 
menyanyikan lagu “Gebyar-Gebyar” 
dan permainan alat musik angklung. 
Setelah itu, kembang api yang berbentuk 
seperti air mancur dinyalakan sebagai 
tanda mulainya kegiatan jalan sehat. 
Untuk kegiatan lomba sepeda hias, 
desain sepeda para siswa KB dan TK 
bagus sekali lho, teman-teman…! Ada 
yang berbentuk pesawat, burung merak, 
tank, motor polisi, rumah, dan masih 
banyak lagi. Saat teman-teman yang lain 
jalan sehat bersama orang tua, mereka 
berkeliling dengan sepeda mengikuti 
rute yang sudah ditentukan. Seusai 
jalan sehat dan kembali ke sekolah, 
kami mengikuti kegiatan bazar dan 
melihat lomba fashion show. Ternyata 
ada banyak sekali teman-teman kami 
yang mengikuti kegiatan lomba fashion 
show dengan tema wana merah dan 
putih. Mereka semua terlihat cantik 
dan tampan. Lomba ini diikuti oleh para 

siswa mulai dari KB A, KB B, TK A, hingga 
TK B. Wah, hebat…! Teman-temanku 
semua sudah mau dan berani untuk 
tampil.

Selain lomba, kami pun dapat 
bermain bowling, lempar bola kaleng, 
sepeda, dan permainan keseimbangan. 
Jika berhasil, kami akan mendapatkan 
hadiah alat tulis berupa pensil. Tidak 
hanya itu, mereka semua yang turut 
berpartisipasi pun tetap mendapatkan 
hadiah berupa penggaris yang tidak 
kalah menarik.

Kemudian… tiba saatnya 
pengumuman pemenang lomba dari 
dewan juri. Juara I lomba sepeda hias 
diraih oleh Matthew Warren, Juara 
II oleh Whitney Ivania, Juara III oleh 
Christabel Valencia, dan Juara Favorit 
oleh Elizabeth Alexandra Phoebe. 
Selanjutnya, Juara I lomba fashion show 
jenjang KB diraih oleh Samuel Timothy, 
Juara II oleh Elynn Colette, dan Juara 
III oleh Aurel Valeria. Sedangkan Juara 
I lomba fashion show jenjang TK diraih 
oleh Janetta Yessenia, Juara II oleh Fiona 
Eunice, Juara III oleh Sofia Josephine, 
dan Juara Favorit oleh Benathan Otniel. 
Selamat, ya… untuk teman-teman yang 
berhasil menjadi juara! Untuk semua 
peserta lomba, kalian semua luar biasa 
karena sudah berani tampil dan ikut 
berpartisipasi serta memberikan yang 

terbaik. Demikianlah kegiatan yang 
dilakukan oleh semua warga sekolah 
KB-TK Kristen Petra 5 dalam rangka 
memperingati HUT ke-74 RI. Sampai 
jumpa pada acara-acara selanjutnya..!

Fun Walk, Fun Bike, and Fashion Show

“Terima kasih, Tuhan Yesus 
yang baik. Negara kami 
tercinta, Indonesia, berulang 

tahun yang ke-74. Berkatilah 
negara kami agar menjadi 
negara yang maju….” Itu 
sebagian doa ucapan syukur 

untuk negara tercinta, 
Indonesia, dalam perayaan 
HUT RI di KB-TK Kristen Petra 1 

pada tanggal 16 Agustus 2019 
lalu. Kami memperingatinya bersama 

papa dan mama. Perayaan HUT RI ini 
diawali dengan berdoa untuk Indonesia 
yang dipimpin oleh kepala sekolah, 
yang dilanjutkan dengan jalan sehat 
keliling sekolah, sebelum diakhiri dengan 
lomba-lomba. 

Ada bermacam lomba yang 
disiapkan oleh ibu guru, antara lain: 
lomba memindahkan bendera secara 
estafet bersama mama/papa untuk kelas 

KB, lomba kelereng estafet bersama 
mama/papa untuk TK A, dan lomba 
membawa balon dengan serbet bersama 
mama/papa untuk TK B. Wah, seru 
sekali kegiatan pada hari itu. Semua 
kami lakukan bersama papa/mama 
dengan semangat perjuangan. Merdeka! 
Merdeka! Indonesia unggul! 

Pemenang lomba dari KB, yaitu: 
Marsha (Juara I), Dominique (Juara II), 
Kevin(Juara III), Axelle (Harapan I), Jade 
(Harapan II), dan Jesslyn (Harapan III). 
Pemenang lomba dari TK A, yaitu: Celine 
(Juara I), Sarah (Juara II), Revandra (Juara 
III), Jose (Harapan I), Vivi (Harapan II), 
dan Eowyn (Harapan III). Sedangkan 
pemenang lomba dari TK B, yaitu: 
Xavieryn (Juara I), Emily Lie (Juara II), 
Haysel (Juara III), Ferdinand (Harapan 
I), Bagas (Harapan II), dan Lori (Harapan 
III). Selamat yaaa… buat para juara pada 
tahun ini!



Pada hari Sabtu, tanggal 14 
September 2019, kami, 
siswa kelompok B dari TK 

Kristen Petra 7, mengikuti lomba 
senam dalam kegiatan Lomba 
Kreativitas Tingkat Kanak-Kanak 
yang diselenggarakan oleh SD 
Katolik Santa Theresia Surabaya. 
Judul senam kami adalah Senam 
Irama Gembira. 

Setiap hari, kami rajin 
berlatih bersama guru-guru 
kami. Meskipun lelah, kami 
tetap senang dan semangat 
karena ingin memberikan 
yang terbaik saat lomba. Kami 

berlatih supaya semakin kompak dan 
ingat setiap gerakan serta posisinya. Oh, 
iya, kostum kami bagus, lho...! Berwarna 
orange dan biru. Bahkan, kami memakai 
sepatu baru, baguusss sekali! Kami 
semakin bersemangat dalam berlatih! 
Kaki diangkat tinggi, tangan harus kuat, 
dan jangan lupa tersenyum. Hehehe...! 

Akhirnya... Kami meraih Juara I, 
lhoooooo! Usaha kami tidak sia-sia. Kami 
senaaaaaang sekali! Terima kasih, Tuhan 
Yesus. TK Kristen Petra 7... yesssss!!! 
Ayo, teman-teman yang lain, jangan 
patah semangat dalam berlatih, ya! 
Asah terus talenta kalian! Tuhan Yesus 
memberkati. 

Ayo, Senam Irama Gembira!

Kegiatan Sentra Balok

Pagi itu... kami terkejut ketika 
Pak Whisnu datang ke kelas 
membawa sebuah kotak besar 

yang berbentuk rumah. Hmmm... apa itu 
ya...?? Hehehe...! Hari Selasa, tanggal 17 
September 2019 itu, kami, siswa-siswi 
TK Kristen Petra 11 kelompok B, akan 
belajar dalam kegiatan sentra balok 
bertema: bagian-bagian rumah. 

Pak Whisnu menyambut kami 
dengan semangat, lalu mengajak untuk 
bernyanyi dan bergerak bersama seiring 
dengan irama lagu. Kemudian, kegiatan 
belajar pun dimulai. Kami belajar 
tentang bagian-bagian rumah beserta 
fungsinya. Di sana ada genteng, tembok, 
pintu, jendela, dan lantai. Begitu juga 
dengan ruangan-ruangan yang ada di 
dalamnya, seperti ruang tamu, kamar 
tidur, kamar mandi, dapur, ruang 

makan, ruang 
keluarga, 

dan garasi. Setelah mendengarkan 
penjelasan dari Pak Whisnu, saatnya 
kami mengerjakan tugas yang diberikan, 
yaitu membentuk rumah dari tangram, 
menyusun balok huruf menjadi kata 
(R-U-M-A-H), dan puzzle bentuk gambar 
rumah.

Dalam kegiatan pertama, kami 
harus dapat membedakan berbagai 
bentuk geometri. Ada bentuk segitiga, 
persegi, persegi panjang, dan lingkaran. 
Dari bermacam bentuk tersebut, kami 
menyusunnya menjadi bentuk rumah, 
seperti yang telah dicontohkan. Kami 
pun dibimbing oleh Pak Whisnu. Ada 
teman yang bisa langsung menyusunnya 
dengan baik, dan ada pula yang masih 
kebingungan sehingga Pak Whisnu 
mendampingi hingga dia bisa menyusun 
dengan baik. Kegiatan kedua, yaitu 

menyusun balok huruf menjadi kata 
(R-U-M-A-H). Ada beberapa teman 
yang belum hafal huruf sehingga 
perlu bimbingan, ada juga yang 
tidak menemukan salah satu huruf 
karena kurang konsentrasi, padahal 
hurufnya sudah ada di dekatnya. 
Namun pada akhirnya, kami semua 
bisa menyelesaikan dengan baik. 
Kegiatan ketiga, yaitu menyusun puzzle 
bergambar rumah. Kami harus fokus 
mencari bagian-bagian yang benar untuk 
dapat disusun menjadi gambar rumah.

