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Selamat Natal 2019 dan Tahun Baru 2020! 
Senang rasanya bisa berjumpa dengan 
Anda kembali pada tahun yang baru ini. 
Pada akhir tahun yang lalu, tentunya ada 
banyak kegiatan yang dilaksanakan dalam 
rangka merayakan Natal di sekolah-sekolah 
yang ada di lingkungan PPPK Petra. Untuk 
itu, kami mencoba merangkum beberapa 
kegiatan tersebut bagi Anda untuk disajikan 
dalam Buletin Gema Petra edisi Januari 
2020 ini, di antaranya adalah lomba-
lomba Natal ataupun Christmas charity. 
Selain itu, tak lupa juga kami menyajikan 
liputan kegiatan siswa dalam acara open 
house, retret, field trip, serta pengalaman 
mereka dalam mengikuti berbagai ajang 
lomba, baik di bidang akademik maupun 
nonakademik.

Kiranya liputan berita yang kami sajikan 
dalam Buletin Gema Petra kali 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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Teman-teman… tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Desember. Hayooo… 
ada yang tahu tidak, pada bulan Desember kita akan memperingati apa? Yup! 
Kita akan memperingati hari Natal, hari lahirnya Tuhan Yesus ke dunia. Dalam 

rangka menyambut hari Natal, seluruh siswa di KB-TK Kristen Petra 5 mengikuti 
kegiatan Christmas fashion show di sekolah yang diadakan pada hari Kamis dan 
Jumat, tanggal 12-13 Desember 2019. Kami semua diminta untuk memakai kostum 
yang bernuansa Natal. Kami pun memakai kostum yang bagus sehingga terlihat 
cantik dan tampan. Ada yang memakai baju berwarna merah, hijau, dan putih. 
Bahkan, ada yang memakai kostum Santa Claus serta reindeer. 

Kegiatan dimulai pada hari Kamis yang diikuti oleh adik-adik KB A. Walaupun 
mereka masih kecil, mereka berani tampil dan berjalan sendiri tanpa didampingi 
oleh guru ataupun mama-papa. Pada hari selanjutnya, giliran siswa KB B, TK A, dan 
TK B, yang mengikuti acara lomba fashion show ini. Kami menggunakan kostum 
terbaik dan berpose di depan semua guru serta teman-teman. Setelah acara selesai, 
kami pun mendapatkan hadiah dari sekolah, sebagai wujud apresiasi atas keberanian 

kami untuk tampil dan berpose di depan teman-teman. 
Kami senang sekali bisa menyambut Natal kali ini dengan mengikuti 

kegiatan Christmas fashion show. Kami menjadi anak yang semakin berani dan 
tidak malu-malu lagi. Kami juga sudah tidak sabar untuk merayakan Natal 

bersama mama dan papa serta semua orang. Teman-teman, mari kita 
sambut datangnya hari Natal dengan penuh semangat! Semoga damai dan 
sukacita Natal selalu beserta kita semua.

Halo, teman-teman…! Desember ceria telah tiba! Semarak Natal dan warna-warni hiasan 
Natal terlihat di mana-mana. Kegembiraan ini juga kami rasakan di KB-TK Kristen Petra 
7. Kami menyambut keceriaan Natal ini dengan berbagai kegiatan, salah satunya kami isi 

dengan kegiatan lomba.
Oh, iya… kegiatan lomba Natal ini diikuti oleh siswa mulai jenjang KB sampai TK. 

Untuk kelas KB, diikuti bersama dengan orang tua. Lomba memasangkan hiasan Natal 
untuk KB A, dan lomba mengelompokkan hiasan Natal untuk KB B. Kakak  TK A 

tidak mau kalah juga, mereka mengikuti lomba mengaitkan topi Natal. Sedangkan 
kakak TK B mengikuti lomba menyusun puzzle gambar Natal.

