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EDITORIAL CONTENTS
Senang bisa menyapa Anda kembali dalam 
Buletin Gema Petra edisi bulan November-
Desember 2019 ini. Sebagaimana kita 
ketahui, limbah plastik adalah salah satu 
permasalahan lingkungan hidup yang 
sangat serius. Beragam cara dilakukan 
untuk mengatasinya, seperti kampanye 
pengurangan limbah plastik ataupun 
membuat karya inovatif pengolah  limbah 
plastik. Beberapa waktu lalu, SMK Kristen 
Petra bekerja sama dengan Get Plastic 
dalam membuat sebuah alat inovatif yang 
mampu mengubah limbah plastik menjadi 
energi alternatif. Liputan selengkapnya bisa 
Anda temukan dalam buletin edisi kali ini. 
Selain itu, kami juga menyajikan beberapa 
liputan menarik seputar kegiatan ataupun 
prestasi para siswa Petra dalam lomba-
lomba akademik/nonakademik. 

Kiranya liputan berita yang kami sajikan 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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Bangun tidur, kuterus mandi… 
tidak lupa menggosok gigi... 
habis mandi, kutolong ibu… 

membersihkan tempat tidurku…. 
Teman-teman pasti tahu kan, lagu 
“Bangun Tidur”? Nah, pada kesempatan 
kali ini, kami, siswa-siswi KB A dari KB 
Kristen Petra 5, ingin bercerita tentang 
pengalaman kami saat mengikuti 
kegiatan merapikan tempat tidur yang 
diadakan di sekolah pada hari Jumat, 
tanggal 4 Oktober 2019 lalu. Kegiatan 
ini semakin menarik karena kami dapat 
mengenakan piama atau baju tidur. 
Wah, kami sangat senang! 
Tentu saja kami langsung 

memakai 

Aku Bisa Merapikan Tempat Tidur Sendiri

Senam ACI
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baju tidur kesukaan kami. Ada yang 
memakai piama bergambar kuda poni, 
buah-buahan, kue, Captain Amerika, 
dan masih banyak lagi. Saat datang ke 
sekolah, kami melihat ruang kelas kami 
berubah menjadi seperti kamar kami. 
Di ruangan tersebut, kami melihat 
ada tempat tidur, cermin kecil, dan 
almari pakaian kecil. Ibu guru menata 
semuanya agar ruangan tersebut terlihat 
seperti kamar tidur kami di rumah.

Kegiatan awal, ibu guru mengajak 
kami untuk bernyanyi dengan lagu 
“Bangun 
Tidur”. 
Setelah 

itu, ibu guru menjelaskan bahwa setelah 
bangun tidur, kami harus merapikan 
dan membersihkan tempat tidur 
kami sendiri agar terlihat rapi, bersih 
dari debu dan kuman, serta nyaman 
untuk digunakan saat tidur kembali 
nantinya. Ketika kita dapat merapikan 
tempat tidur sendiri, ternyata kita juga 
membantu mama dalam menjaga 
kebersihan di dalam rumah. Dalam 
kegiatan tersebut, kami belajar untuk 
melipat selimut saat merapikan tempat 
tidur. Kami menggunakan sapu tebah 
(sapu lidi yang hanya khusus digunakan 

untuk menebah tempat tidur) 
untuk membersihkan debu serta 
kotoran yang ada di atas kasur. 
Kami juga belajar menata bantal 
dan guling di atas kasur supaya 
terlihat rapi.

Ternyata, merapikan tempat 
tidur itu mudah. Walaupun kita 
masih kecil, kita pasti bisa kalau 
mau berusaha. Ayo kita sama-
sama belajar untuk bertanggung 
jawab atas kerapian dan kebersihan 
tempat tidur kita, agar nyaman saat 
digunakan, dan kita terhindar dari 
debu serta kuman penyakit!

Pada Hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, kami, siswa 
TK B dari TK Kristen Petra 7, mengikuti lomba di SDK 
Theresia II Surabaya. Ada lomba senam ACI (Aku Cinta 

Indonesia), mewarnai, dan fashion show. Setiap hari sepulang 
sekolah, kami semua rajin berlatih, lho...! Kami berlatih 
senam, mewarnai, dan fashion show, bersama dengan teman-
teman dan guru kami. Kami rajin berlatih setiap hari karena 
mau memberikan yang terbaik saat lomba.

Kami sudah siap dari pagi hari, memakai kostum dan 
make up. Wow, yang mengikuti lomba senam ACI memakai 
kostum senam berwarna merah dan putih, lho..! Ada Callysta, 
Kiana, Felicia, Dominique, Caroline, Farah, dan Olivia. 
Sedangkan mereka yang lomba fashion show, memakai baju 
daerah khas Bali. Cantik dan ganteng sekali, lho! Ada Karen 
dan Tarrance.

Kami tidak takut saat naik panggung. Kami semangat dan 
percaya diri, selalu tersenyum dan memberikan yang terbaik. 
Teman-teman yang ikut lomba mewarnai juga fokus dan 
semangat saat lomba, yaitu ada Reynard dan Maria. Mereka 
berdua mewarnai dengan bagus dan rapi.

Dalam kompetisi, pasti ada yang menang dan kalah. 
Namun… kami percaya semuanya sudah memberikan 
yang terbaik. Dan ternyata… TK Kristen Petra 7 berhasil 

memenangkan juara pertama dalam lomba senam ACI! Kami 
semua senang sekali. Meski belum juara dalam fashion show 
dan mewarnai, hal tersebut tidak menjadi masalah, karena 
teman-teman sudah bersungguh-sungguh. Lomba ini menjadi 
pengalaman yang tidak akan terlupakan bagi kami!

Terima kasih, Tuhan Yesus...! Kami semua dapat mengikuti 
lomba dan mendapatkan pengalaman untuk mengasah 
talenta kami. Teman-teman semua… terus semangat ya, dalam 
mengasah talenta kalian Jangan takut untuk kalah ataupun 
menang dalam mengikuti lomba. Tuhan Yesus memberkati.



Kami, siswa-siswi TK Kristen Petra 9 kelompok A, 
melaksanakan kegiatan rutin pada hari Kamis, tanggal 
10 Oktober 2019 lalu, yaitu kegiatan berenang. Kami 

sangat senang dan antuasias mengikutinya. Kegiatan 
berenang ini dilakukan dua minggu sekali, bergantian 
dengan kegiatan makan bersama. Kami berenang 
didampingi oleh guru-guru kami. Mereka semua mengajari 
kami berenang dengan penuh kesabaran. Kalau ada teman 
kami yang sedikit takut saat akan masuk ke kolam renang, 
pasti akan langsung dibantu. Atau bila ada di antara kami 
yang mulai merasa kedinginan, guru-guru kami dengan 
sigap akan membantu kami. 

Pada hari itu, kami diajari bagaimana cara meluncur 
dan menyelam pelan-pelan. Kami boleh menggunakan 
papan seluncur yang ada untuk belajar meluncur. 
Beberapa di antara kami ternyata sudah ada yang berani 
meluncur tanpa menggunakan papan seluncur, lho...! 
Tetapi kalau ada yang belum berani, boleh menggunakan 
papan seluncur yang ada. Wah, tidak terasa ternyata 
jam berenang kami sudah usai. Kami harus segera mandi 
dan memakai baju ganti kami. Terima kasih ya, Pak Ari 
dan semua ibu guru yang senantiasa mendampingi dan 
menemani kami berenang pada hari ini..! Kami sudah 
belajar banyak hal hari ini.

Asyiknya Berenang!

Colors Experiment
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Tanggal 17 Oktober 2019, kami, siswa-siswi TK Kristen 13, 
melakukan eksperimen tentang pencampuran warna. Ibu 
guru membantu kami menyiapkan bahan-bahan yang 

diperlukan. Ada pewarna makanan, susu cair, sabun pencuci 
piring, air, dan bahkan permen warna-warni. Sedangkan 
peralatan yang kami butuhkan adalah piring, gelas bening, 
tisu, serta cotton bud. 

Kami akan melakukan eksperimen yang sangat 
menyenangkan. Pada eksperimen densitas pertama, kami 
menyebutnya melting rainbow. Kami menyusun permen 
warna-warni pada sebuah piring, kemudian diberi air, lalu 
ditunggu beberapa saat. Ternyata… warna-warni dari permen 
tersebut luntur dan membentuk sebuah gabungan warna 
yang indah bagai pelangi. Pada eksperimen densitas kedua, 
kami menyebutnya rainbow bridge. Kami menyiapkan tiga 
warna primer (merah, kuning, dan biru) pada tiga gelas yang 
berbeda. Setelah itu, kami meletakkan selembar tisu di atas 
gelas-gelas tersebut. Lihatlah, apa yang terjadi? Warna-
warna menyerap pada tisu dan berjalan membentuk sebuah 
‘jembatan’ berwarna-warni. Indah sekali! Kami tak hentinya 
bertepuk tangan saat menyaksikan warna seolah berjalan pada 
tisu tersebut. Sedangkan pada eksperimen densitas ketiga, 
kami menyebutnya rainbow milk. Kami menuang sedikit susu 
pada sebuah wadah, lalu ditetesi berbagai pewarna makanan. 
Setelah itu, kami mencelupkan cotton bud pada cairan pencuci 
piring. Cotton bud itu kemudian diletakkan pada susu yang 
telah ditetesi pewarna makanan. Benar saja, warna-warna 
berpencar dan membentuk warna-warna baru, karena 
bersentuhan dengan susu dan cairan pencuci piring.