Yeaayyy!!! Akhirnya kami dapat 
menyelesaikan kegiatan belajar hari ini 
dengan baik. Kami belajar untuk fokus 
dan konsentrasi terhadap apa yang 
diajarkan oleh ibu dan bapak 
guru, sehingga kami bisa 
mengerti dengan baik 
dan menjadi murid yang 

pandai.
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Koki-Koki Cilik yang Hebat!

Jentik Manis Buatanku

“Wah, mudah sekali ya, membuatnya! 
Siapa mau coba?!!” Wow… semua 
teman semangat ingin mencoba. 

Apa kalian juga mau mencoba? Hehe… 
lho, kok diam..?? Oh, iya, lupa… teman-
teman belum tahu, ya! Begini, nih… pada 
hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, 
ibu guru mengajak kami semua, siswa 
TK A dan TK 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… saat bu guru 
bertanya, siapa yang mau mencoba 
membuatnya, kami semua langsung 
semangat mencoba. 

Nah, ini dia bahan yang kami 
gunakan, yaitu: tepung hunkue 

(hunkwe), sagu mutiara, santan kelapa, 
gula, dan garam. Pertama, rebus sagu 
mutiara sampai matang, kemudian 
angkat dan dinginkan. Kedua, tepung 
hunkue dicampur dengan sebagian 
santan. Lalu, sisa santan dimasak sampai 
mendidih dan diberi garam. Ketiga, 
tepung hunkue yang tadi dicampurkan 
ke dalam santan yang sedang 
dimasak, diberi gula dan diaduk 
terus. Keempat, masukkan 
sagu mutiara, aduk rata 
hingga mendidih, lalu matikan 
kompornya. Kelima, tuang 
di loyang dan tunggu sampai 
dingin. Nah… selesai, deh! 
Mudah, kan?! Saatnya makan…! 
Nikmat sekali lho, rasanya… 
apalagi ditambah minum air 
kacang hijau. Wuiihh segarrr!!! 
Siapa mauuu…?!!!

Pendidikan anak usia dini 
membutuhkan banyak kegiatan 

pembelajaran yang kreatif dan 
inovatif. Salah satunya adalah kegiatan 
pembelajaran yang berpusat pada suatu 
area yang biasa disebut dengan sentra. 
Kegiatan dalam sentra bisa bermacam-

macam. Nah, kali ini, pada tanggal 2 
September 2019, TK Kristen Petra 9 
sedang mengadakan sentra bermain 
peran makro, yang mana para siswa 
akan belajar memasak sayur bayam dan 
menggoreng telur dadar. Tidak hanya 
memasak, karena nanti setelah selesai 
memasak, seluruh siswa akan mencicipi 
masakan yang dibuatnya.

Pertama-tama, siswa 
mempersiapkan sayur bayam untuk 
dimasak. Sayuran dipetik terlebih 
dahulu, lalu dicuci sehingga bersih. 
Kemudian, mereka mempersiapkan 
panci yang sudah diisi dengan air 
untuk dipanaskan di atas kompor. 
Begitu air mendidih, mereka 
memasukkan bumbu-bumbu yang 
sudah dipotong-potong, yaitu bawang 
merah, kunci, garam, dan 
gula. Setelah itu, mereka 
memasukkan sayur bayamnya 
dan diaduk sebentar hingga 
matang.

Setelah sayur matang, 
kini mereka mulai masak telur 
dadar. Pertama-tama, mereka 
memecahkan telurnya dan 
diletakkan di dalam wadah. Telur 
tersebut ditambahi dengan daun 
bawang yang sudah dipotong-

potong, dan juga sedikit garam serta 
merica. Mereka pun mengaduknya 
supaya semua bahan tercampur rata. 
Setelah itu, mereka memanaskan minyak 
dalam penggorengan. Setelah minyak 
panas, mereka memasukkan telur yang 
diaduk tadi untuk digoreng hingga 
matang.

Setelah melewati tahapan memasak 
yang menyenangkan, telur dadar dan 
sayur bayam mereka pun matang 
semuanya. Hmm... baunya terasa enak 
sekali! Akhirnya... mereka pun makan 
sayur bayam dan telur yang sudah 
mereka masak sendiri tersebut bersama-
sama. Beberapa di antara mereka 
bahkan ingin mencoba memasaknya 
lagi di rumah bersama mama. Wah, 
senangnya!
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Merdeka! Merdeka!!! Itulah kata yang selalu kita dengar saat memasuki bulan 
Agustus. Ya..! Tanggal 17 Agustus dikenal sebagai Hari Kemerdekaan 
Republik Indonesia. Hari kemerdekaan ini menandakan bahwa kita 

menang dari para penjajah. Para pahlawan dengan semangat berjuang untuk 
melawan setiap penjajah. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan 
Republik Indonesia, pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2019, salah satu mall di 
Kota Sidoarjo mengundang siswa-siswi TK Kristen Petra 12 untuk menampilkan 
berbagai macam penampilan dalam acara Bhineka Anak Kreatif. Ada penampilan 
menari, menyanyi, cheerleader, balet, dan yang lain. Kami sangat senang bisa 
berpartisipasi dalam acara perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini.

Celebrating 
Indonesia Independence Day

Hari Sabtu siang itu, tanggal 3 Agustus 2019, suasana 
Lapangan KONI yang berada di Jalan Kertajaya Indah 
Timur tampak ramai. Dengan penuh semangat dan 

keyakinan, kami datang ke sana untuk mengikuti lomba tari 
tradisional dalam kejuaraan Dispora Tunas Petra Cup 2019. 

Saat kami datang, sudah banyak peserta yang hadir di 
sana menggunakan atribut masing-masing. Kami mendapatkan 
urutan penampilan ke-5 dari sepuluh peserta. Sambil 
menunggu giliran, kami melihat peserta lain tampil baik dan 
luwes menari di atas panggung. Kami pun menjadi semakin 
termotivasi untuk dapat tampil semaksimal mungkin. Pada 
kesempatan ini, kami akan menampilkan Tari Kasomber yang 
berasal dari Madura. Menurut kami, tarian ini agak sulit untuk 
dipelajari dalam waktu yang singkat. Tetapi berkat usaha keras 
kami dan semangat dari guru pelatih, membuat kami semakin 
bersemangat untuk berlatih setiap hari.

Saat pengumuman hasil lomba tiba, perasaan kami 
berdebar-debar bercampur dengan rasa bahagia yang luar 
biasa. Puji Tuhan… kami berhasil meraih Juara II dalam 
perlombaan ini! Walaupun tidak meraih juara pertama, kami 
semua tetap bangga karena sudah berusaha menampilkan 
yang terbaik. Harapan kami ke depan adalah kami tetap 
semangat dan dapat berprestasi untuk mengharumkan nama 
sekolah kami, SD Kristen Petra 9.

Second Place?? No Problem!

United We are Stronger
Memperingati 74 tahun Hari 

Kemerdekaan RI yang jatuh 
pada bulan Agustus, SD 

Kristen Petra 10 turut memeriahkan 
pesta kemerdekaan melalui kegiatan 
dengan tema “United We are Stronger”. 
Kegiatan yang bertujuan membangun 
semangat berkompetisi yang sehat, 
terdiri atas berbagai perlombaan, 
seperti: lomba mengelompokkan warna 
untuk kelas I, lomba magic carpet 
ride untuk kelas II, lomba tiup bola 
pingpong untuk kelas III, lomba tangkap 
bola untuk kelas IV, lomba aerial ace 
untuk kelas V, dan lomba badminton 
estafet untuk kelas VI. Perlombaan yang 
berlangsung sejak tanggal 5 Agustus 
2019 ini, diikuti oleh seluruh siswa SD 
Kristen Petra 10, yang diawali dengan 
proses seleksi terlebih dahulu. Siswa 

mengikuti proses seleksi saat pelajaran 
olahraga berlangsung. 

Puncak acara pada tanggal 16 
Agustus 2019, merupakan partai final 
yang berlangsung di aula SD Kristen 
Petra 10. Acara pada partai final 
juga dimeriahkan dengan kegiatan 
fun walk dan bazar. 