Lomba TK A dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019. Dan 
besoknya, dilaksanakan lomba Natal untuk TK B. Untuk lomba siswa KB A dan 
KB B, dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019. Oh, iya… pada 
saat lomba siswa KB, sekolah kami juga mengadakan charity bazaar. Nantinya, 
uang hasil dari kegiatan bazar ini digunakan untuk kegiatan berbagi kepada 

orang-orang yang membutuhkan. Wah, sungguh ceria sekali Natal tahun ini!
Dalam lomba, pastinya ada yang menang ataupun yang kalah. Selamat, ya… 

bagi yang juara! Dari KB A, Juara I oleh Arnoldus Brandon Sutejo, Juara II oleh Joshua 
Leonard Ariyanto, dan Juara III oleh Michaella Tjo. Dari KB B, Juara I oleh Jonathan 

Michio Hardjo (KB B2), Juara II oleh Hansel Joansen Liadi Gabriel (KB B1), dan Juara III oleh 
Oliver Nathanael Mahardhika (KB B2). Dari TK A, Juara I oleh Joey Marvelo Subiakto, Juara II oleh 

Joyce Nathanie Kusumo (A1), dan Juara III oleh Darren Dominick Lie (A1). Dari TK B, Juara I oleh 
Karen Nelvina Huang (B3), Juara II oleh Domique Coline Indrawan (B1), dan Juara III oleh Kiana Devari Mylea (B2). 
Bagi yang belum juara jangan putus asa, ya… karena kalian bisa meraihnya pada kesempatan yang lain. Selamat 
Natal…! Tuhan Yesus memberkati.

Christmas Fashion Show

Keceriaan Natal
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Sehari Bersama Mama dan Papa di Sekolah

Haloo... halooo...! Apa kabar, teman-teman semua? Hari ini, aku mau cerita pengalamanku 
saat naik delman di sekolah pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019 lalu. Seru sekali 
lho, teman-teman! Kami, anak-anak KB Kristen Petra 1, bisa jalan-jalan naik delman 

bersama-sama. Saat bu guru menggandeng tangan kami ke halaman sekolah, ternyata pak 
kusir dengan delmannya sudah menunggu. “Teman-teman, lihat! Delmannya sudah datang!“ 
seru Ryan. Kami semua langsung berteriak gembira karena tidak sabar untuk segera naik 
delman. Yeaaayyy...!!!

Bu guru membagi kami dalam beberapa kelompok supaya bisa naik delman secara 
bergiliran. Saat akan naik, ada beberapa dari kami yang merasa takut, namun bu guru tetap 
menggandeng tangan kami supaya kami tidak merasa takut. Ternyata benar juga, naik 
delman tidak menakutkan, tetapi mengasyikkan, lho! Hehehe...! Selama berkeliling naik 
delman, kami semua diajak oleh ibu guru untuk bernyanyi bersama lagu “Naik Delman“. 
Kami pun bernyanyi dengan gembira. 

Pada hari minggu kuturut ayah ke kota... 
Naik delman istimewa kududuk di muka... 
Kududuk samping pak kusir yang sedang bekerja... 
Mengendali kuda supaya baik jalannya...

“Anak-anak, siapakah yang mengendarai delman?“ tanya Ibu Indra. 
“Pak kusir, Bu!“ jawab Kevin. “Wah, ternyata anak-anak KB sudah pinter 
semua, ya!“ seru Bu Indra. Nah teman-teman, itulah pengalamanku 
saat naik delman. Kami senaaaaanggg sekali! Sekian dahulu ceritaku, 
teman-teman...! Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya ya……!!!

Hari Selasa, tanggal 26 November 
2019, merupakan hari istimewa 
bagi kami, siswa-siswi TK Kristen 

Petra 11 Kelompok A dan B, karena 
kami boleh datang dan belajar bersama 
orang tua di sekolah. Belajar bersama 
orang tua? Iya! Hari ini, orang tua kami 
diundang oleh bu guru untuk mengikuti 
kegiatan gathering dengan tema 
“Sweetness in Christmas”.

Karena hari ini adalah hari 
yang istimewa, kami masuk sekolah 
menggunakan pakaian bebas bernuansa 
Natal, yaitu pakaian berwarna merah 
atau hijau. Wow…! Ada teman yang 
datang bersama dengan papa dan 
mama. Wah, senangnya…!