Dari ekperimen ini, kami belajar bahwa ketika zat pewarna 
dicampur, maka akan membentuk warna baru yang indah. 
Eksperimen kali ini benar-benar memukau kami. What a 
beautiful rainbow! 



We Can Do It Together

Let’s Make Some Cookies!

Change We Can Believe In adalah tema dalam PPPK 
Petra Edufair and Show Performances 2019 yang 
diadakan pada tanggal 23–29 September 2019, di 

salah satu mall yang ada di Sidoarjo. Dalam edufair kali 
ini, TK Kristen Petra 12 berpartisipasi dalam kegiatan 
performance yang diadakan pada hari Jumat dan Sabtu, 
tanggal 27-28 September 2019. Semua siswa menampilkan 
bakat terbaik mereka. Ada yang menari balet, menari tarian 
India, cheerleaders, menyanyi, dan masih banyak yang 
lainnya. Kami sungguh senang bisa tampil di depan banyak 
orang, dan menjadi lebih percaya diri serta berani untuk 
tampil di atas panggung.
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Selamat pagi, teman-teman…! Kali 
ini, kami, keluarga besar KB-TK 
Kristen Petra11, mengadakan field 

trip ke Bogasari. Mau tahu bagaimana 
keseruan kami dalam proses membuat 
kue? Yuk, simak cerita kami..!

Pagi itu, tanggal 23 Oktober 
2019, kami datang ke sekolah dengan 
wajah gembira. Sebelum berangkat ke 
Bogasari, kami mempersiapkan bekal 
serta peralatan yang harus dibawa. Kami 
juga tak lupa berdoa bersama, supaya 
Tuhan menyertai perjalanan kami.

Saat tiba di Bogasari, kami disambut 
oleh Bapak Yuli sebagai chef dan 
pemandu dalam kegiatan ini. Sebelum 
memulai kegiatan, kami dikenalkan 
dengan bermacam alat dan bahan yang 
akan digunakan. Di atas meja, terdapat 
loyang untuk menaruh adonan tepung 
dalam membuat kue, gula halus yang 
membuat kue terasa manis, margarin 
yang membuat kue terasa gurih dan 
enak, serta pewarna makanan yang 
membuat kue terlihat menarik.

Waktu yang kami tunggu pun tiba, 
saatnya membuat kue. Pertama, kami 
harus mencuci tangan agar bersih dari 
kuman. Lalu, kami diminta menuang 
semua bahan ke atas loyang besar. 
Semua bahan dicampur menjadi 
satu menggunakan tangan kanan. 
Aduk-aduk sampai rata. Wah, tangan 
serta jari kami sampai terlihat penuh 
dengan tepung dan pewarna! Tetapi 
itu tidaklah membuat kami menjadi 
sedih, malah sebaliknya, kami menjadi 
sangat bersemangat untuk membuat 
kue. Setelah semua bahan tercampur, 
tiba saatnya untuk mencetak. Berbagai 
bentuk cetakan sudah disiapkan oleh 

Bapak Yuli. Ada cetakan berbentuk 
bulan, pohon cemara, bintang, dan 
masih banyak lagi. Sebelum mulai 
mencetak, adonan harus dijadikan satu 
dan dipipihkan supaya hasil cetakan bisa 
bagus dan rapi. Kami mencetak satu per 
satu sampai semua adonan habis. 
Setelah hasil cetakan tertata rapi di 
atas loyang, saatnya memasukkan 
ke dalam oven. Kami pun harus 
menunggu sampai matang. 

Setelah menunggu sekitar 
30 menit, kue yang kami buat 
tadi akhirnya matang dan terlihat 
cantik. Senang sekali dapat 
melihat kue buatan kami sendiri 
tersebut matang di atas loyang. 
Hehehe! Tetapi sebelum 
menikmatinya, kami 
menghias kue tersebut 
dengan topping gula 
berwarna-warni di atasnya. 
Senangnya bisa berkreasi 
menghias cookies! Eh… 
ternyata setelah diberi 
topping, kue buatan kami 
masih harus dimasukkan 
oven lagi supaya gulanya 
kering. Usai beberapa 
waktu, kue kami 
pun matang. 
Horeeee..!!! 
Akhirnya 
kue matang. 
Kue boleh 
dibungkus 
untuk dibawa 
pulang dan 
ditunjukkan 
kepada 
orang tua. 

Mencicipinya langsung di tempat juga 
boleh, lho..! Hehe...! Setelah dibungkus, 
kami semua bersiap untuk pulang. Tidak 
lupa kami ucapkan, “Terima kasih Pak 
Yuli…. Tuhan memberkati.”



Student Camp 2019Hari ini adalah hari yang ditunggu, karena kami, siswa-
siswi kelas V SD Kristen Petra 13, akan berangkat menuju 
Wisma Griya Kusuma Indah, Pacet, untuk ikut Student 

Camp. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin dari PPPK Petra yang 
diadakan satu kali dalam satu tahun. Pada kesempatan kali ini, 
kami mengikuti Student Camp pada tanggal 16-18 Oktober 2018, 
dengan tema “To be a Better Me”. 

Waaahhh... banyak sekali kegiatan menyenangkan yang kami 
lakukan, antara lain: berdoa, ibadah padang, bersekutu bersama, 
outbound, refleksi, dan acara yang sangat menyenangkan 
sebagai penutup, yaitu camp fire. Harapan yang ingin dicapai 
dari kegiatan ini adalah kami sebagai siswa bisa menyadari 
bahwa kami begitu istimewa adanya… karena diciptakan 
oleh Tuhan secitra dengan-Nya, sehingga kehidupan kami 
bisa menjadi lebih baik. Bukan saja pada apa yang 
kami miliki, melainkan juga dalam memahami diri 
sendiri dan memahami Allah yang telah menciptakan 
kami. Tuhan memberkati.
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Outbound Ceria

Memancing Ikan

Halo, teman-teman…! Apa kabar? Pasti kalian 
semua sehat, kan? Kami punya cerita menarik 
bersama ibu guru dan teman-teman kelompok 

A di TK Kristen Petra 10, lho...! Waktu itu, hari Kamis, 
tanggal 24 Oktober 2019, ibu guru mengingatkan kami 
kembali tentang binatang apa saja yang bisa dipelihara 
di rumah, yang salah satunya adalah ikan. Ibu guru 
juga mengatakan kalau ikan yang kita pelihara itu harus 
dirawat, diberi makan, dan dibersihkan airnya supaya 
bisa tumbuh besar dan nggak gampang sakit. Serunya, 
kami diajak untuk merawat ikan yang ada di sekolah, 
dengan cara memberinya makan. Sebelum memberi 
makan ikan-ikan itu, kami perlu membeli makanan 
ikan terlebih dahulu. Hehe… kami membeli makanan 
ikan di beberapa teman kami yang berperan sebagai 
penjual. Nah… setelah mendapatkan makanan ikan, 
kami langsung bergantian memberi makan ikan-ikan 
tersebut. Terus, kami juga memancing ikan, lho! Lalu 
menghitung berapa ikan yang sudah kami pancing. 
Seru, kan! Teman-teman juga bisa melakukan seperti 
kami, lho..! Oh, iya… jika teman-teman memelihara 
ikan atau binatang lain di rumah, jangan lupa untuk 
merawat dan memberi makan, ya…! Biar bisa cepat 
besar.

Hai, teman-teman! Jumpa lagi dengan kami, siswa-siswi 
KB-TK Kristen Petra 1. Kami mau bercerita tentang salah 
satu kegiatan favorit kami di sekolah, yaitu kegiatan 

outbound. Kegiatan ini diadakan dua kali, yaitu pada tanggal 
16 Oktober 2019 untuk siswa TK, dan tanggal 18 Oktober 2019 
untuk siswa KB. Mau tahu ceritanya? Seru banget, deh!