Kemudian pada tanggal 17 Agustus 
2019, dilaksanakan upacara bendera 
yang berlangsung dengan khidmat di 
halaman SD Kristen Petra 10. Para siswa 
terlihat antusias mengikuti keseluruhan 
acara yang berjalan lancar. Adanya 
acara ini diharapkan dapat 
memupuk rasa kebersamaan 
di antara para siswa, 
dan tentunya 
rasa cinta 
terhadap 
tanah air. 
Demikian 
rangkaian acara 
kegiatan pesta 
kemerdekaan di 
SD Kristen Petra 10. 
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Memaknai Perjuangan pada Era Zaman Now

Talentaku

Hari kemerdekaan merupakan 
momen penting bagi suatu 
bangsa, begitu pula bagi bangsa 

Indonesia. Kemerdekaan Indonesia 
diraih melalui perjuangan panjang dan 
keras dari para pahlawan. Wajar saja 
jika seluruh rakyat Indonesia begitu 
bersemangat dalam menyambut hari 
kemerdekaan yang jatuh pada tanggal 
17 Agustus ini. Berbagai cara dilakukan 
untuk memperingatinya, mulai dari 
upacara bendera, peringatan proklamasi, 
karnaval budaya, hingga beragam lomba. 
Kegiatan-kegiatan ini sangat dinantikan 
oleh seluruh lapisan masyarakat di 
Indonesia, tak terkecuali siswa-siswi SD 
Kristen Petra 5.

Pada bulan yang istimewa ini, 
beberapa 
siswa SD 
Kristen Petra 5 
berkesempatan 
mengikuti 
berbagai 
kegiatan lomba. 
Salah satunya 
dalam Festival 
Paduan Suara 
Dispora Tunas 
Petra Cup 
antar-SD se-
Jawa-Timur 
pada tanggal 
3 Agustus 

2019, yang berhasil meraih Juara III. 
Pada event Surabaya Memory 2019 
yang dilaksanakan pada tanggal 18 
Agustus 2019, di Grand City, siswa 
Petra 5 kembali menyabet gelar juara. 
Untuk lomba solo vocal, Juara I diraih 
oleh Angeline Rochelia kelas V-D, dan 
Juara II diraih oleh Dylan Faith kelas V-C. 
Kemudian untuk lomba menceritakan 
gambar, Juara II diraih oleh Rosalind 
Alexandra Siane kelas V-D. Di lain 
tempat, juga berlangsung lomba fashion 
show dalam event Petra Edu Fair. Siswa 
Petra 5 berhasil meraih dua piala, yaitu 
Juara I untuk kategori kelas I-III atas 
nama Charlene Weidarta kelas I-A, dan 
Juara I kategori kelas IV-VI atas nama 
Tabitha Lovenia kelas V-A. Pada 25 

Agustus 2019, siswa Petra 5 kembali 
mengikuti lomba Mandarin dan modern 
dance, juga dalam  event Petra Edu 
Fair di Pakuwon Mall. Hasilnya, siswa-
siswi Petra 5 merebut Juara I dan II 
untuk lomba modern dance, serta Juara 
Harapan III untuk lomba Mandarin atas 
nama Keynan Alvano Oslijanto kelas III-E.

Sebelumnya, mereka semua telah 
melakukan berbagai persiapan untuk 
menghadapi perlombaan tersebut. 
Dibutuhkan sikap disiplin, kerja keras, 
dan kemauan untuk berlatih dengan 
sungguh-sungguh guna meraih hasil 
yang terbaik. Rangkaian kegiatan 
peringatan HUT Kemerdekaan 
RI merupakan salah satu sarana 
pembelajaran karakter perjuangan 
pahlawan bangsa, yaitu jiwa pemberani, 

rela berkorban, ulet, 
disiplin, kreatif, mau 
bekerja sama, menghormati 
orang lain, serta mengenal 
potensi diri dan karakter 
positif lainnya. Mereka 
bersyukur atas prestasi yang 
diraih. Mereka boleh belajar 
mengenal arti berjuang 
dan mengembangkan 
talenta. Ayo kita berjuang 
bersama-sama dengan 
giat belajar untuk menuju 
Indonesia unggul! Dirgahayu 
Indonesia! Semangat!!

Yeaayyy…! Hati kami sangat senang, karena pada tanggal 25 Agustus 2019, 
perwakilan siswa kelas III, IV, dan V dari SD Kristen Petra 7 mengikuti lomba-
lomba yang diadakan oleh PPPK Petra. Salah satunya adalah Mandarin 

Dictation Competition. Mereka yang terpilih mewakili sekolah sudah bersiap diri 
melalui pelatihan-pelatihan dan bimbingan dari laoshi setelah pulang sekolah. Selain 

lomba Mandarin, juga ada Modern Dance Competition yang diikuti oleh teman-
teman kelas IV dan V. Mereka berlatih bersama guru tari setiap hari dengan 
penuh semangat. Para guru serta teman-teman juga ikut memberi semangat. 

Para orang tua juga memberi masukan yang baik untuk kostum lomba. 
Saat yang ditunggu pun tiba. Kami bersama-sama berangkat ke Pakuwon 

Mall, tepatnya di Atrium B1. Terlihat para peserta lomba Mandarin sedang 
mendengarkan pertanyaan dan menulis di atas kertas yang sudah disediakan 
oleh panitia. Tidak ketinggalan, para peserta lomba modern dance juga 
mempersembahkan tarian yang memukau.

Puji Tuhan... akhirnya teman kami dari kelas III meraih juara lomba 
Mandarin. Florencia Tiffany meraih Juara I dan Antonio Yulianto meraih Juara 
IV. God is good. Tim SD Kristen Petra 7 juga meraih kemenangan dalam Modern 
Dance Competition atas nama Earlene M., Aimee C., Joy Glenn C,. Calista I., 

dan Carmen G. dengan raihan Juara III. Sedangkan tim yang beranggotakan 
Celia C., Kheisya A., Mayvena L., Florencia C., dan Valencia A. berhasil meraih 
Juara IV. Terima kasih, Tuhan... untuk anugerah talenta yang menjadi berkat 

dan prestasi bagi kami!

07



Pada tanggal 20 September 2019, 
SMP Kristen Petra 1 mengadakan 
Summer Festival 2019 dengan tema “Change 

We Can Believe In”. Tujuan kegiatan ini adalah untuk 
mengembangkan bakat dan minat siswa dalam bidang 
seni, ilmu pengetahuan, dan bahasa Inggris. Berbagai 
jenis lomba diadakan, di antaranya: English Rally Games, 
Art and Craft Competition, dan Solo Vocal Competition. 
SD Kristen Petra 12 pun mengirimkan wakilnya untuk 
memeriahkan acara tersebut. 

Dalam kompetisi English Rally Games, setiap 
peserta bekerja dalam tim (tiga siswa). Games terdiri 
atas 2 preliminary (general knowledge dan jingle) dan 
4 post (guess me!; yes, no can be; spelling bee; who 
dares (match)). English Rally Games diwakili oleh Mori 
Gunawan (VI-C), Timothy Shalom Siadari (VI-C), dan Mireil 
Duma (VI-C). Mereka berhasil meraih Juara I. Solo Vocal 
Competition adalah lomba secara individu. Setiap peserta 
membawakan satu lagu pilihan. Dalam lomba ini, Michelle 
Felicia Zacharia (V-C) meraih Juara I dengan judul lagu 
“Colours of the Wind”, sedangkan Jovan Josse Kudadiri 
(V-C) meraih Juara II dengan lagu “Heal the World”.

Selamat buat semua siswa yang berhasil meraih 
juara dalam Summer Festival 2019. Buat teman-
teman yang belum berhasil… harus tetap semangat, 
ya! Karena kegagalan adalah keberhasilan yang 
tertunda. Teruslah berlatih dan raih kesuksesan pada 
kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Summer Festival 2019

Dalam mengaktualisasikan diri, mewujudkan 
potensi, dan mengembangkan kreativitas, 
diperlukan suatu wadah untuk mewujudkan 

hal-hal tersebut. Dalam rangka memberikan wadah 
untuk berkreativitas, SD Kristen Petra 13 mengirimkan 
siswa-siswinya untuk berpartisipasi dalam acara 
Summer Fest 2019 yang diselenggarakan oleh SMP 
Kristen Petra 1 pada tanggal 20 September 2019. 
Dalam acara tersebut, kami mengikuti berbagai macam 
perlombaan, seperti: Solo Vocal Competition, Art and 
Craft Competition, dan English Rally Games. 