Kegiatan gathering kali ini adalah 
membuat hiasan Natal dari bahan 

Asyiknya
Naik Delman
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bekas yang masih bisa diolah, misalnya 
membuat pohon Natal, lonceng, dan 
lain-lain. Untuk menghasilkan karya 
yang terbaik, kami (siswa dan orang tua) 
harus bekerja sama. Setelah mendapat 
penjelasan dari ibu guru, kami segera 
bekerja dengan semangat. Ibu guru dan 
pak guru berkeliling untuk mengamati 
dan mendokumentasikan kegiatan 
bersama orang tua ini.

Wah, ternyata papa dan mama kami 
sangat kreatif…! Botol bekas bisa diolah 
menjadi lonceng cantik. Kardus dijadikan 
manusia salju, hiasan pintu, dan kreasi 
yang lain. Apalagi kegiatannya? Oh, ada 
lagi yang seru… yaitu mencari mama 
yang wajahnya mirip. Hehehe…! “Ayo, 
cepat, cepat! Ajak ke depan!” Kami pun 
semangat mencari, dan menggandeng 

mama yang dianggap wajahnya mirip. 
Horeee... sudah dapat! Ternyata, yang 
wajahnya mirip adalah Mama Edison 
dan Mama Callysta. Pada akhir acara, 
bapak dan ibu guru memberikan suvenir 
untuk setiap anak sebagai apresiasi dan 
ucapan terima kasih kepada orang tua 
yang bersedia hadir.



My Christmas Carol

Natal Bersamamu

Jingle bells… jingle bells… jingle 
all the way…. Hai, teman-teman! 
Tidak terasa, ya, kita sudah masuk 

bulan Desember. Aku dan teman-teman 
di TK Kristen Petra 10  sangat bahagia 
menyambut Natal. Rangkaian perayaan 
Natal di sekolah diawali dengan kegiatan 
Art, Science, and Charity Event (ASCE) 
pada tanggal 11 Desember 2019. Dalam 
kegiatan ini, diadakan juga Petra 10’s 
Got Talent Christian Kindergarten and 
Elementary Schools, sehingga semua 
dapat menampilkan berbagai bakat dan 
talenta yang kami miliki untuk memuliakan 
nama Tuhan. Ada yang menari, menyanyi, 
bermain alat musik keyboard, bermain 
sulap, dan fashion show.

Kebaktian dan perayaan Natal siswa KB-TK Kristen Petra 9 
dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, pukul 
07.30–09.30, bertempat di aula TK Kristen Petra 9. Sejak pagi, para 

siswa KB-TK Kristen Petra 9 sudah berdatangan dengan aneka kostum 
yang sangat khas dengan nuansa Natal. Mereka memakai kostum sesuai 
dengan peran atau penampilan yang akan mereka bawakan. Ada yang 
berkostum malaikat, Maria , Yusuf, bahkan domba. Tak lupa, yang akan 
tampil menari dan menyanyi juga tak kalah heboh dengan kostumnya 
yang sangat lucu. Acara diawali dengan puji-pujian yang penuh 
sukacita dan persembahan, dilanjutkan dengan pemberitaan firman 
Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Susanna Kurniawati, S.Th. Para siswa 
menyimak cerita Natal yang disampaikan oleh Ibu Susanna dengan antusias. Setelah mendengarkan 
firman Tuhan, acara dilanjutkan dengan penampilan talenta siswa-siswi KB dan TK. Aneka talenta yang 
ditampilkan ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan dalam acara perayaan Natal ini.