Ada beberapa pos yang harus kami lewati. Kegiatan pos 
pertama, dilakukan di sepanjang lorong kelas, yaitu merayap 
dan merangkak melewati rintangan tali, berjalan zig-zag, 
menendang bola ke gawang, dan melompat sambil memukul 
bola gantung. Pos selanjutnya di halaman sekolah, yaitu 
meniti, menaiki panjat tebing mainan lalu seluncur, memanjat  
tali, memilah jagung dan kacang hijau, bergelantung dan 
berayun, serta memanjat tangga besi lalu seluncur.

Kami dilatih untuk berani pada kegiatan outbound kali ini, 
terutama saat harus memanjat tali dan meniti ke samping di 
atas tali tambang. Memang sedikit takut, tetapi ketika kami 
berhasil melewatinya, rasanya seru banget! Setelah melewati 
pos yang menegangkan, kami menaiki sepeda sebelum 
melewati pos terakhir, yaitu engklek (engkle) bervariasi. 

Nah, itulah cerita tentang kegiatan outbound di sekolah 
kami. Seru banget kan, 
teman-teman? Sampai 
jumpa dengan cerita 
kami selanjutnya. 
Daaaaaahhh...! 



Yeaayy! They Start to Grow!

Berkebun Hidroponik

Kegiatan berkebun biasanya identik 
dengan tanah yang berlumpur, 
kotor, dan berada di tempat yang 

luas. Namun tahukah kalian? Kini, 
kegiatan berkebun bisa dilakukan di 
mana saja. Tak perlu lagi lahan yang luas 
ataupun tanah sebagai media tanam. 
Pada saat ini, siswa SD Kristen Petra 5 
kelas VI mendapat kesempatan yang 
seru, lho… dengan belajar berkebun 
metode hidroponik. 

Awalnya kami bertanya-tanya, 
seperti apa sih hidroponik itu? Pak Josef 
selaku pengajar IPA, menjelaskannya 
kepada kami dengan sabar. Hidroponik 
adalah salah satu metode bercocok 
tanam dengan memanfaatkan air, dan 
media tanamnya bisa menggunakan 
rockwool. Oleh sebab itu, kita tidak 
membutuhkan lahan yang besar untuk 
belajar berkebun, bisa di mana pun, 
termasuk di rumah. Seru, kan? Nah, 
penasaran bagaimana caranya? Yuk, kita 
simak penjelasan berikut!

Ada beberapa tahapan yang 
diperlukan untuk berkebun ala 
hidroponik. Yang pertama adalah tahap 
persiapan. Kami menyiapkan wadah 
yang digunakan (net pot), media tanam 
(rockwool), dan juga benih tanaman. 
Kami pun memilih jenis tanaman sawi 

Horeeee…!!! Kecambahku mulai bertumbuh! Beberapa hari yang lalu, seluruh 
siswa kelas II SD Kristen Petra 9 membawa biji kacang hijau, kapas, dan gelas 
air mineral bekas. Tahukah kalian apa yang akan kami lakukan? Yups! Betul 

sekali! Pada pelajaran sains kali ini, kami akan mengamati pertumbuhan tanaman. 
Menariknya adalah kami tidak menanam di tanah, tetapi di kapas yang kami 

bawa itu. Hmmm… apa bisa ya, menanam di kapas? Ternyata… kata ibu guru 
kami, kapas bisa digunakan untuk menanam. Kami pun tidak sabar ingin melihat 

pertumbuhan kacang hijau itu. Sambil menunggu pertumbuhan kacang hijau, 
kami juga mengamati tanaman yang ada di lingkungan sekolah kami. Kami juga 
disuruh menggambarkan beberapa contoh tanaman yang kami amati itu. Ternyata, 
pertumbuhan tiap tanaman itu berbeda-beda. Ada tanaman yang cepat bertumbuh, 

namun juga ada tanaman yang tidak bertumbuh dengan cepat. 
Tanaman membutuhkan air dan sinar matahari untuk bertumbuh. Setiap 

pagi hari, kami memberi air secukupnya pada kacang hijau kami masing-
masing. Selama satu minggu lebih dalam bulan September 2019 itu, kami 
mengamati pertumbuhannya. Waaaww… setelah beberapa hari kami siram, 

kacang hijau itu sudah mulai bertumbuh menjadi kecambah. Senang sekali 
kami bisa melihat tanaman kami bertumbuh, meskipun tingginya berbeda-beda.
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dan kangkung untuk ditanam. 
Setelah melakukan persiapan, 

tahap berikutnya adalah persemaian 
dan pembibitan. Benih tanaman yang 
sudah disiapkan, dimasukkan ke dalam 
rockwool dengan menggunakan pinset. 
Lalu, dilakukan penyemprotan secara 
teratur dengan air bersih dan bernutrisi 
pada benih, hingga tunas bertumbuh. 
Ketika tunas sudah muncul, benih 
tanaman dipindahkan ke tempat yang 
lebih besar, dan dilanjutkan dengan 
tahap pemeliharaan. Pada tahap ini, 
kami memelihara tanaman hidroponik 
dengan cara menyiram, memberi 
pupuk, dan melakukan pemangkasan. 
Penyiraman tanaman hidroponik 
dilakukan ketika air yang ada pada 
instalasi hidroponik mulai menyusut. 

Tahap terakhir adalah tahap 
pemanenan. Setelah tiga bulan ditanam, 
sawi dan kangkung siap dipanen. Tanggal 
17 Oktober 2019, kami melakukan 
pemanenan. Kami membawa wadah 
dan gunting. Hasil panen yang didapat, 
dikumpulkan menjadi satu. Melalui 
pembelajaran ini, kami mendapatkan 
pengalaman yang baru. Selain 
mendapatkan pengetahuan tentang 
bercocok tanam, kami juga belajar untuk 
peduli terhadap lingkungan.



Our Dream Comes True

Waktunya Memasak

Kami, siswa-siswi SD Kristen 
Petra 7, mengikuti kegiatan 
lomba science di SMP Kristen 

Petra 3 pada hari Jumat, tanggal 11 
Oktober 2019. Sebelum lomba, tiap 
hari kami dibekali ilmu dan dilatih oleh 
guru-guru pembimbing kami. Ada rasa 
khawatir yang sempat muncul dalam 
pikiran kami, tetapi bimbingan dan 
motivasi yang diberikan oleh bapak dan 
ibu guru pembimbing membuat kami 
siap menghadapi lomba.  

Akhirnya, saat yang kami tunggu 
pun tiba. Kami melakukan registrasi dan 
mulai mengikuti lomba. Ada tiga babak 
yang harus kami hadapi, yaitu: babak 

Jika kita mendengar kata wirausaha, apakah yang ada di benak kita? 
Wirausaha hanya untuk kalangan orang dewasa saja? Tentu tidak. 
Saat ini wirausaha bukan hanya untuk kalangan orang dewasa saja, 

namun juga untuk anak-anak. Wirausaha sudah mulai diminati oleh 
anak-anak. Hanya saja, anak-anak belum mampu menjalankannya 
sendiri. Anak-anak masih perlu bantu dan dukungan dari orang 
dewasa. Saat ini, wirausaha perlu ditanamkan sejak dini supaya anak 
memiliki bekal untuk masa depannya kelak. Dengan menumbuhkan 
kewirausahaaan sejak dini, kreativitas anak juga akan berkembang 
dengan baik pula.

Dalam hal ini, SD Kristen Petra 11 juga ikut berpartisipasi untuk 
mengembangkan jiwa kewirausahaan para siswanya dengan cara 

mengadakan kegiatan kewirausahaan, yang mana para siswa dibekali dengan 
membuat sesuatu yang baru dan bisa dikembangkan sendiri. Pada hari Kamis, 
tanggal 17 Oktober 2019, kami, siswa-siswi SD Kristen Petra 11, mengikuti kegiatan 
kewirausahaan memasak dengan pilihan menu yang berbeda di setiap jenjang 
kelas. Siswa kelas I membuat sandwich, kelas II membuat jagung susu keju (jasuke), 
kelas III membuat pangsit sosis (panksos), kelas IV membuat pangsit goreng, kelas 
V membuat salad, dan kelas VI membuat roti keju sosis gulung. Melalui beberapa 
menu yang sudah ada, setiap guru kelas dan pendamping akan mempraktikkan cara 
membuat menu tersebut. Kemudian, kami langsung mempraktikkan juga, sehingga 
kami juga mempunyai pengalaman. Dan ketika berada di rumah, kami juga dapat 
mempraktikkannya kembali. 

Tujuan dari diadakannya kegiatan wirausaha ini adalah untuk menanamkan 
jiwa kewirausahaan bagi anak-anak, menumbukan kreativitas anak-anak dalam 
menciptakan ide dan melaksanakan idenya, serta memupuk jiwa ulet, bertanggung 
jawab, dan bekerja sama dalam melaksanakan idenya. Memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk belajar berwirausaha sejak kecil bukan berorientasi mencari 
uang, melainkan lebih untuk melatih kemandirian, dengan mengandalkan 
kreativitasnya. Dengan kreativitas, anak-anak diharapkan dapat mengembangkan 
atau bahkan membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada.