Banyak dari kami yang begitu excited untuk 
mengikuti perlombaan ini. Pada lomba art dan craft, 
kami membuat benda serbaguna dengan mendaur 
ulang barang-barang bekas. Barang bekas tersebut kami 
olah menjadi tas dan rak multifungsi. Pastinya semua 
ini sudah kami persiapkan dengan matang, baik di 
sekolah maupun di rumah. Puji Tuhan, kami pun meraih 
kemenangan dalam perlombaan yang kami ikuti. Pada 
perlombaan art and craft, kami meraih Juara III dan 
Juara Harapan I. Tak ketinggalan, kami juga meraih 
Juara III dalam lomba solo vocal. Ini semua bisa kami 
raih berkat Tuhan yang sudah menuntun kami, dan juga 
berkat bimbingan dari para guru.
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Yeaayy...! Hari ini adalah hari yang 
kami tunggu-tunggu. Hari Kamis ini, 
tanggal 19 September 2019, kami, 

siswa-siswi kelas IV dan V SD Kristen 
Petra 11, mengikuti kegiatan Kids Event 
yang diadakan di Pakuwon Mall. Jika 
mendengar kata mall, apa yang biasa 
kita semua pikirkan? Yap, benar! Di 
mall, pasti kita bisa melakukan hal yang 
menyenangkan. Selain jalan-jalan, kita 
juga dapat belajar di sana, lho! Penasaran, 
kan... apa yang bisa kita pelajari di sana? 
Hehe...! Yuk, kita berangkat ke sana!

Sampai di Pakuwon Mall, kami lalu 
berkumpul di Atrium B1. Kami sudah 
ditunggu dan disambut hangat oleh 
tim yang akan memandu kami. Untuk 
mencairkan suasana, diadakan games 
yang dimainkan secara berkelompok. 
Tiap kelompok terdiri atas enam siswa. 
Kami sangat antusias mengikuti games ini 
karena akan mendapatkan hadiah.

Games pertama, tiap ketua 
kelompok harus bisa menjawab 
pertanyaan yang diberikan. Jika benar, 
kelompok tersebut berhak maju ke 
games berikutnya. Yeaay! Kelompok 
sekolah kami ada yang lolos. Games 

selanjutnya, kami harus memindahkan 
kubus dari satu titik ke titik yang sudah 
ditentukan, dengan menggunakan tali. 
Dibutuhkan konsentrasi supaya kami 
dapat memindahkan kubus tersebut. 
Dan akhirnya, kami berhasil, dan 
mendapatkan hadiah berupa 
topi. Yeay... terima kasih untuk 
kesempatannya! 

Setelah bermain 
bersama, kami pun 
memasuki acara selanjutnya, 
yaitu menghias cup cake 
secara berpasangan. Tugas 
kami adalah memberikan topping 
yang sudah disediakan, yaitu cream 
dan meses. Kami begitu antusias 
karena tidak sabar untuk segera 
menyelesaikannya dan menikmati 
hasil kreativitas kami tersebut. 
Hehehe...! 

Acara hari ini begitu 
menyenangkan, karena kami dapat 
belajar sambil bermain. Terima kasih, 
bapak dan ibu guru... karena sudah 
memberikan kesempatan kepada 
kami untuk mencoba hal-hal yang 
baru. Ganbatte!!!

Dirgahayu Indonesiaku

Kids Event

“Tiga… dua… satu!!!” terdengar 
serentak hitungan mundur dari 
kepala sekolah yang diikuti oleh 

siswa-siswi SD Kristen Petra 1, disertai 
dengan flag off sebagai tanda kegiatan 
fun walk dimulai. Wah, tampaknya 
meriah banget ya, teman-teman! Kita 
ikuti rute fun walk-nya, yuuk…! Start dari 
halaman depan SD Kristen Petra 1, para 
peserta fun walk melewati Jalan W.R. 
Supratman, Jalan Kartini, Jalan Teuku 
Umar, Jalan Imam Bonjol, dan kembali 
lagi ke Jalan W.R. Supratman menuju ke 
sekolah. 

Nah… itulah 
salah satu kegiatan 
pembuka dalam 
rangkaian kegiatan 

yang dilaksanakan di SD Kristen Petra 1 
pada tanggal 16 Agustus 2019, dalam 
rangka memperingati HUT ke-74 
Republik Indonesia. Apa saja sih kegiatan 
yang diikuti oleh teman-teman kita? 
Check it out!

Dalam perayaan tersebut, juga 
dilaksanakan berbagai perlombaan, 
yaitu lomba memasukkan pensil ke 
dalam botol (kelas I dan II), lomba geser 
duduk (kelas III dan IV), dan lomba bola 
basket (kelas V dan VI). Selain itu, ada 
beberapa perlombaan yang diikuti oleh 
orang tua, yaitu: lomba desain baju 
daur ulang, sepeda hias, dan menempel 
gambar dengan mata tertutup.

Melalui rangkaian kegiatan dalam 
rangka perayaan HUT ke-74 RI ini, 

diharapkan bisa: mewariskan semangat 
perjuangan para pahlawan kepada 
para siswa; menanamkan semangat 
persatuan dan kesatuan dengan bekerja 
sama antara satu dan yang lain, guna 
mencapai keberhasilan; memupuk 
kedisiplinan, kreativitas, dan prestasi 
siswa; menambah pengalaman,  
kecakapan, dan keterampilan siswa.

Sebagai anak bangsa, kita wajib 
melanjutkan cita-cita perjuangan para 
pahlawan untuk mengisi kemerdekaan 
dengan hal-hal yang positif dan 
bermanfaat. Oleh karena itu, kita 
harus belajar lebih keras lagi, pantang 
menyerah, dan mampu bersaing secara 
kompetitif dalam era globalisasi. 
Merdeka…!
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Petra Junior Cooking Competition
Season VII

4th-6th October 2019 @Pakuwon Trade Center

Keseruan acara dalam 
penyelenggaraan Petra Junior 
Cooking Competition (PJCC) 

kembali hadir menyapa kita semua 
pada tahun 2019 ini! Memasuki season 
ke-7, ada yang terlihat berbeda jika 
dibandingkan dengan penyelenggaraan 
pada tahun-tahun sebelumnya. Yup! 
Kali ini, venue acara mengambil tempat 
di Atrium LG Pakuwon Trade Center 
(PTC) Surabaya. Sedangkan untuk 
format ataupun kategori lomba, tetap 
sama seperti PJCC season sebelumnya, 
yaitu memperlombakan jenjang 
SD (berpasangan), SMP, SMA/SMK, 
serta memperlombakan penampilan 
para suporter. Pelaksanaan event 
berlangsung selama tiga hari, yaitu 
tanggal 4-6 Oktober 2019, dengan 
mengangkat tema "Wonderful Indonesia 
Culinary and Shopping Festival", 
mengikuti tema acara festival kuliner 
yang juga sedang berlangsung di PTC 
pada saat itu.

Penyelenggaran PJCC season 
VII ini merupakan hasil kerja sama 
antara PPPK Petra dan para sponsor, di 
antaranya: Pakuwon Trade Center (PTC), 
Tristar Culinary Institute, Finna, Bimoli, 
Simas Palmia, Ottimmo International 
MasterGourmet Academy, Sages 
Institute, PT Kedawung Setia Industria, 
Academy of Dance Indonesia, Exquisite 
Dance School, 55th Graha Sport Center, 
Boon Pictures, dan Se'i Babi Aroma. 
Didominasi peserta dari siswa-siswi 
PPPK Petra, event ini juga menarik 
perhatian para siswa luar Petra untuk 
turut meramaikan, baik itu untuk 
jenjang SD, SMP, maupun SMA/SMK. 
Selama tiga 
hari, lomba 
berlangsung 
secara 
berurutan, 
mulai dari 
jenjang 

SD, SMP, hingga SMA/SMK. Selama tiga 
hari itu pula empat siswi Petra (Jocelyn, 
Darlene, Aurelia, Jennifer) yang bertugas 
sebagai MC, memandu keseruan acara 
PJCC secara bergantian.

Usai registrasi peserta, lomba 
pun dibuka oleh duet MC pada pukul 
13.00. Para peserta dan ketiga juri 
yang bertugas pun diperkenalkan satu 
per satu. Penilaian para juri nantinya 
tidak hanya didasarkan pada hasil 
masakan saja, karena sisi higienis, 
teknik memasak, dan penampilan 
penyajian juga turut menjadi kriteria 
penilaian. Kemudian tak menunggu 
lama lagi, hitungan mundur dimulai. 
Tiga... dua... satu! Para peserta pun 
bergegas ke pantry untuk mengambil 
bahan-bahan masakan yang dibutuhkan. 
Waktu yang berikan untuk cooking dan 
plating adalah 90 menit. Selama proses 
memasak tersebut, juri berkeliling 
ke setiap station chef dan memulai 
penilaian mereka. Sesekali mereka 
juga memberi sedikit tips akan teknik 
mengolah bahan masakan. Mendekati 
waktu 90 menit berakhir, aroma 
masakan dan penampilan cantik dari 
tatanan menu masakan peserta semakin 
membuat semua orang penasaran, siapa 
yang akan keluar menjadi juara. Untuk 
jenjang SD, menu yang dilombakan 
adalah "Nasi Goreng Mawut" dan "Es 
Campur". Untuk jenjang SMP, menunya 
adalah "Mi Klunthung" dan "Es Teler". 
Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK, 
menunya adalah "Ayam Rica-Rica" dan 
"Es Manado". 