Menjelang Natal, pastinya banyak sekali acara yang 
diadakan di sekolah. Begitu juga dengan TK Kristen 
Petra 12, yang mengadakan salah satu acara Natal 

bersama, yaitu kebaktian Natal, pada hari Senin, tanggal 16 
Desember 2019. Kebaktian ini dipimpin oleh pendeta yang 
memberi khotbah tentang pemberitaan firman Tuhan akan 
kelahiran Tuhan Yesus. Setelah mendengarkan khotbah, 
acara dilanjutkan dengan penampilan siswa. Acara ini 
sangat menggelitik, karena semua anak diwajibkan 
untuk mempersembahkan penampilan-penampilan yang 
menarik, tak terkecuali para siswa KB. Penampilan siswa 
ini merupakan persembahan dari setiap kelas yang dibantu 
oleh guru kelas masing-masing. Ada yang menyanyi solo yang diiringi dengan 
penari-penari latar yang lucu, dan ada pula berbagai penampilan dance. Tak lupa juga, lagu yang 
dipersembahkan adalah lagu-lagu yang bernuansa Natal. Acara berlangsung meriah. Semuanya memiliki rasa 
ingin tampil yang sangat tinggi, dan menanti-nantikan gilirannya untuk maju. Mereka yang menjadi penonton 
pun sangat terhibur dan menikmati penampilan panggung teman-temannya.

Persembahan Talenta

dalam Perayaan Natal
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Pada hari Senin, tanggal 16 
Desember 2019, kami mengadakan 
ibadah dan perayaan Natal untuk siswa 
TK A dan B, dengan persembahan 
pujian, puisi, dan fragmen Natal. Firman 
Tuhan disampaikan oleh Pdt. Devianti 
Uktolseja, M.Min., tentang kisah 
kelahiran Tuhan Yesus. Setelah ibadah 
Natal, kami pun melanjutkan dengan 
kegiatan makan bersama. 

Teman-teman, hari Natal memang 
selalu membawa sukacita..! Ayo, teman-
teman, mengingat kembali tentang 
Sang Juru Selamat yang lahir karena 
mengasihi kita, dan selalu berikan 
yang terbaik sebagai ungkapan syukur 
kepada-Nya!



KB-TK Kristen Petra 13 mengadakan 
acara Perayaan Natal Bersama pada 
hari Selasa, tanggal 13 Desember 

2019. Aku sangat bersemangat 
berangkat ke sekolah memakai kostum 
yang semakin menambah rasa percaya 
diriku. Setelah melalui latihan selama 
beberapa waktu, akhirnya tiba saatnya 
bagi aku dan teman-teman untuk 
menampilkan kebolehan kami di 
hadapan kakak TK B dan juga orang tua 
kami. Dalam perayaan ini, seluruh siswa 

Christmas Celebration

Merry Christmas

Teman-teman, tentunya kita 
semua mengetahui bahwa bulan 
Desember merupakan bulan 

di penghujung tahun sebelum kita 
menyambut datangnya tahun yang baru. 
Bulan Desember memberi arti tersendiri 
bagi umat kristiani, karena pada bulan 
Desember umat kristiani merayakan 
kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru 
Selamat. Banyak kegiatan yang dilakukan 
untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus 
Kristus, di antaranya: menghias kelas 
dengan pernak-pernik Natal, memasang 
pohon Natal dengan lampu hias, serta 
mengikuti kebaktian dan perayaan Natal 
sebagai wujud persembahan sederhana 

untuk Tuhan Yesus. 
Itulah sebagian 
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kegiatan yang dilakukan oleh siswa kelas 
I–VI SD Kristen Petra 1.

Kebaktian dan perayaan Natal siswa-
siswi SD Kristen Petra 1 dilaksanakan 
pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 
2019, dengan tema ”Sang Tunas, 
Pembawa Harapan”. Kebaktian  Natal  
dilayani oleh Ev. Danny Nobret, S.Th. 
dengan penuh khidmat dan sukacita. 
Meski dilaksanakan secara sederhana, 
perayaan Natal ini memberi kesan 
tersendiri bagi kami, bahwa Natal 
adalah hari yang sangat menyenangkan 
untuk memuliakan hati Tuhan dan 
mempersembahkan yang terbaik. Natal 
adalah hari yang penuh damai dan 

dinantikan oleh banyak orang. Tuhan 
Yesus telah mempersembahkan diri-
Nya untuk kita, umat manusia. Tuhan 
sudah memberikan cahaya-Nya untuk 
menerangi hidup kita.