Teman-teman, kita harus memanfaatkan kesempatan yang ada! Kalau tidak 
dimulai dari sekarang, mau kapan lagi? Selagi ada kesempatan, manfaatkanlah, agar 
kita siap menghadapi masa depan.

penyisihan, babak rally game, 
dan babak final. Kami melalui 
setiap babak dengan penuh 
semangat, mengerjakan 
dengan teliti, dan tetap 
berdoa kepada Tuhan. Setelah 
menyelesaikan ketiga babak, 
kami pun beristirahat dan 
menunggu hasil lomba. 

Puji Tuhan…! Dari 
pengumuman hasil lomba 
oleh panitia, tim SD Kristen Petra 
7 berhasil meraih gelar Juara Harapan 
I atas nama Edward Kuswanto dan Vita 
Adeline, serta gelar Juara Harapan II 
atas nama Azarya Francesco dan Mayer 

Jethro. Selamat bagi teman-teman yang 
berhasil meraih juara! Dan untuk teman-
teman yang belum berhasil, harus tetap 
semangat dan terus berlatih! Tuhan 
memberkati.
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You can do it! Kata-kata itu 
merupakan kata-kata pengingat 
diri yang memotivasi tim bola 

basket SD Kristen Petra 10 untuk terus 
menorehkan prestasi yang terbaik 
setiap kali mengikuti kompetisi. Setelah 
berhasil menjuarai P4BC yang diadakan 
oleh SMP Kristen Petra 4 pada tanggal 

We are Excellent Kids

You Can Do It!

Pada tanggal 5 Oktober 2019, SD Kristen Petra 
12 mengadakan Art, Science, and Charity Event, 
yang merupakan agenda tahunan sekolah 

dalam memperkenalkan SD Kristen Petra 12 kepada 
masyarakat, terutama para orang tua siswa jenjang TK 
yang ingin mengetahui tentang berbagai kegiatan dan 
program unggulan di SD Kristen Petra 12. Dalam ASCE 
yang bertema “We are Excellent Kids” ini, SD Kristen 
Petra 12 memberikan kesempatan kepada para siswa TK 
untuk menunjukkan talenta-talenta yang dimilikinya. Ada 
sekitar 34 siswa yang mengikuti bermacam lomba dalam 
ASCE kali ini, seperti: lomba mewarnai, lomba solo vokal, 
dan lomba kreasi stempel.

Pagi itu, seluruh peserta lomba berkumpul di halaman 
sekolah dengan penuh semangat. Rangkaian kegiatan 
dimulai dengan menyanyikan lagu “Di Sini Senang di Sana 
Senang”.  Ibu Devi dan Ibu Yoke sebagai pembawa acara, 
menyambut kedatangan para peserta lomba yang sudah 
bersiap di depan panggung dengan riang gembira. Dengan 
penuh semangat, mereka mengikuti komando pemandu 
acara. Mereka diajak untuk meniru gerakan dari Bu Devi dan 
Bu Yoke sambil menyanyikan lagu “Naik Kereta Api”. Gerakan 
berjalan berurutan seperti sebuah kereta api dan membentuk 
lingkaran. Setelah suasana menjadi lebih hangat. Mereka 
dipersilakan duduk untuk menikmati performances dari kakak-
kakak SD, seperti hand clap dan senam UKS. Semua terlihat 
senang bisa melihat penampilan kakak-kakak SD yang kompak 
dan berbakat tersebut.

Acara selanjutnya adalah penjelasan tentang pelaksanaan 
lomba. Pukul 08.15, lomba dimulai secara serentak. Waktu 
yang disediakan untuk lomba adalah 120 menit. Tepat pada 
pukul 10.15, kegiatan lomba berakhir. Semua peserta lomba 
berkumpul kembali di depan panggung. Sementara dewan juri 
melakukan penilaian, para peserta kembali disuguhi dengan 
berbagai penampilan dari kakak-kakak SD, antara lain musik 
akustik dan dance. Tak mau kalah, beberapa peserta lomba 
juga ada yang menampilkan suara emasnya di atas panggung. 
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Tak terasa, waktu yang ditunggu pun tiba. Semua peserta 
terlihat tidak sabar menunggu pembacaan hasil lomba, tak 
terkecuali para orang tua yang mendampingi. Bu Devi dan Bu 
Yoke kembali memberikan semangat kepada semua peserta 
lomba, bahwa apa yang dilakukan hari ini adalah sebuah 
pengalaman yang dapat dijadikan pelajaran pada kesempatan 
berikutnya. Setiap anak mempunyai talenta yang berbeda-
beda. Semua anak adalah istimewa di mata Tuhan, seperti 
tema ASCE ini “We are Excellent Kids”.

Berikut adalah hasil penilaian para juri untuk tiga jenis 
lomba yang diadakan. Untuk lomba solo vokal, Juara I diraih 
oleh Ratu Kinara dari TK Kiddy Land, Juara II diraih oleh 
Maximillion Adiwena dari TK Kristen Petra 12, dan Juara III 
diraih oleh Phoebe Tirza dari TK Kristen Petra 12. Untuk lomba 
kreasi stempel, Juara I diraih oleh Petra Hiro dari TK Dity 
Permata, Juara II diraih oleh Brandon dari TK Kristen Petra 12, 
dan Juara III diraih oleh Majesty Cantika Christy dari TK Kristen 
Petra 12. Untuk lomba mewarnai, Juara I diraih oleh Nicole 
Jane dari TK Kristen Petra 12, Juara II diraih oleh Asyifa dari 
TK Kemala Bhayangkari, dan Juara III diraih oleh Nathan Ael 
dari TK Dity Permata. Setelah pembagian hadiah berupa uang 
tunai, trofi, dan sertifikat, kegiatan pun ditutup dengan doa 
oleh Ibu Ary selaku kepala sekolah. Itulah sekilas kegiatan ASCE 
di SD Kristen Petra 12. Tuhan memberkati.

13 September 2019 yang 
lalu, kali ini tim bola basket 
SD Kristen Petra 10 berhasil 
menjuarai kompetisi bola 
basket yang diadakan oleh 
National Star Academy. 
Kompetisi yang diadakan 
sejak tanggal 9 Oktober 

2019 ini, diikuti dengan kedisiplinan 
dan penuh tanggung jawab oleh para 
anggota tim. Puncaknya pada tanggal 
19 Oktober 2019, mereka berhasil 
menjuarai kompetisi tersebut setelah 
mengalahkan tim National Star Academy 
selaku tuan rumah pada partai final.

Prestasi ini sungguh membuat 

sekolah dan orang tua bangga, karena 
pada sela-sela tuntutan tugas belajar di 
sekolah, seluruh anggota tim berusaha 
membagi waktunya untuk berlatih. 
Tim yang beranggotakan siswa kelas 
V dan VI ini adalah siswa berbakat 
dan bertanggung jawab. Dengan 
adanya kegiatan ini, diharapkan bisa 
membentuk mental dan daya juang 
siswa agar menjadi pribadi yang 
tangguh pada kemudian hari. Demikian 
cerita singkat kegiatan kami. Semoga 
menginspirasi teman-teman semua 
untuk terus berprestasi. Tetap semangat 
menampilkan yang terbaik, teman-
teman! Tuhan Yesus memberkati.



“Selamat pagiiiii…! Apakah kalian 
sudah siap untuk berolahraga? 
Sudah siap mengikuti fun gym?” 

sapa Ibu Tutik Hartiningsing (instruktur 

Fun Gym

Mathematics Competition Revolution

SMP Kristen Petra 1 memiliki banyak generasi muda yang berprestasi. Salah satunya 
yaitu siswa kelas VII-6 bernama Ben Robinson. Meski baru menginjak semester I, 
ia sudah meraih Juara I dalam Mathematics Competition Revolution (MCR) tingkat 

SMP. MCR adalah kompetisi matematika yang diadakan oleh Universitas Surabaya pada 
bulan September 2019 lalu. 

Saingan yang dihadapi oleh Ben tak hanya dari kelas VII saja, dari kelas VIII dan 
IX juga ada. Namun, mulai babak penyisihan hingga final, berhasil ia lewati dengan 
baik. Persiapan yang ia lakukan untuk lomba ini adalah berdoa, belajar, dan berusaha. 
Beberapa minggu sebelum lomba, Ben mengikuti les dua minggu sekali di suatu 
lembaga, satu minggu sekali ikut les privat selama dua jam, dan mendapat bimbingan 
belajar dari guru Matematika SMP Kristen Petra 1. Ketika tidak les, dia belajar mandiri. 