Selain ada kompetisi untuk 
penampilan yel-yel 

suporter terbaik, 
event semakin 
meriah dengan 
adanya perform dari 
para siswa Petra. 

Mulai dari jenjang 
TK dengan 

Duck Dance, 
SMP 

dengan 
vocal 
group, 
hingga 
SMA 

dengan modern dance. Penampilan 
panggung mereka mampu mengundang 
perhatian penonton ataupun 
pengunjung mall yang ada di atrium 
PTC. Setelah menunggu beberapa waktu 
sambil menikmati performance dari para 
pengisi acara, pengumuman pemenang 
pun dibacakan. 

Untuk jenjang SD, Juara I direbut 
oleh Gabrielle Lin Ardiles dan Ni Made 
Cantika Farrah Arvadea (SD Kristen Petra 
9); Juara II oleh Jansen Fernando dan 
Jennifer Daisy Putra (SD Kristen Petra 
10); Juara III oleh Stephanie Chen dan 
Christian Davin Noel (SD Kristen Petra 
11); Juara IV oleh Nathania Christabelle 
Tan dan Joshua Matthew Karuniawan 
(SD Kristen Petra 11); Juara V oleh Diego 
Diarra Wijaya dan Miracle Jonathan 
Prasetyo (SD Kristen Petra 13); Juara VI 
oleh Claire Josephine Wijaya dan Mellysa 
Wiyanto (SD Kristen Petra 7); sedangkan 
Best Supporter direbut oleh SD Kristen 
Petra 5. 

Untuk jenjang SMP, Juara I direbut 
oleh Clevy Vanesa (SMP Kristen Petra 2); 
Juara II oleh Celline Tania (SMP Kristen 
Petra 3); Juara III oleh Tjiang William 
Chandra (SMP Kristen Gloria); Juara IV 
oleh Britney Livana Hans (SMP Kristen 
Petra 3); Juara V oleh Netanya Robin 
Go (SMP Kristen Petra 2); Juara VI oleh 
Joshua Wibisono Gozali (SMP Kristen 
Petra 1); sedangkan Best Supporter 
direbut oleh SMP Kristen Petra 4. 

Untuk jenjang SMA/SMK, Juara I 
direbut oleh William Putra Budiman 
(SMA Kristen Petra 2); Juara II oleh 
Jeremy Michael (SMK Mater Amabilis); 
Juara III oleh Prisca Arthalia (SMK 
Mater Amabilis); Juara IV oleh Reynald 
Hartanto G. (SMA Kristen Petra 1); Juara 
V oleh Amelia Putri Anggriawan (SMA 
Kristen Petra 1); Juara VI oleh Jeremiah 
(SMK Kristen Petra); sedangkan Best 
Supporter direbut oleh SMA Kristen 
Petra 3. 

Dengan selesainya pengumuman 
juara ini yang diakhiri dengan foto 
bersama, berakhir pula keseruan 
acara dalam event Petra Junior 
Cooking Competition 2019 ini. Selamat 
bagi semua pemenang yang telah 
memberikan the best performance!

10
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Permainan musik angklung dari 
para siswa SD Kristen Petra 10 
yang membawakan soundtrack 

film Mission Impossible, membuka 
pagelaran konser gemilang Petra Youth 
Orchestra yang bertajuk “An Amazing 
Decade Journey of PYO” pada malam 
itu. Sontak penampilan itu mengundang 
takjub dari audience, termasuk juga para 
undangan yang terlihat di deretan kursi 
VVIP, mulai dari Dewan Pengurus PPPK 
Petra, alumni, hingga perwakilan dari 
beberapa consulate general yang ada 
di Surabaya. Pagelaran orkestra yang 
berkelas dengan permainan lighting dan 
dekorasi bernuansa Broadway tersebut 
ternyata tidak begitu saja melupakan 
budaya negeri sendiri.

Hal ini semakin kentara dengan 
show berikutnya yang menampilkan Tari 
Remo serta kumandang “Mars Petra” 

dengan iringan musik 
kolintang. Walaupun 

dikemas dalam 
tema musik 

internasional, budaya khas Indonesia 
tetap disematkan dalam konser yang 
memperingati satu dekade Petra Youth 
Orchestra tersebut. Itulah satu sisi positif 
yang selalu coba diterapkan dalam setiap 
kegiatan siswa PPPK Petra, termasuk 
dalam hal bermusik. PPPK Petra 
senantiasa mendorong dan memupuk 
rasa cinta tanah air para anak didiknya.

Konser yang berlangsung di 
Auditorium PPPK Petra pada hari Jumat, 
tanggal 30 Agustus 2019 ini, merupakan 
kolaborasi antara Petra Youth Orchestra 
dan musisi-musisi dari Nanyang 
Academy of Fine Arts (NAFA) Singapura 
di bawah arahan Mr. Foo Say Ming (Head 
of Studies, Strings Senior Lecturer dari 
NAFA), yang didukung oleh Petra Youth 
Choir (PYC), Petra Children Dancer (PCD), 
alumni PPPK Petra, musisi dari SMK 
Negeri 12 Surabaya, serta special guest: 
Kerie Lawahery dan Evelyn Merrelita. 
PYO dan juga PYC tampil memukau di 
bawah arahan empat konduktornya, 
yaitu Christian Xenophanes Suryantara, 
Alvine Kurniawan Suryantara, Daniel 
Chandra, dan Raymond Johan Wahjoedi. 
Beberapa karya musik ataupun movie 
soundtrack yang ditampilkan, di 
antaranya adalah “Indonesia Pusaka”, 
“Gundhul Pacul”, “Janger”, “Beauty and 
the Beast”, “Remember Me” dari film 
Coco, “Friend Like Me” dari film Aladdin, 

“Circle of Life” dari film The Lion King 
(1994), “Annie: Overture”, “Memory” 
dari The Cats Musical, “The Sound of 
Music”, “The Phantom of the Opera”, 
dan “Les Miserables”.

Lantunan aransemen musik hasil 
kolaborasi dari para musisi dalam 
penampilan konser pada malam 
itu pun mengundang decak kagum 
dan applause. Begitu juga dengan 
penampilan dancers ataupun singers, 
yang mampu menarik perhatian dari 
audience yang memenuhi tribune 
penonton. Selama kurang lebih 2 jam 30 
menit, mereka seolah larut dalam 
Broadway musical show.

Melalui PYO, PYC, dan PCD, 
para siswa Petra bisa mengasah 
dan mengembangkan passion 
mereka dalam bidang seni musik. 
Mereka tidak hanya mendapat 
edukasi dalam bidang akademik, 
tetapi juga pada lini yang mereka 
sukai sesuai dengan talenta 
masing-masing. Hal ini senada 
dengan testimoni yang diberikan 
oleh alumni PPPK Petra, terutama 
oleh alumni PYO, yang kini 
beberapa di antaranya sedang 
menimba ilmu di universitas 
seni di luar negeri ataupun berkarier 
sebagai musisi 
profesional.
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Xpresi Kabaret

14

Setelah beberapa waktu lalu para siswa jenjang TK berkesempatan 
untuk unjuk talenta dalam salah satu program acara di TVRI, kini 
giliran para siswa PPPK Petra jenjang SMP untuk menampilkan 

talenta-talenta mereka dalam program acara di TVRI yang bertajuk Xpresi 
Kabaret. Dengan mengisi program acara Xpresi Kabaret ini, diharapkan 
bisa mendorong ataupun mengembangkan bakat dan minat para siswa 
terhadap bidang seni. Selain itu, kegiatan ini bisa menjadi sarana 
untuk menunjukkan kepada masyarakat luas, akan sejauh mana hasil 
pembelajaran para siswa Petra dalam bidang nonakademik, khususnya 
bidang kesenian.

Program acara ini ditayangkan secara langsung pada tanggal 11 
September 2019 lalu, bertempat di Studio 2 TVRI Stasiun Jawa Timur, 
Jalan Mayjend Sungkono No. 124, Surabaya. Dalam program acara 
yang berdurasi 60 menit dengan dipandu oleh Darlene Rose (TVRI) dan 
Jennifer Annabelle Lee (SMP Kristen Petra 1) ini, ada berbagai penampilan 
dari perwakilan kelima SMP PPPK Petra. Dari SMP Kristen Petra 1, ada 
penampilan vocal group dengan lagu "Zamrud Khatulistiwa" dan "Cinta 
Indonesia", serta penampilan hip hop dance. Dari SMP Kristen Petra 2, 
ada penampilan vocal group dengan lagu "Cantik", dan tari Puspanjali 
(Bali). Dari SMP Kristen Petra 3, ada penampilan trio (Sherry, Britney, dan 
Evan) yang mengolaborasikan alat musik guzheng, keyboard, serta solo 
vokal, dengan lagu "Bangun Pemudi Pemuda" dan "Indonesia Pusaka". 
Dari SMP Kristen Petra 4, ada penampilan modern dance serta kolaborasi 

antara musik ansambel dan solo vokal dengan lagu "Anoman Obong". 
Kemudian dari SMP Kristen Petra 5, ada penampilan tari Remo serta 
Eternity Band dengan lagu "Bendera".