Sudahkah kita menjadi persembahan 
yang hidup untuk Tuhan? Sudahkah 
terang yang kita miliki, kita sebarkan dan 
menerangi orang lain? Semoga Natal 
tahun 2019 ini membawa berkat dan 
kasih karunia untuk kita semua. Tuhan 
Yesus, Sang Penerang, memberkati kita 
semua. Amin.

KB B dan TK A mendapat kesempatan 
tampil di atas panggung. Kami 
menyuguhkan berbagai performance 
untuk menyambut kelahiran Sang Juru 
Selamat di hati kami. Ada gerak dan lagu, 
angklung, balet, band bocah, modern 
dance, serta tablo (drama tanpa dialog) 
tentang kelahiran Yesus. Kostum yang 
kami pakai juga sangat lucu dan penuh 
warna. Pokoknya hari ini sangat meriah 
dan menyenangkan!

Setiap penampilan mendapat 
sambutan yang meriah dari para 
penonton karena kami tampil dengan 
penuh percaya diri dan menggemaskan. 
Kami pun semakin percaya diri dan 
membuat kami ingin tampil lagi dalam 
acara- acara seperti ini. Terima kasih, 
Tuhan… hari ini kami dapat melayani-Mu 
dengan talenta yang kami miliki. Melalui 
pelayanan yang kecil ini, kami ingin 
selalu memuliakan-Mu. Merry Christmas 
every one! God bless you all…!



Time to be

Fun Gym Competition

Mens sana in corpore sano, sebuah kalimat dalam 
bahasa Latin yang berarti: dalam tubuh yang sehat 
terdapat jiwa yang kuat. Kalimat ini mengingatkan 

kita pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Salah satu cara 
yang bisa ditempuh untuk menjaga kesehatan adalah dengan 
berolahraga.

Dengan berolahraga dengan teratur, selain menjaga 
kebugaran dan kesehatan tubuh, juga menjadikan jiwa dan 
pikiran kita lebih segar, terlebih jika kita melakukannya di 
tempat terbuka atau lapangan pada pagi hari. Di sekolah kami, 
kegiatan olahraga dilakukan secara rutin, salah satunya dalam 
bentuk fun gym. Seluruh siswa mulai kelas I sampai kelas VI 
mengikuti kegiatan fun gym secara bergantian, sesuai 
dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Fun gym merupakan kegiatan senam yang diiringi oleh 
musik dengan nuansa riang gembira. Kegiatan ini bertujuan 
untuk membangun pola hidup sehat pada siswa. Nah, pada 
penghujung akhir semester I ini, ada yang spesial. Sekolah 
kami, SD Kristen Petra 5, mengadakan Fun Gym Competition 
pada tanggal 9-11 Desember 2019. Kegiatan ini bertujuan 
untuk mengapresiasi kesungguhan para siswa yang telah 
mengikuti kegiatan rutin fun gym pada semester I. Tiap-tiap 
kelas saling bersaing menunjukkan kekompakan, semangat, 
dan hafalan akan gerakan. Hasilnya, ada enam pemenang 
untuk tiap jenjang, yaitu: kelas I-B, II-D, III-D, IV-C, V-B, 
dan VI-C. Wajah sukacita tampak dari para peserta ketika 
pemenang lomba diumumkan.

Natal merupakan satu momen yang ditunggu-tunggu oleh umat kristiani 
di seluruh dunia, khususnya anak-anak. Banyak aktivitas menarik dan 
bermanfaat yang dilakukan dalam menyambut Natal tahun 2019 ini, salah 

satunya adalah keikutsertaan para siswa SD Kristen Petra 7 dalam acara Jingle 
Rainbow yang diselenggarakan oleh SMP Kristen Petra 2. Acara ini berlangsung 
pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2019. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk 
lomba-lomba yang menarik, antara lain: coloring, fashion show, cooking, T-shirt 
painting, diorama, dan digital Chinese painting.