Meski usia masih belasan tahun, dia sudah memiliki inisiatif sendiri untuk mencari 
sebanyak mungkin referensi soal Matematika di perpustakaan SMP Kristen Petra 1, untuk 
dikerjakan sendiri di rumah. Sejak kecil, Ben sangat menyukai hal yang berkaitan dengan 
angka dan berhitung. Tidak hanya di bidang akademik saja, ia juga memiliki talenta 
nonakademik juga, yaitu dalam olahraga bulu tangkis dan fotografi. 

Sebelumnya, Ben pernah mengikuti lomba OMITS (Olimpiade Matematika ITS), 
namun hanya masuk tujuh besar saja. Meski begitu, hal tersebut tidak membuatnya 
patah semangat dalam usaha meraih prestasi. “Senang aja. Bisa nambah pengalaman 
juga,” kata Ben ketika ditanya apa yang membuatnya tetap semangat. Kemenangannya di 
MCR membuktikan bahwa dia siap bersaing di kompetisi lainnya. Saat ini, Ben mengikuti 
pelatihan persiapan OSN, dan dia berharap bisa meraih medali emas. Setelah itu, akan 
mencoba kompetisi di tingkat internasional.

Semua perjuangan dilakukannya agar bisa membahagiakan orang tua dan 
mendapatkan beasiswa saat masuk SMA nanti. Inisiatif baik telah dibangun oleh 
Ben sejak kelas VII, agar menjadi generasi muda yang militan dalam hal positif. Hal 
ini sesuai dengan visi dan misi SMP Kristen Petra 1. Talenta yang dipercayakan oleh 
Tuhan kepadanya, ia kembangkan semaksimal mungkin agar nama Tuhan dimuliakan. 
SMP Kristen Petra 1 akan terus menumbuhkan bibit generasi muda yang unggul, serta 
mendukung semua peserta didik dalam meraih prestasi akademik ataupun nonakademik.

fun gym) dengan suara keras, bersaing 
dengan suara musik yang menghentak 
dan energik di lapangan olahraga SD 

Kristen Petra 1. “Fun gym merupakan 
olahraga yang murah dan bermanfaat 
untuk menjaga kebugaran kita,” lanjut 
Ibu Tutik. Pada hari Jumat, tanggal 
25 Oktober 2019, seluruh siswa dan 
guru (secara bergantian) mengikuti 
kegiatan fun gym bersama instruktur. 
Dentuman musik yang keras dan energik 
menambah semangat peserta.

Fun gym merupakan salah satu 
program Student Learning Outcomes 
(SLO) aspek physical growth yang 
dicanangkan oleh PPPK Petra. Siswa 
yang sehat secara jasmani dan mental 
merupakan harapan dari PPPK Petra. 
Oleh karena itu, fun gym telah menjadi 
budaya hidup sehat di lingkungan SD 
Kristen Petra 1. Fun gym di SD Kristen 

Petra 1 dilaksanakan pada setiap hari 
Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, yang 
diikuti oleh seluruh siswa kelas I-VI 
secara bergantian, yang dipandu oleh 
guru olahraga dan didampingi oleh 
guru kelas masing-masing. Sedangkan 
kegiatan fun gym bersama instruktur 
dilaksanakan satu kali dalam satu 
semester, yang dipandu oleh instruktur 
senam. Untuk dapat berolahraga 
secara benar dan teratur, siswa 
perlu dibekali dengan pengetahuan 
dan keterampilan yang memadai. 
Pendidikan olahraga diyakini dapat 
memberikan kesempatan bagi siswa 
untuk berpartisipasi secara teratur 
dalam kegiatan olahraga, belajar akan 
konsep yang benar tentang aktivitas-
gerak agar dapat melakukannya secara 
aman, serta belajar memahami sekaligus 
menerapkan nilai-nilai sportivitas. 
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Kemenangan Kami karena Penyertaan Tuhan

Langit begitu gelap. Matahari belum 
menampakkan sinarnya. Suasana 
begitu sunyi. Aku terbangun, penuh 

kekhawatiran. Hatiku belum siap, 
mengingat hari ini adalah saatnya. Aku 
dan saudaraku harus berjuang, berlomba 
membawa nama sekolah tercinta, SMP 
Kristen Petra 5. Perlahan aku beranjak 
keluar, sembari mengingat apa yang 
sudah kupersiapkan semalaman. Tak 
lupa kupastikan, agar saudaraku juga 
mengingat apa yang sudah dipelajari. 
Kami pun bersiap. Semoga hari ini 
menjadi hari terbaik yang pernah ada.

Aku duduk termenung sembari 
menyandarkan kepala di kaca mobil. 
Bagaimana jika kami gagal? Bagaimana 
jika tidak sesuai dengan harapan? 
Bagaimana jika…. “Kak, kita sudah 
sampai,” kata Eunika. Ia membuyarkan 
lamunanku. Kami pun beranjak keluar 
dari mobil. Akhirnya kami sampai di 
SMA Negeri 2, Surabaya, dan segera 
melakukan daftar ulang. Kami senang 
bertemu dengan teman-teman yang 
juga ikut lomba, baik bidang Biologi, 
IPU, Matematika, maupun Fisika. Kami 
menunggu beberapa lama sebelum 
pembukaan dimulai. Jantung kami 
terus berdebar. Makanan ataupun 
minuman yang dijual dalam bazar, 
tak kami hiraukan. Acara pembukaan 
berlangsung agak lama sebelum para 
kakak OSIS terlihat berjejer membawa 
papan bertuliskan mata pelajaran yang 
dilombakan. Kami segera berbaris dan 
mengikuti kakak OSIS yang membawa 
papan bertuliskan Biologi untuk masuk 
ke dalam ruang kelas.

Suasana ruangan terasa dingin. 
Penjaga kelas membagikan map, 
dan menyuruh kami untuk mengisi 
identitas di LJK. “Eh, kita doa dulu, 
yuk!” ajak Eunika. Kami sadar bahwa 
kami membutuhkan penyertaan Tuhan. 
Kriinggg!! Lomba pun dimulai.

Seusai mengerjakan soal, kami 
keluar dengan wajah lesu. Soal 
lumayan sulit, namun kami bersyukur 
bisa mengerjakan dengan baik. Lama 
kami menunggu, sambil berbincang 
bersama teman-teman dan makan siang. 
Kemudian, kami melihat beberapa orang 
membawa papan dan menempelkan 
beberapa lembar kertas. Seketika papan 
tersebut dipenuhi oleh para peserta. Itu 
pasti hasilnya! Kami bersabar menunggu 
hingga teman kami memberi kabar 
bahwa… kami lolos ke babak berikutnya! 

Teman kami, Yoel dan Jason, juga lolos. 
Kemudian, kami harus mengikuti babak 
kedua… quiz!! Sebelum itu, Eunika 
mengajakku ke tempat yang sepi 
untuk berdoa, mengucap syukur atas 
penyertaan Tuhan. Satu menit berlalu, 
kami segera menuju ke ruangan lomba. 
Quiz ini dibagi menjadi tiga babak. Tiap 
babak diikuti oleh tiga tim yang saling 
bertanding dengan cara menjawab quiz 
dengan sistem cepat tepat. Tim yang 
menjawab benar, mendapat nilai 10. 
Jika salah, nilai dikurangi 5. Kami begitu 
gembira ketika berhasil melaluinya 
dan melangkah ke babak terakhir yang 
memperebutkan tiga gelar juara.

Babak terakhir tak hanya menuntut 
kepintaran, tetapi juga strategi dalam 
keuangan. Kami harus melakukan lelang 
untuk membeli soal, sesuai dengan 
harga dan modal yang telah ditentukan. 
Sebelum mulai, kami kembali berdoa. 
Kiranya semua ini berjalan sesuai 
dengan kehendak Tuhan, apa pun yang 
akan terjadi ke depannya.

Lomba dimulai. Kami segera melihat 
soal-soalnya, dan menentukan mana 
yang harus kami beli dan mana yang 
tidak. Kami terus melakukan lelang 
dengan strategi menghemat modal. 
Seiring waktu berjalan, kami harus 
mendapatkan soal yang banyak sebagai 
peluang mengumpulkan poin. Setelah 
waktu habis, kami sadar bahwa kamilah 
yang memiliki sisa modal paling sedikit. 
Kemudian, kami mengerjakan soal-soal 
yang terkumpul tersebut. Puji Tuhan… 
kami berhasil menjawabnya dengan 
mudah dan segera mengumpulkannya.

Keluar dari ruangan, kami melihat 
keluarga kami sudah menunggu. 
Matahari sudah mulai bersembunyi 
di balik awan. Langit berwarna merah 

muda, pertanda hari sudah sore. Kami 
begitu senang bisa sejauh ini. Tinggal 
menunggu untuk momen terakhir kami.