Tidak hanya penampilan seni musik dan seni tari, pada sela-
sela acara juga ada sesi wawancara singkat oleh kedua host dengan 
beberapa siswa SMP PPPK Petra yang berprestasi di bidang akademik 
ataupun nonakademik, serta dengan Dra. Hariati Santoso, M.Pd., 
M.Si. selaku Wakil Direktur Pendidikan PPPK Petra yang mengulas 
sedikit tentang program pembelajaran di sekolah Petra yang holistik, 
inspiratif, dan berprestasi. 



Petra 2 Shuttle Bus

Semangatku untuk Tanggal 17-ku

Teman-teman, kalau mendengar 
kata “tujuh belas Agustus”, apa 
sih yang terlintas dalam pikiran 

kalian? Upacara kemerdekaan? Lomba 
makan kerupuk? Balap karung? Atau, 
kemerdekaan Indonesia? Yap! Tanggal 
tersebut adalah tanggal bersejarah 
untuk bangsa Indonesia ini. Tanggal 
17 Agustus diperingati sebagai Hari 
Merdeka, hari bebasnya bangsa ini dari 
belenggu para penjajah. Tak salah jika 
pada tanggal tersebut seluruh warga 
negara Indonesia merayakannya.

Seperti halnya di sekolah kami, 
SMP Kristen Petra 5, yang turut 
merayakannya. Pada hari Jumat, 
tanggal 16 Agustus 2019 silam, 
kami sebagai siswa-siswi SMP 
Kristen Petra 5 
berpartisipasi 
dalam kegiatan 
perayaan Hari 
Kemerdekaan. 
Berbagai 
macam 
lomba 
diadakan di 
dalamnya, mulai 
dari rally games, 
membuat 
komik, membaca 
puisi, story 
telling, dan 
banyak macam lagi! 

Sebelum perlombaan 
dimulai, seperti biasa, kami 
akan mendengar ibadah pagi 
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Setiap hari, kami didampingi oleh bapak/ibu guru pada 
saat berangkat dan pulang. Hal ini membuat kami semua 
merasa aman dan tenang selama perjalanan. Bapak sopir 
yang mengantar dan menjemput juga sangat ramah kepada 
kami, sehingga kami pun merasa nyaman saat naik shuttle 
bus. Tidak hanya itu, bus yang kami gunakan juga bagus dan 
bersih. Dengan naik shuttle bus, saya dapat lebih mengenal 
teman-teman dari kelas VII, VIII , dan juga kelas IX. Saya dapat 
bersosialisasi dengan teman-teman saya serta mengikat tali 
persaudaraan di antara kami. Saya sangat berterima kasih 
kepada SMP Kristen Petra 2 karena telah menyediakan shuttle 
bus ini. Semoga program-program seperti ini akan terus 
berjalan di seluruh sekolah PPPK Petra. Terima kasih, Tuhan 
Yesus memberkati.

oleh: Ivan Joe

Saya sangat senang karena SMP Kristen Petra 2 telah 
menyediakan fasilitas baru yaitu shuttle bus. Dengan 
adanya fasilitas ini, secara otomatis sangat membantu 

kami, para siswa SMP Kristen Petra 2, dalam hal transportasi 
berangkat dan pulang dari sekolah. Naik shuttle bus sangat 
menyenangkan....  

dari sentral. Setelahnya, kami berkumpul 
di lapangan sekolah untuk membentuk 
suatu formasi yang berbentuk angka 
74, yang merupakan umur Republik 
Indonesia. Eits...! Untuk formasi ini, kami 
tidak sembarangan dalam memakai 
baju, lho! Kami memakai baju bernuansa 
merah dan putih. Setelah formasi, 
kami mendengar sambutan dari kepala 
sekolah kami, Bapak Ngatmin. Acara 
lalu dilanjutkan dengan senam pagi 
yang diikuti oleh semua siswa dan guru. 
Setelah itu, pokok acara pun dimulai. 

Sembari lomba, kami juga 
bisa menikmati makanan dan 
minuman yang tersedia di 
stan bazar. Banyak makanan 

dan minuman yang 
menggoda selera 

di sana. Jenis 
makanannya gak 

usah disebutin 
deh, ya…! Nanti 
pada laper, 

hehe! Setelah 
lomba usai, kami 
diminta untuk masuk 
ke kelas masing-
masing. Di kelas, 
kami mengikuti 
ibadah penutupan 
dan mendengarkan 
pengumuman 
pemenang dari 
setiap bidang 
lomba yang sudah 
berlangsung tadi. 

Meski tidak setiap 
kelas menang, tetapi kami tetap bahagia 

karena bisa menunjukkan 
bakat yang kami miliki 
dalam lomba ini. Acara 
17-an yang satu ini 

sangat berkesan 
buat kami. 
Mengapa? Karena 
para guru dan 
siswa dengan 
senang hati 
berpartisipasi 
dan menikmati 
acara ini. 
Kami jadi bisa 
membangun 
kepercayaan 
satu sama 
lain di dalam 
pengalaman 

berlomba. Salam semangat! 
Merdekaaaa…!!!

oleh: Eliza A. & Jessica F.



Kejuaraan Nasional

Karate

Student Stock Exchange

Games

Tim kami yang mewakili SMA Kristen 
Petra 1, berhasil meraih prestasi 
sebagai Juara I dalam Student 

Stock Exchange Games (SSEG) yang 
diselenggarakan Universitas Kristen Petra 
pada tanggal 16-17 Agustus 2019 yang 
lalu. Anggota tim kami adalah Devin Dian 
(XII IPA-2), Reynald Hartanto (XII IPA-6), 
dan Alexander Cornelius G. (XII IPA-7). 
Lomba yang diikuti oleh enam puluh 
tim dari berbagai daerah di Jawa Timur 
ini dibagi menjadi dua sesi, yaitu babak 
penyisihan dan babak final.

Pada babak penyisihan, tiap tim 
peserta seminar terlebih dahulu 
mengenai saham dan pasar modal, 
sebelum berlanjut dengan rally game. 
Rally game ini dibagi menjadi dua, yaitu 
game besar dan game kecil. Game kecil 
terdiri atas beberapa pos yang semuanya 
berhubungan dengan permainan saham. 
Tiap tim peserta diberi modal sebesar 
Rp10.000.000,00. Dari modal tersebut, 
mereka harus mengusahakannya untuk 
mendapatkan keuntungan yang besar, 
agar bisa masuk ke babak final. Puji 
Tuhan... tim kami akhirnya berhasil 
mendapat keuntungan terbesar. Kami 
pun melaju ke babak final.

Pada babak final ini, diambil 
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Pada tanggal 25 Agustus 2019, saya, Clementius Enrico 
Chanigo dari kelas VII-1 SMP Kristen Petra 3, mengikuti 
kejuaraan nasional karate di Gedung Olahraga Bulungan 

Jakarta. Kompetisi ini diikuti oleh para peserta dari berbagai 
provinsi di Indonesia, seperti Jawa Timur, DKI Jakarta, 
Sumatra Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Papua, Jawa 
Barat, dan Kalimantan Selatan. Perlombaan ini dimulai pukul 
10.00 WIB, yang diawali dengan upacara pembukaan. 

Pada babak penyisihan, lawan saya berasal dari Sumatra 
Barat. Dan pada babak final, lawan saya berasal dari Jawa 
Timur. Puji Tuhan, pada kejuaraan nasional karate ini saya 
berhasil merebut gelar Juara I untuk kategori usia 12-13 
tahun. Saya percaya kalau semua ini karena berkat dari 
Tuhan, yang memampukan saya untuk mengikuti setiap 
tahap kejuaraan dengan baik. Dengan hasil ini, semangat 
saya semakin terpacu untuk rajin berlatih dan melakukan 
yang terbaik dalam setiap kesempatan yang saya peroleh.

oleh: Clementius Enrico Chanigo

lima belas tim finalis. Tiap tim diberi 
modal sebesar Rp1.000.000.000,00 
untuk bertransaksi di pasar modal 
dan membeli saham. Strategi yang 
kami lakukan adalah menanam 
saham di instansi Gudang Garam, 
Bank Central Asia, Intan Tembaga, 
Waskita, dan Ramayana. Dalam proses 
berlangsungnya permainan saham, 
sempat terjadi konflik antaranggota 
dalam tim kami mengenai prioritas 
utama instansi yang perlu dibeli dan 
dijual sahamnya. Meski begitu, konflik 
tersebut bisa segera 
terselesaikan, dan 
bahkan tim kami 
mampu membukukan 
keuntungan sebesar 
Rp800.000.000,00. 
Total uang kami 
kini menjadi 
Rp1.800.000.000,00. 
Kompetisi 
SSEG ini sangat 
menegangkan 
sekaligus 
menyenangkan. 
Meski persaingan 
antartim sangat 
ketat, namun kami 

saling menjunjung tinggi sportivitas 
dalam permainan.