Berbagai persiapan dilakukan oleh para siswa, dengan dibantu oleh guru-
guru pendamping yang ahli di bidangnya. Para orang tua juga ikut terlibat dalam 
memilih kostum untuk siswa peserta lomba fashion show. Tuhan sungguh baik. 
Kerja keras dan latihan yang diikuti oleh para siswa berbuah manis. Beberapa 
gelar juara berhasil diraih oleh siswa-siswi SD Kristen Petra 7. Dalam lomba 
coloring, Juara Harapan III diraih oleh Youme Avrillia (III-B). Dalam lomba 
fashion show, Juara II diraih oleh Janice Clarence Tjen (IV-C). Dalam lomba 
T-shirt painting, Juara III diraih oleh Michelle Graciella Soegiarto (VI-A). Dalam 

lomba diorama, Juara III diraih oleh Angelina Natalie Lukito dan Brinneth 
Angelina Sharon Wong (V-A). Dalam lomba digital Chinese painting, Juara 
I diraih oleh Kayleen Lovely Widjojo (VI-B), Juara II oleh Valentino Arnold 
Dolonseda (IV-C), dan Juara III oleh Maximillian Eugene (VI-B).

Sukacita tampak di wajah para siswa SD Kristen Petra 7 yang 
memenangkan lomba. Bagi teman-teman yang belum berhasil, 
jangan menyerah dan berputus asa. Tetaplah berusaha dan 
berlatih, pasti akan berhasil pada kesempatan yang akan datang.
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Bulan Desember adalah bulan yang dinanti-nantikan. 
Tahukah kalian, mengapa bulan ini sangat dinanti? 
Selain bulan terakhir dalam hitungan kalender, bulan 

Desember identik dengan Natal, bagi-bagi hadiah, dan liburan. 
Untuk memaknai Natal tahun ini, kami, siswa-siswi kelas VI 
SD Kristen Petra 11, ingin berbagi kasih dengan mengadakan 
aksi Natal, yaitu dengan mengumpulkan sumbangan berupa 
sembako yang akan kami sumbangkan ke Panti Asuhan Bukti 
Kasih yang beralamatkan di Jalan Tenggilis Mejoyo Selatan V 
No. 1, Surabaya. Kami melaksanakan kegiatan ini pada hari 
Sabtu, tanggal 7 Desember 2019. Ada beberapa teman dan 
guru yang menjadi perwakilan untuk berkunjung ke panti 
asuhan tersebut. 

Kebersamaan kami dimulai dengan ibadah bersama 
yang dilaksanakan pada pukul 11.00. Pada sela-sela ibadah, 
kami juga melakukan games agar kami semakin dekat 
dengan teman-teman 
yang ada di panti. 
Meskipun cuaca 
sedang panas, 
kami tetap 
bersemangat 
dan bersukacita 

Berbagi Kasih

Sang Tunas Pembawa Harapan

Pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 
2019, kami, siswa-siswi SD Kristen 
Petra 12, melaksanakan ibadah Natal di 

GKI Trunojoyo. Ibadah ini dibagi dalam dua 
sesi, yaitu sesi I untuk siswa kelas kecil (I-III) 
pada pukul 08.00-09.00, dan sesi II untuk 
kelas besar (IV-VI) pada pukul 09.30-10.30. 

Ibadah dipimpin oleh Pdt. 
Susanne Kurniawati, S.Si. 
dengan mengangkat tema 
“Sang Tunas Pembawa 
Harapan“. Bacaan Alkitab 
diambil dari Lukas 2:8-14. 
Dalam ibadah Natal ini, 
disampaikan bahwa Sang 
Tunas Pembawa Harapan, 
yaitu Tuhan Yesus, adalah 
jawaban bagi kita umat 
manusia. Kedatangan-Nya 
menyalakan harapan di 

tengah rasa putus asa. 
Dalam ibadah Natal ini 

juga ditampilkan beberapa 
performance dari siswa, 
di antaranya duet Isabelle 
(III-B) dan Aimee (III-A) yang 
menyanyikan lagu “Have Yourself 
a Merry Little Christmas“, 

untuk berkunjung dan berbagi kasih bersama mereka. Setelah 
games, acara dilanjutkan dengan renungan singkat tentang 
kelahiran Tuhan Yesus, sebelum bersama-sama menikmati 
berkat Tuhan berupa makanan. Sambil menikmati berkat 
Tuhan, kami juga bercakap-cakap dengan mereka. Banyak 
hal yang kami bicarakan, baik itu berupa kehidupan di panti 
maupun masalah yang kami temui di sekolah. Tidak terasa… 
waktu sudah menunjukan pukul 13.00. Kami memutuskan 
untuk pulang. Sebelum pulang, kami berfoto bersama sebagai 
kenang-kenangan.