“Tes..! Tes…!” suara seseorang 
memeriksa mikrofon membuatku tidak 
bisa diam di kursi. Mereka hendak 
mengumumkan pemenang. MC mulai 
naik ke panggung, menyapa lapangan 
sekolah yang sudah begitu sepi. Tidak 
seramai sebelumnya. Tanpa bicara 
panjang, mereka mengumumkan 
pemenangnya satu per satu, dari 
tingkat SD, SMP, hingga SMA. Jantungku 
berdegup sangat kencang. “Untuk 
pemenang lomba Biologi tingkat 
SMP….” Juara ketiga, namaku tidak 
disebutkan. Aku makin gelisah. Juara 
kedua, dimenangkan oleh… Yoel dan 
Jason! Mereka bersorak gembira, dan 
rasa iri mulai menyelimuti hatiku. “Juara 
satu….” sekujur tubuhku gemetar. 
“Dimenangkan oleh….” Aku hanya ingin 
mendengar MC menyebutkan huruf “e” 
sebagai nama pemenang itu. “Eunika 
Obedient Djuwari…!” Yaaayyyy…!!! 
Aku dan saudaraku langsung berlari 
menuju panggung dengan wajah 
penuh kegembiraan. Kami pun naik ke 
panggung, menerima piala dan sertifikat 
beasiswa. Kami berfoto sebentar 
sebelum orang tua kami mengajak 
kami pulang. Sesekali kami kembali 
berfoto bersama teman dan guru kami. 
Hari yang melelahkan, namun penuh 
makna. Kami belajar satu hal, Tuhan 
akan selalu menyertai kita, asal kita mau 
untuk disertai dan bergantung penuh 
kepada-Nya. Kemenangan membuat 
kami bahagia, namun kemuliaan Tuhan 
yang sudah menyertai kami adalah yang 
nomor satu!

oleh: Eunike
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Halo, guys! Tim kami yang beranggotakan Joseph Ronaldo 
Setiawan (IX-3), Ricky Gunohardjo (IX-7), Daniel Nicholas 
Delin (IX-9), Frederick Owen Zhong (IX-5), Albert 

Hermawan (VIII-6), Raffael Panji Amadeus (VIII-9), James Liesel 
(IX-3), Owen Mansell Gunawan (VIII-4), Jenson Radjawali (IX-3), 
Nathan Laurence (IX-8), Fernando Wijaya (VIII-8), dan Matthew 
Owen Prajogo (IX-9), mewakili SMP Kristen Petra 3 dalam 
Nation Star Academy (NSA) Cup 2019 yang diselenggarakan 
pada tanggal 9–19 Oktober 2019. Keikutsertaan kami dalam 
kompetisi ini berbuah hasil yang manis, dengan raihan gelar 
juara pertama! Meski begitu, perjalanan untuk menjadi juara 
tidaklah mudah, karena tim lain tentunya juga hebat. 

Pertandingan pertama kami pada tanggal 12 Oktober 
2019, berhadapan dengan SMP Vita Surabaya. Menurut 

kami, tim lawan cukup kuat 

Hai, teman-teman! Kami dari SMP Kristen Petra 2, akan menceritakan 
rangkaian kegiatan kami dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 
dan Pelantikan Pengurus OSIS, yang diselenggarakan pada hari Senin, 

tanggal 11 November 2019 lalu. Pada kegiatan upacara peringatan Hari 
Pahlawan, para guru, karyawan, dan semua siswa, memakai pakaian dengan 
tema pejuang. Ada yang memakai kebaya, baju tempo dahulu, seragam 
tentara, seragam polisi, jas dokter, dan lain-lain. Pada upacara kali ini, juga 
dilaksanakan pelantikan pengurus OSIS dan tim persekutuan doa periode 
2019/2020 oleh Dra. Ni Nyoman Panji P.S., M.M. selaku Kepala SMP Kristen 
Petra 2. Upacara berlangsung dengan tertib dan lancar. Setelah upacara selesai, 
dilanjutkan dengan pengumuman hasil pemenang lomba-lomba peringatan 
Bulan Bahasa, di antaranya: lomba mading berbahasa Mandarin, lomba lagu 
dolanan berbahasa Jawa, lomba pantun berbahasa Indonesia, lomba lettering 
bahasa Indonesia, lomba menyanyi lagu rohani dan lomba membawakan 
renungan dalam bahasa Inggris, serta lomba membuat video. Para siswa begitu 
bersukacita dan sangat antusias saat diumumkan kelasnya menjadi juara.

oleh: Kezia

Pelantikan
Pengurus OSIS

Perjalanan Menjadi Juara Ternyata Tidak Mudah
karena mereka memiliki kerja sama tim yang bagus. Berkat 
Tuhan memang luar biasa. Buah dari latihan dan kerja sama 
tim kami akhirnya mengantarkan kami sebagai pemenang 
dengan skor 41-39. Selanjutnya, kami bertanding melawan 
SMP Singapore National Academy pada tanggal 15 Oktober 
2019. Puji Tuhan… kami berhasil memenangkan pertandingan 
kedua ini dengan skor 36-21. Kami pun melangkah ke babak 
semifinal untuk menghadapi tim tuan rumah, yaitu SMP 
Nation Star Academy. Sudah sewajarnya kami merasa sedikit 
grogi karena melawan tuan rumah yang suporternya sangat 
banyak. Akan tetapi, sekali lagi dengan modal mental dan 
kerja sama tim yang baik, serta berkat penyertaan Tuhan, kami 
berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 52-28. 

Kami pun mantap melangkah ke partai puncak untuk 
menghadapi teman-teman kami sendiri, yaitu tim SMP 
Kristen Petra 1. Kami sempat merasa khawatir, karena pada 

pertandingan sebelum ini, pernah dikalahkan oleh mereka. 
Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, yakni tanggal 19 
Oktober 2019. Pada awal pertandingan, kami mendapatkan 
perlawanan yang sangat sengit. Namun, kami tidak mau 
menyerah begitu saja. Berkat penyertaan Tuhan, kerja sama 
tim, serta arahan dari Coach Kim Djiang dan Coach Rainer, 
kami bisa memenangkan partai final dengan skor 47-38. Tak 
ketinggalan, ada satu lagi faktor yang menambah kekuatan 
kami dalam partai krusial ini, yaitu dukungan dari teman-
teman SMP Kristen Petra 3 yang menjadi suporter. Kami tidak 
menyangka kalau ternyata mereka juga datang dalam partai 
final ini. Terima kasih kepada para guru, orang tua, dan teman 
teman yang telah mendukung kami.

oleh: Joseph Ronaldo S. & Ricky Gunohardjo
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Institut Teknologi Bandung Matemathics Olympiad (ITBMO) merupakan kompetisi matematika nasional 
yang dilaksanakan secara individu, dan diikuti oleh para siswa dari berbagai daerah di Indonesia. 
Sebelumnya, babak penyisihan lomba dilaksanakan secara online dan serempak pada tanggal 1 

September 2019. Babak penyisihan terdiri atas 25 soal isian singkat. Ada beberapa soal agak sulit yang 
berhubungan dengan komputer. Puji Tuhan, saya, Andreas Reynard dari SMA Kristen Petra 1, dapat 

mengatasinya dan lolos ke babak semifinal.
Babak semifinal dilaksanakan pada tanggal 26 September 2019. Jumlah peserta yang lolos 

sebanyak dua puluh peserta. Babak pertama, mengerjakan empat soal uraian dengan durasi 
waktu tiga jam. Babak kedua, mengerjakan soal benar-salah beserta pembuktiannya. Syukur 
kepada Tuhan, saya dapat mengerjakannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Saya 
meraih peringkat pertama dari lima peserta yang dinyatakan lolos ke babak final.

Babak final dilaksanakan pada tanggal 27 September 2019, yang terdiri atas dua 
babak. Babak I, mengerjakan empat soal uraian dengan waktu tiga jam. Babak II, memilih 
satu dari empat soal yang dikerjakan, untuk dipresentasikan guna menguji benar atau 
salah jawaban tersebut. Tingkat kesulitan soal-soal pada babak final lebih tinggi. Namun 
dengan kepercayaan diri yang tinggi, saya dapat mengerjakan soal-soal dengan baik.

Malam harinya, diadakan gala dinner di Courtyard by Marriot, Bandung. Acara ini sekaligus 
sebagai penutupan kompetisi. Kemudian, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Juri mengumumkan 

pemenang ITBMO 2019. Hanya berkat kemurahan Tuhan, saya berhasil meraih Juara II. Praise the Lord…!

oleh: Andreas Reynard   

Olimpiade Kimia Universitas 
Negeri Surabaya merupakan 
lomba tingkat nasional dalam 

bidang kimia yang diselenggarakan 
oleh Universitas Negeri Surabaya pada 
setiap tahunnya. Kami berdua, Winston 
Cahya (XII IPA 7) dan Ivan Candra 
Gunawan (XI IPA 4), turut berpartisipasi 
untuk mewakili SMA Kristen Petra 2. 
Perjuangan kami dalam mengikuti 
olimpiade ini pun membuahkan hasil 
manis bagi kami dan nama SMA Kristen 
Petra 2.