Pada saat pengumuman juara, 
kami menanti dengan tegang karena 
kami merasa ada tim peserta lain yang 
memiliki keuntungan yang lebih besar 
dari tim kami. Dan pada saat tim kami 
disebut sebagai peraih Juara I, kami 
sangat senang dan bangga! Kami pun 
berhak atas hadiah berupa uang dan 
piala bergilir. Praise the Lord..!

oleh: Devin, Reynald, Alexander



Jangan pernah menyerah. 
Itulah slogan yang memicu 
semangat kami, Reinard Dustin 

(XII TKR), Zahwa Kautsar (kelas XII 
TKR), Liringtyas W. (kelas XI TKR), 
dan M. Maulana Rasyid (kelas 
XI TKR), yang tergabung dalam 
tim SMK Kristen Petra yang akan 
mengikuti lomba Samurai Paint 
Goes to School Competition yang 
merupakan ajang perlombaan 
mengecat sepeda motor dengan 
menggunakan cat semprot yang 
diproduksi oleh PT Samurai Paint 
Indonesia.

Berkat doa restu dari para 
guru dan teman-teman Travohs, 
kami berjuang dengan mencurahkan 
kreativitas dan skil yang telah kami asah. 
Tuhan memberikan berkat-Nya yang luar 

biasa melalui hasil diraih oleh tim 
kami, yang dinyatakan sebagai 

Juara II untuk regional 
Surabaya, mengalahkan 

sepuluh tim peserta 
SMK lainnya yang 

berasal dari 
Surabaya, 
Sidoarjo, Gresik, 
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Pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, 23 
siswa SMP Kristen Petra 2 yang tergabung 
dalam komunitas Sahabat Perpustakaan, 

berkesempatan untuk mengunjungi Pabrik Pocari 
Sweat yang berlokasi di Kejayan, Pasuruan. Pukul 
07.00, kami dijemput di sekolah oleh bus dari 
perusahaan Pocari. Setelah menempuh perjalanan 
selama 1 jam 30 menit, akhirnya kami sampai di 
Pabrik Pocari Sweat. 

Kami disambut dengan hangat oleh staf 
pabrik, dan kami diberi kempatan untuk menikmati 
produk-produknya. Sebelum melihat proses produksi, kami 
di bawa ke hall terlebih dahulu. Di situ, kami mendapatkan 
penjelasan tentang sejarah berdirinya perusahaan, mulai 
dari berdirinya pabrik yang berada di Jepang, hingga sampai 
mendirikan pabrik di Kejayan, Pasuruan. Kami semua 
juga diberi kesempatan untuk mengikuti lomba vlog yang 
diselenggarakan oleh Pocari Sweat.

Setelah itu, kami diajak masuk ke dalam area proses 
produksi untuk melihat proses produksi yang sedang 
berlangsung, mulai dari mencetak botol sampai produk 

siap dikirim ke distributor. Namun demikian, selama di area 
produksi, ada beberapa aturan yang harus kami patuhi, di 
antaranya adalah kami dilarang untuk mengambil gambar atau 
memotret apa pun yang ada di situ.

Sungguh satu pengalaman yang menyenangkan dan 
menambah wawasan. Kami bisa melihat langsung kegiatan 
proses produksi minuman yang biasanya kami jumpai di toko-
toko swalayan. Tidak terasa… waktu sudah menunjukan pukul 
11,00, dan kami pun diantar kembali ke sekolah.

Field Trip
SMP Kristen Petra 2

dan Mojokerto. Kami pun berhak ikut 
dalam kompetisi final, Samuraian World 
Party 2019, yang dilaksanakan di Parkir 
Timur Plaza Surabaya pada tanggal 21-22 
September 2019.

Kompetisi final dilaksanakan mulai 
pukul 07.30. Kami berbagi tugas mulai 
dari membongkar semua tutup bodi 
sepeda motor, mengampelas, memasang 
isolasi kertas, hingga mendesain 
motif pengecatan motor kami. Proses 
pengecatan dimulai dari kegiatan epoxy, 
motif, pengecatan, dan sampai dengan 
pengunaan clear atau finishing. Kami dan 
tim lain tetap semangat mengerjakan 
pengecatan walaupun waktu semakin 
larut sampai dengan pukul 21.00.

Akhirnya... saat yang ditunggu 
oleh semua peserta pun tiba. Setelah 
menikmati penampilan band, nama-
nama pemenang diumumkan oleh 
panitia. Tim kami yang diwakili oleh 
Liringtyas Widiharso, berhasil masuk 
dalam peringkat ke-5 pada tingkat 
General Rockie Spray Competition. Kami 
bangga meraih prestasi ini sehingga bisa 
mengharumkan nama sekolah kami, 
SMK Kristen Petra.

Brush Painting Competition



Tujuh belas Agustus tahun empat 
lima.... Sering kita mendengar 
lagu itu pada bulan Agustus, bulan 

kemerdekaan Indonesia. Perjuangan para 
pahlawan yang telah gugur, tentunya 
harus kita hargai. Peringatan akan 
kemerdekaan Indonesia bisa dilakukan 
dengan upacara bendera ataupun 
lomba-lomba kemerdekaan, seperti yang 
dilakukan oleh warga SMA Kristen Petra 2.

Pada pagi yang cerah, tanggal 16 
Agustus 2019, diadakan senam bersama 
bagi seluruh siswa yang berlanjut dengan 
berbagai acara ataupun lomba. Paling 
ditunggu dan seru, yaitu lomba tarik 
tambang, yang menjadi favorit karena 
sangat iconic dengan lomba kemerdekaan. 
Selain itu, ada lomba balap bakiak, 
tampah, dodgeball, dan Maprada Got 
Talent sebagai ajang unjuk bakat siswa 
Maprada.

Pelaksanaan kegiatan ini memberi 
pengaruh yang positif bagi siswa. Menurut 
Pak Yovan, kesadaran akan nasionalisme 
pada era sekarang ini makin tergerus. 
Dan melalui lomba-lomba tersebut, 
diharapkan bisa menambah kesadaran 
akan nasionalisme siswa. Dari sudut 
pandang lain, “Lomba ini cukup berkesan 
bagi saya. Selain dapat bekerja sama 

Maprada dan Kemerdekaan

Art, Science, and Charity Event

Art, Science, and Charity Event 
(ASCE) adalah salah satu event 
yang selalu dilaksanakan oleh 

SMA Kristen Petra 4. Tahun ini, event 
dilaksanakan pada tanggal 13 September 
2019, bersamaan dengan P4BC 2019. 
Sesuai dengan namanya, tujuan 
ASCE adalah untuk menggali talenta 
siswa, mengadakan pameran seni dan 
sains, serta melakukan bakti sosial. 
Di panggung ASCE, kita dapat melihat 
talenta-talenta siswa SMP dan SMA 
Kristen Petra 4, seperti: vocal group, 
puisi, dance, dan masih banyak lainnya. 

ASCE dibuka dengan lagu "Indonesia 
Raya" dan "Mars Petra", dilanjut dengan 
Tari Remo, lagu pujian, dan doa. Tak 
lupa juga sambutan dari kepala sekolah, 
Ibu Elizabeth Oktaviana S.Pd., M.Si.. 
Usai sambutan, panggung diramaikan 
kembali dengan penampilan dance, 
band, vocal group, dan puisi siswa. 
Band Old Spark bahkan sempat 

mencuri perhatian penonton dengan 
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penampilannya. Beberapa tampilan 
dance disuguhkan oleh Thor Ok, Be 
Cruz, BTS, dan Trafourdc. Siswa SMP dan 
SMA Kristen Petra 4 juga menampilkan 
fashion show bertema kasual yang 
dapat menjadi referensi gaya berpakaian 
kita, lho! Asyik, bukan? Apalagi para 
penonton juga dapat membeli snack 
dan minuman di stan bazar, serta 
mengunjungi pameran-pameran sains 
dan seni, yang menyajikan berbagai 
percobaan yang bisa dicoba sendiri, 
seperti tes golongan darah ataupun 
percobaan nonnewtonian fluida. 