Melalui aksi Natal ini, kami belajar bahwa kita harus 
lebih bersyukur terhadap keadaan dan kondisi kita saat ini. 
Selain itu, melihat kondisi teman-teman yang ada di panti, 
membuat kami lebih menyadari bahwa keajaiban Tuhan ada 
bagi mereka. Walaupun mereka ada dalam panti, mereka 
tetap tumbuh dengan baik, dan senantiasa hidup penuh kasih 

dari para pengurus di panti ini, dan pasti tetap 
dalam penyertaan yang 

sempurna dari Tuhan. 
Semoga bantuan 

yang kami 
bawa ini, dapat 
membantu 
kehidupan 
mereka yang 
ada di panti 
asuhan ini. 
Amin.

solo vokal dari Annabelle (III-A) yang 
membawakan lagu “Seribu Lilin”, dan 
Christabella yang membawakan sebuah 
puisi berjudul “Asalkan Yesus Bersama Kita”. 

Melalui ibadah ini, kami benar-benar 
mendapat berkat dan keyakinan bahwa 
Sang Tunas Pembawa Harapan telah lahir 
dan akan selalu berada di tengah-tengah 
kami, yang siap menemani, baik dalam suka 
maupun duka. Setelah ibadah, kami kembali 
ke sekolah dan melanjutkan kegiatan 
dengan membuat kartu Natal yang nantinya 
diberikan kepada orang tua. Kartu Natal 
dibuat sekreatif mungkin, sebagai ungkapan 
syukur atas kebaikan dan kasih sayang orang 
tua kepada kami. Natal kali ini benar-benar 
membawa damai dan sukacita bagi kami 
semua.

Kartu Natal yang telah dihias, 
ditempel pada parsel tas kecil yang 
disediakan oleh sekolah. Wah… 
sungguh indah hadiah Natalku. 
Selamat Natal, mama dan 
papa…! Selamat Natal, bapak 
dan ibu guru…! Selamat 
Natal, teman-teman 
semua…! Tuhan Yesus 
memberkati.
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Christmas Flashmob

The Winner of Jingle 
Rainbow Competition

Sukacita dan gegap gempita natal 
telah terasa di sudut-sudut sekolah. 
Dalam perayaan Natal kali ini, ada 

yang berbeda di SD Kristen Petra 13. Salah 
satunya… kami bersama-sama melakukan 
flashmob di lapangan sekolah dengan 
iringan backsound lagu “Santa Claus is 
Coming to Town”. Semua siswa berkumpul 
dan bersukacita bersama dengan cara 
flashmob dance. Waaaah… kegiatan ini 
berlangsung sangat seru, deh! 

Setelah kami menari bersama di 
lapangan, acara berlanjut di aula sekolah 
untuk perayaan Natal bersama. Ada 
banyak penampilan dari setiap jenjang 
kelas dalam memeriahkan acara ini, 
antara lain: dance, hip hop, musik 
ansambel, paduan suara, angklung, 
kolintang, dan masih banyak lagi. Acara 
semakin meriah karena kami merayakan 

SD Kristen Petra 10 melanjutkan tren positif dengan menjuarai beberapa 
cabang lomba dalam keikutsertaannya di Jingle Rainbow Competition yang 
diadakan oleh SMP Kristen Petra 2 pada tanggal 7 Desember 2019. Kompetisi ini 

diharapkan menjadi wadah bagi pengembangan bakat siswa di tingkat SD, khususnya 
di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya. 