Lomba ini terdiri atas tiga tahap, 
yaitu tahap penyisihan, semifinal, dan 
final. Tahap penyisihan dilaksanakan 
pada tanggal 22 September 2019, 
dengan mengerjakan lima puluh soal. 
Usai melewati tahap penyisihan, 
kami maju ke tahap semifinal yang 
berlangsung di gedung FMIPA 
Universitas Negeri Surabaya pada 
tanggal 6 Oktober 2019. Setiap tim 
semifinalis mengerjakan lima soal uraian 
dalam waktu 90 menit. Setelah itu, 
tinggal menunggu hasil siapa saja lima 
tim yang lolos ke tahap final. Puji Tuhan, 
kami dapat lolos ke tahap final.

Pada tahap final yang berlangsung 
pada hari yang sama, tantangan 
semakin sulit, dan kami harus menjalani 
empat sesi. Sesi yang pertama adalah 

Olimpiade Kimia

Mathematics Olympiad
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praktikum. Tiap tim finalis mengambil 
undian untuk menentukan tema 
praktikum yang akan dikerjakan. Kami 
mendapat tema praktikum tentang 
uji iodoform pada beberapa senyawa 
organik. Setelah praktikum, setiap tim 
harus mempresentasikan hasil praktikum 
yang didapat kepada dewan juri. Sesi 
yang kedua adalah tebak konsep. 
Kami diminta menebak suatu jawaban 
dengan bantuan maksimal tiga petunjuk 
yang berhubungan dengan jawaban 
tersebut. Sesi yang ketiga adalah cerdas 
cermat yang berhubungan dengan 
perhitungan-perhitungan kimia dan juga 
pengerjaan soal secara estafet, sehingga 
diperlukan kerja sama tim yang baik. 
Sesi yang terakhir, setiap tim diharuskan 
mempertaruhkan minimal 50% dari 
nilai yang telah didapat dari sesi-sesi 
sebelumnya. Ternyata… semua tim, 
termasuk tim kami, sama-sama memilih 
hanya mempertaruhkan 50% dari nilai 
masing-masing. Dan benar saja… tidak 
ada satu tim pun yang dapat menjawab 
soal taruhan ini dengan benar. 

Hasil nilai langsung diumumkan 
setelah babak ini berakhir. Puji Tuhan, 
kami berhasil meraih Juara I! Kami 
sangat bersyukur atas penyertaan 
Tuhan sehingga kami dapat menjalani 
lomba ini dengan baik, dan tidak lupa 

kami mengucapkan terima kasih atas 
dukungan Kepala SMA Kristen Petra 2, 
guru, orang tua, dan teman-teman kami. 
Pesan kami untuk teman-teman yang 
sedang berjuang dalam hal apa pun 
itu, selalu andalkan Tuhan dan jangan 
pernah berputus asa jika mengalami 
kegagalan, karena kegagalan adalah 
keberhasilan yang tertunda.

oleh: Ivan Candra Gunawan



Kami (Shendy Gavriel, Chelsy Velinda, dan Bright 
Christian) dari SMA Kriten Petra 1 berhasil menjadi 
Juara I Olimpiade Pendidikan Akuntansi Universitas 

Sebelas Maret (OPA UNS) Surakarta pada beberapa waktu 
lalu. Olimpiade Pendidikan Akuntansi ini merupakan lomba 
tahunan yang diadakan oleh Universitas Negeri Sebelas Maret 
Surakarta, Solo. Pada tanggal 26 Agustus 2019, kami mengikuti 
seleksi online yang bersifat individu, dan ternyata kami berada 
pada peringkat satu dari seratus lebih siswa yang berasal dari 
berbagai daerah di Jawa dan Bali. Kami pun maju ke babak 
semifinal pada tanggal 14 September 2019.

Soal pada babak semifinal bisa dibilang sederhana, yaitu 
mengerjakan soal siklus akuntansi perusahaan jasa untuk 
SMA dan siklus akuntansi perusahaan dagang untuk SMK. 

Generasi Baru Indonesia (GENBI) 
Komisariat Jatim mengadakan 
Bank Indonesia Smart Challenge, 

lomba tahunan bidang perbankan 
bagi siswa SMA/SMK sederajat untuk 
wilayah Surabaya, Bangkalan, Gresik, 
dan Sidoarjo. Tahun ini, lomba digelar 
di Gedung KPW Bank Indonesia Provinsi 
Jatim pada tanggal 28 September 2019. 
Ada tiga jenis lomba (cerdas cermat; 
ranking 1; lomba tentang ekonomi dan 
kebanksentralan) yang diikuti oleh para 
siswa dari lima puluh sekolah, termasuk 
SMA Kristen Petra 3. Tiap sekolah wajib 
mengirim satu tim yang terdiri atas tiga 
siswa untuk lomba cerdas cermat, dua 
orang untuk lomba ranking 1, dan lima 
orang sebagai suporter.

Pada seleksi I cerdas cermat, 
kami diberi waktu 60 menit untuk 
mengerjakan enam puluh soal pilihan 
ganda tentang kebanksentralan, ciri-
ciri uang rupiah, akuntansi dasar, bank 
syariah, dan ekonomi makro. Meski bisa 
menyelesaikan soal, kami sempat ragu 
dengan jawaban kami dan pesimistis 

Tiap tim harus menentukan siapa saja yang menjadi anggota 
I, II, dan III. Perbedaan tugas tiap anggota adalah materi soal 
yang harus dikerjakan. Anggota I mengerjakan soal jurnal 
umum, buku besar jurnal umum, dan neraca saldo. Anggota 
II mengerjakan soal jurnal penyesuaian, buku besar jurnal 
penyesuaian, dan neraca lajur. Sedangkan anggota III bertugas 
untuk menyelesaikan laporan keuangannya, membuat jurnal 
penutup, buku besar setelah penutupan, dan neraca saldo 
setelah penutupan.

Kami mengerjakan soal di ruangan yang berbeda, sehingga 
dapat dikatakan ini adalah babak individu. Nilai dari semua 
anggota akan diakumulasi dengan perbandingan 30:30:40. 
Hasil dari babak ini sangat menggembirakan, kami masuk tiga 
besar dengan total nilai 72,9, tidak terpaut jauh dengan nilai 
peringkat satu dan dua.

Babak final adalah sesi cerdas cermat. Pada tahap I, 
tiap tim memilih satu di antara tiga paket soal, dimulai 
dari peringkat teratas pada babak sebelumnya. Meski 
memilih paket soal sisa, kami mampu mengumpulkan 90 
poin. Sedangkan tim peringkat satu dan dua sama-sama 
mengumpulkan 10 poin. Masuk ke babak rebutan, ada dua 
puluh soal yang diperebutkan. Kami berhasil meraih 140 
poin pada babak rebutan ini. Sedangkan tim peringkat satu 
tidak mampu meraih poin, dan tim peringkat dua hanya 
meraih 20 poin. Kemudian, kami diberi soal studi kasus 
akuntansi. Jawaban harus ditulis di papan tulis kecil, dan akan 
dipresentasikan. Puji Tuhan… perjuangan kami mengikuti 
lomba di luar kota terbayarkan dengan menjuarai Olimpiade 
Pendidikan Akuntansi UNS 2019. Thanks, God…!   

oleh: Chelsy, Bright, Shendy

lolos ke tahap selanjutnya. Sambil 
menunggu hasil tes, kami diarahkan 
ke hall untuk mendengarkan ceramah 
mengenai ciri-ciri keaslian rupiah yang 
diikuti games kecil.

Saat pengumuman, kami kaget 
karena sekolah kami tertulis di layar. 
Itu artinya, kami punya harapan untuk 
meraih juara. Kami pun mengambil 
nomor undian untuk bermain pada 
babak semifinal. Dua belas tim dibagi 
menjadi tiga kloter. Empat orang tim 
yang mendapat angka 1 akan 
bertanding lebih dahulu. Poin 
yang paling tinggi dari tiap kloter 
akan maju ke babak final untuk 
memperebutkan Juara I, II, 
dan III. Saat tiba giliran kloter 
ke-2, kami agak gugup dan 
tegang di atas panggung. 
Namun, kami mampu 
meraih poin tertinggi untuk 
kloter ke-2. Itu artinya kami 
masuk ke babak final. 