Pada akhir acara, ASCE ditutup 
dengan doa dan juga flashmob 
oleh seluruh penampil dance. Bisa 
dibayangkan betapa serunya ASCE 
kemarin! Dengan keseruan yang ada, 
ASCE tentunya akan dilaksanakan lagi 
pada tahun depan. Sampai jumpa pada 
ASCE selanjutnya! 

oleh: Vanessa Geona

dengan teman, lomba ini juga bisa membuat 
kita lebih menghargai kebersamaan dengan 
teman-teman. Jarang-jarang ada lomba seperti 
ini, sekali dalam setahun,” kata Anthony Agus 
(XII IPA-5) yang menjuarai lomba tarik tambang 
bersama kelompok kelasnya.

Hari berikutnya, ada upacara bendera yang 
diikuti oleh siswa SMP Kristen Petra 3 kelas IX, 
beserta siswa SMA Kristen Petra 2 kelas 
X dan XI. Yang menjadi petugas upacara 
adalah para pengurus OSIS, beserta The 
Phoenix Choir yang menyanyikan lagu  
“Indonesia Raya”. Setelah itu, ada 
sambutan dari Ibu Cahyo selaku kepala 
sekolah sekaligus pembina upacara. 
Meski jatuh pada hari Sabtu, siswa 
Maprada tetap meluangkan waktu 
mereka untuk datang mengikuti upacara 
bendera di sekolah. Setelah upacara 
berakhir, mereka pun diperbolehkan 
untuk pulang.

Begitulah keseruan Maprada ikut 
serta merayakan HUT ke-74 Republik 
Indonesia. Tetap tinggikan sifat 
nasionalisme kita, karena melawan 
penjajah tidaklah mudah. Jangan 
biarkan Indonesia dijajah kembali. 
Salam merdeka!!

oleh: Enrique Carlos 



Semarak 74 Tahun 
Kemerdekaan Indonesia

OMITS 2019

Setiap tanggal 17 Agustus, kita 
memperingati HUT negara kita 
tercinta, Indonesia. Seluruh pelosok 

negeri merayakannya dengan berbagai 
cara, tak terkecuali SMA Kristen Petra 3. 
Kali ini, perayaan dipersiapkan sematang 
mungkin agar memberikan kesan betapa 
berharganya kemerdekaan yang telah 
kita nikmati, terutama kepada para kaum 
muda di Smatraga.

Acara dimulai sejak pagi dengan 
kegiatan jalan sehat yang diikuti oleh 

Beberapa minggu yang lalu, saya (Ryan kelas XI IPA-1 SMA 
Kristen Petra 5) diajak untuk mengikuti sebuah lomba 
Matematika (kelompok) yang diadakan oleh Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember, yaitu Olimpiade Matematika ITS 
2019. Saya ikut lomba itu satu kelompok dengan Kensias (kelas 
XII IPA-2). Penyisihan diadakan pada tanggal 4 Agustus 2019. 
Kami diberi waktu 90 menit untuk mengerjakan soal pilihan 
ganda dan isian singkat secara berkelompok. Meski soalnya 
susah, namun masih bisa kami kerjakan. Pengumuman muncul 
pada tanggal 17 Agustus 2019, dan ternyata kami 
berada pada peringkat pertama untuk 
regional Surabaya.

Semifinal yang diadakan pada 
tanggal 24 Agustus 2019, dibagi dalam 
dua sesi, yaitu sesi soal dan games. Pada 
sesi soal, kami mengerjakan soal isian 
singkat dan uraian dalam waktu 120 
menit. Soal dikerjakan secara individu, 
baru kemudian nilai kedua anggota tim 
digabungkan. Setelah itu, kami berpindah 
menuju ruang tempat sesi games, yaitu 
board game dengan “dadu” berupa soal 
Matematika dengan tiga level (mudah, 
sedang, dan susah). Kali ini soal dikerjakan 
secara kelompok. Walaupun begitu, 
kami tetap terpaksa untuk mengosongi 
beberapa soal karena apabila kami 

menjawab salah, nilai akan dikurangi. Oleh karena itu, pada 
saat pengumuman finalis, saya agak tidak yakin. Namun 
akhirnya, kami berada pada peringkat kedua dari sepuluh 
semifinalis.

Esok harinya, saatnya babak final yang berupa soal 
uraian dan presentasi. Kami merasa lebih yakin dalam 
melewati babak ini. Setelah itu, ada waktu bebas hingga pukul 
18.00 sebelum pengumuman juara beserta gala dinner di 
Gedung Sawunggaling. Dan akhirnya... dalam pengumuman 

tersebut, kami dipanggil sebagai Juara 
II. Sedangkan Juara I diraih oleh teman 
kami dari SMA Kristen Petra 2, Jonathan 
dan Rivaldo. Puji Tuhan, kami bisa 
memberi yang terbaik untuk sekolah...!
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semua warga Smatraga 
dengan pakaian bernuansa 
merah-putih. Rute jalan sehat 
menyusuri Jalan Kalianyar, 
Jalan Undaan Wetan, Jalan 

Kalisari I, Jalan Kalisari III, Jalan Taman 
Kusuma Bangsa, hingga kembali ke 
sekolah. Selain membuat tubuh bugar, 
kegiatan ini juga mempererat relasi di 
antara keluarga besar Smatraga. Sampai 
di sekolah, lantunan lagu nasional 
pun terdengar. Para siswa diarahkan 
untuk duduk mengitari lapangan 
sekolah. Bendera merah putih mulai 
direntangkan di tengah lapangan dengan 
diiringi nyanyian lagu-lagu nasional. 
Tak hanya melepas rasa lelah, melalui 
momen ini kami diingatkan kembali 
betapa berharganya kemerdekaan yang 
telah diraih oleh para pendahulu kita. 
Kegiatan ini ditutup dengan doa berantai 
di lapangan oleh kepala sekolah, guru, 
karyawan, dan siswa.

Sesi berikutnya adalah lomba-lomba 
untuk mengasah talenta kami, seperti: 

solo vokal, lomba menggambar, dan 
rally games. Lomba diikuti oleh setiap 
perwakilan kelas sesuai dengan bakat 
masing-masing. Partisipasi peserta dan 
dukungan para suporter menambah 
keseruan pelaksanaan lomba. Mereka 
berusaha memberikan yang terbaik.

Setelah lomba usai, para siswa 
menuju kelas masing-masing untuk 
sesi sharing akan kesan sepanjang 
hari itu bersama wali kelas. Yang 
membuat perayaan tahun ini berbeda 
adalah totalitas semua siswa dalam 
memberikan yang terbaik, tanpa 
terkecuali. Semua membaur dan saling 
mendukung satu sama lain. Memang, 
perayaan kemerdekaan bukan hanya 
sekadar acara formal, melainkan juga 
harus memberikan kesan dan pesan 
di setiap pribadi, bahwa kemerdekaan 
Indonesia adalah hal yang bermakna 
lebih dari sekadar perayaan, yakni 
kebersamaan.

oleh: Natasya Elizabeth



Penghargaan
Siswa Berprestasi
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Atas raihan prestasi tersebut, PPPK Petra memberikan 
penghargaan berupa pembebasan uang sekolah dan 
pembebasan uang pengembangan dalam PMB pada jenjang 
pendidikan berikutnya.

Pada tahun 2019 ini, penghargaan diberikan kepada 
18 siswa-siswi yang meraih prestasi membanggakan dalam 
ajang olimpiade akademik level nasional dan internasional. 
Dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2019 jenjang SMA 
yang diadakan di Manado, para siswa SMA Kristen Petra 
1, SMA Kristen Petra 2, dan SMA Kristen Petra 5, meraih 4 
medali emas (bidang studi Kimia, Kebumian, Astronomi, 
dan Matematika), 4 medali perak (bidang studi Informatika/
Komputer, Geografi, Kebumian, dan Kimia), serta 4 medali 
perunggu (bidang studi Matematika, Astronomi, Fisika, 
dan Ekonomi). Sedangkan dalam OSN 2019 jenjang SMP 
di Yogyakarta, siswa SMP Kristen Petra 1 meraih medali 
perunggu dalam bidang studi IPA. 

Pada level internasional, lima siswa PPPK Petra 
mencatat raihan 5 medali, yang terdiri atas 1 medali emas 
dan 4 medali perak. Satu medali emas diraih dalam ajang 
International Biology OIympiad (IBO) 2019 di Hungaria, 
tiga medali perak diraih dalam International Mathematical 
Olympiad (IMO) 2019 di Inggris, dan satu medali perak diraih 
dalam International Chemistry Olympiad (IChO) 2019 di 
Prancis.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, PPPK Petra kembali 
mengagendakan Acara Pemberian Penghargaan Siswa 
Berprestasi yang dilangsungkan di Kantor Sekretariat PPPK 

Petra, Jalan H.R. Muhammad Kav. 808, Surabaya, pada tanggal 
13 September 2019. Program pemberian penghargaan ini 
adalah bentuk apresiasi PPPK Petra kepada siswa-siswinya atas 
prestasi yang telah mereka raih, yang mengharumkan nama 
PPPK Petra dan juga nama Indonesia di pentas dunia. 