Pada waktu final, kami 
berusaha seoptimal mungkin. 
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Namun, lawan-lawan kami lebih cakap 
dalam menjawab pertanyaan. Kami pun 
harus puas dengan gelar Juara III. Meski 
begitu, kami tetap bersyukur kepada 
Tuhan, karena apa yang kami raih ini 
lebih dari apa yang kami perkirakan 
sebelumnya. Semua yang kami dapatkan 
ini karena berkat penyertaan Tuhan.

oleh: Gabriella Ismanto 

Bank Indonesia Smart Challenge

Olimpiade Pendidikan 
Akuntansi



Berawal dari kepedulian alumni 
Teknik Mesin tahun 1997 terhadap 
kerusakan lingkungan di dunia 

yang diakibatkan oleh sampah plastik, 
Dimas Bagus Wijanarjo bersama 
rekan-rekannya mendirikan sebuah 
organisasi nonprofit dengan nama Get 
Plastic, yang mengembangkan sebuat 
alat yang diberi nama mesin pirolisis. 
Kali ini, SMK Kristen Petra, khususnya 
guru, teknisi, dan siswa kelas XII 
program keahlian Teknik Pemesinan, 
mendapatkan kesempatan bekerja sama 
dengan tim Get Plastic untuk membuat 
mesin pirolisis ini dengan kapasitas 5 
kg. Mesin ini akan bekerja dengan cara 
memanaskan sampah plastik dengan 
suhu antara 250 °C sampai 400 °C, dan 
dibarengi dengan proses pendinginan 
dari uap hasil pemanasan. Proses 
ini dapat mengubah sampah plastik 
menjadi bahan bakar minyak berupa 
solar ataupun bensin premium.

Proses pengerjaan mesin pirolisis 
ini adalah hal yang baru buat kami, 
sehingga memacu kami untuk semangat 
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Pyrolysis Machine:
Turning Plastic into Fuel

Play Hard, Enjoy the Game, be Humble!

Menjadi juara tidaklah mudah, apalagi dengan latar 
belakang tiap anggota tim yang berbeda. Hal tersebut 
mendorong kami membangun chemistry dalam 

tim. Meski tiap anggota punya skill yang bagus, tetapi jika 
belum ada chemistry yang baik, tidak akan ada kerja sama 
tim yang baik. Padahal, kerja sama tim merupakan elemen 
yang penting saat bertanding. Meski pada awalnya kami tidak 
saling kenal, bahkan beberapa di antara kami berasal dari SMP 
yang berbeda, kami berusaha menjalin 
chemistry di antara kami. 

Salah satu hal kecil 
dan sederhana yang 
kami lakukan untuk 
membangun chemistry 
tersebut adalah dengan 
makan bersama di kantin 
setiap hari. Tim kami 
terdiri atas dua belas 
orang, yaitu:  Theresia 
Virgin Margaret, Ajeng 
Lintang Saraswati, Auryn 
Adiwinata, Stefani Lusia 
Litmantoro, Vallent 
Jasmine Diaz Mahaputri, 
Sherina, Cristabel 
Agatha Cumentas, Evelyn 

belajar dan mengenal proses 
pembuatan mesin yang akan 
dibuat dengan bahan pelat 
stainless ini. Siswa dibagi 
menjadi beberapa tim untuk 
mengerjakannya. Ada yang 
bekerja dengan mesin bubut, 
bekerja dengan mesin 
milling, bekerja dengan mesin gerinda, 
menekuk pelat, ataupun melakukan 
pengelasan. Ada ilmu baru yang kami 
dapat dari proses pengelasan ini. Selain 
menggunakan las listrik seperti biasanya, 
pengelasan juga menggunakan argon.

Rasa lelah selama sepuluh hari 
bekerja seketika hilang dan berganti 
dengan kegembiraan tatkala melihat 
mesin pirolisis kami dapat melakukan 
proses pengolahanan sampah 
plastik dengan baik dan lancar, serta 
menghasilkan bahan bakar berupa 
bensin premium yang mengucur keluar 
saat kran output dibuka.

Harapan kami, semoga mesin 
pirolisis yang telah kami buat ini 
bisa memberi dampak positif bagi 

lingkungan, terutama dalam mengurangi 
ataupun mengolah sampah plastik. Dan 
bahan bakar minyak yang dihasilkan 
menjadi sumber energi alternatif. 
Kebahagian kami semakin bertambah 
saat Mas Dimas Bagus Wijanarko 
(founder Get Plastic) bersama Dr. Laia 
Soler (peneliti teknologi nano) yang 
berasal dari Spanyol, berkunjung ke 
SMK Kristen Petra untuk melihat dan 
memberikan apresiasi luar biasa atas 
mesin pirolisis yang telah kami buat. 
Kiranya dengan keberhasilan dalam 
membuat mesin pirolisis ini, SMK Kristen 
Petra semakin dikenal oleh masyarakat 
luas. SMK Petra... bisa! SMK Petra… 
diberkati! SMK Petra... menjadi berkat!

Christina Elka, Lovelya Sherina, Agnes Belinda Sutama Watara, 
Felicia Angelita, dan Angelica Jacelyn. Dengan kebersamaan 
yang kami bangun tiap hari, kami merasa lebih dekat dan 
memahami satu dengan yang lain.

Dengan modal kebersamaan dan tekad bersama untuk 
menang, kami selalu berusaha mengutamakan kerja sama 
tim. Tidak ada yang bermain individualis. Kami menyadari 
kunci keberhasilan dalam pertandingan adalah kerja sama tim. 
Dalam pertandingan bola basket Girl Smandela Cup 

2K19 yang diadakan oleh 
SMA Negeri 8 Surabaya pada 

tanggal 12-13 Oktober 2019, 
kami berusaha mengikuti 
dengan penuh semangat 
untuk menang, sekalipun 
pada awalnya kami 

bermain dengan sedikit rasa 
grogi. Puji Tuhan, kami diberi 
kemenangan oleh Tuhan. 
Kami berhasil menjadi juara 
ketiga! Kami bersyukur 

dengan kemenangan ini, dan 
kami tetap semangat untuk 
menghadapi perlombaan yang 
akan datang, dan akan terus 

berusaha menjadi juara.
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Anyeonghaseyo…! Cuaca yang cerah pada hari Jumat, tanggal 
18 Oktober 2019, mengubah wajah SMA Kristen Petra 4 bak 
di negeri asing, tepatnya Korea. Yach..! Karena hari itu ada 

kegiatan Korean Hangeul Day. Apa itu Korean Hangeul Day? So, 
Korean Hangeul Day itu adalah hari untuk memperingati hari aksara 
Korea atau yang sering disebut Hangeul. Acara yang diselenggarakan 
di SMA Kristen Petra 4 ini merupakan kerja sama antara PPPK Petra 
dan King Sejong Institute (KSI) untuk peringatan salah satu hari 
penting di negeri gingseng. Hal ini bisa terwujud, salah satunya 
karena SMA Kristen Petra 4 sebagai satu sekolah yang memiliki kelas 
Korea. 

Lagu “Pick Me Up” dan dance yang dibawakan dengan apik 
oleh Santuy Band sebagai pembuka acara, menghentak telinga 
dan mata para pengunjung, baik siswa SMA Kristen Petra 4, siswa 
sekolah lain, maupun tamu undangan. Setelah itu, dilanjutkan 
dengan kata sambutan oleh Ketua I Dewan Pengurus PPPK Petra, 
Dr. Ir. J. Heryanto, MS, MBA. Beliau menyampaikan bahwa belajar 
tak melulu harus di kelas secara formal, sesekali perayaan seperti ini 
diperlukan agar siswa bisa belajar lebih menyenangkan. Tidak hanya 
penampilan di atas, acara ini juga menampilkan taekwondo, fashion 
show, dan penampilan seru lainnya. Selain penampilan dari siswa, 
pengunjung dapat menikmati makanan khas Korea dengan menu 
ttokbokki, japchae, chicken, bulgogi, dan kimchi. Juga ada booth khas 
Korea yang bisa dikunjungi secara cuma-cuma dan bisa menambah 
pengetahuan tentang Korea. Booth apa aja, sih? Ada photobooth 
yang mana pengunjung bisa berfoto dengan menggunakan baju khas 
Korea, yaitu apa lagi kalo bukan hanbook. Tak lupa juga, ada booth 
kaligrafi yang mana pengunjung bisa mendapatkan kipas bertuliskan 
nama mereka dengan huruf Korea, yang ditulis dengan pena dan 
kertas khas negeri yang terkenal akan K-Pop-nya itu.

Wah, menarik sekali tentunya…! So, acara ini sangat menarik dan 
bermanfaat banget untuk menambah wawasan kita tentang budaya 
Korea. Nah, jika kalian belum berkesempatan ikut acara ini, jangan 
sedih, karena Korean Hangeul Day ini diadakan pada setiap tahunnya. 
Jadi, jangan lupa datang, ya!

oleh: Maurent L. dan Vanessa G.

Korean
Hangeul Day