Dalam perlombaan memasak, ada tiga gelar juara berhasil diraih, yakni: Juara 
I oleh Jansen Fernando dan Felix Darius kelas VI-A, Juara III oleh Yorico Vincent 
dan Abraham Benedict kelas IV-C, dan Juara Harapan I oleh Karenhappuch Senjaya 
kelas VI-C dan Jennifer Maydiana kelas VI-B. Dalam perlombaan diorama, Samantha 
Phaedra Pranata dan Venecia Caylene kelas VI-C berhasil meraih Juara II. Sementara 
dalam lomba fashion show, Shesya Michella Oxlo kelas VI-B meraih Juara I. 

Keberhasilan yang diraih oleh para siswa ini membuat SD Kristen Petra 10 
merebut predikat sebagai juara umum. Sungguh kado Natal yang indah, bukan? 
Selamat merayakan Natal dan tahun baru, teman-teman…! Tuhan Yesus memberkati.

Museum Air Surabaya

Hello, guys…! Kami, siswa kelas VIII SMP Kristen Petra 2, 
mengikuti kegiatan pembelajaran di luar kelas setelah 
berakhirnya kegiatan Penilaian Akhir Semester (PAS). 

Kegiatan yang kami ikuti adalah kunjungan ke Museum Rumah 
Air yang terletak di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Kunjungan 
diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019. Di 
Museum Rumah Air ini, kami belajar tentang proses pengolahan 
air PDAM di Kota Surabaya, sejarah perkembangan pengolahan 
air minum di Kota Surabaya, serta edukasi tentang lingkungan 
hidup, khususnya air. Senang rasanya mendapat wawasan yang 
baru tentang proses pengolahan air minum di Kota Surabaya, 
yang bermula dari air sungai, proses penjernihan, hingga air siap 
untuk didistribusikan ke pelanggan. Pada dinding-dinding museum 
juga terpampang informasi tentang peralatan zaman dahulu 
beserta penjelasannya, seperti meteran kuno, yang juga dilengkapi 
penjelasan tentang pengertian dan proses terjadinya pencemaran air.

Natal juga bersama dengan beberapa 
anak dari Panti Asuhan Sola Gratia, 
sehingga sukacita Natal tidak hanya 

kami sendiri yang rasakan, tetapi  
juga kami bagikan kepada yang 
lainnya. Selamat Natal 2019…!
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PelantikanLapangan SMP Kristen Petra 5 terlihat ramai pada hari Senin pagi itu. Banyak anak 
terlihat membawa topi upacara, beberapa di antaranya membawa bendera, dan 
ada juga yang sibuk mempersiapkan sesuatu. Wah, kira-kira akan ada kegiatan apa, 

ya? Ada yang tahu? Yap, betul sekali! Akan ada pelantikan pengurus OSIS, pengurus PD, 
dan ikon sekolah yang baru. Wah, pasti seru sekali! 

Waktu itu, sekitar seminggu sebelum pelantikan, tim inti OSIS yang 
baru sedang melakukan latihan untuk pelantikan. Di sana ada Gabriella 
Angelica Yapri, Eunike Obidient Djuwari, Zeirah Eclesia Gabriella Rohi, 
Valentino Alferly Sentoe, Kayleen Hartono, dan juga ketua PD, Nataniel 
Joshe, serta ikon sekolah, Liv Clementine De Kweldju dan Samuel 
Bachtiar Simanullang. Semuanya berlatih upacara (gerak jalan) bersama, 
sampai matahari tepat di atas kepala, berpanas-panasan bersama. 
Mereka berlatih hingga H-1 sebelum upacara.

Pagi hari, tanggal 18 November 2019, kami semua sudah berkumpul di tepi 
lapangan. Sembari menunggu upacara dimulai, kami berbincang-bincang dan bergurau 
bersama. Beberapa menit kemudian, upacara dimulai. Kami berdiri sesuai dengan 
posisi masing-masing. Upacara dimulai dengan upacara bendera terlebih dahulu, lalu 
dilanjutkan prosesi pelantikan pengurus OSIS dan ketua PD yang baru. Prosesi 
pelantikan dimulai dengan pelepasan selempang jabatan pengurus lama, diikuti 
oleh pemasangan selempang jabatan pengurus baru. Setelah itu, penyerahan 
jabatan ke ketua OSIS baru. Ketua OSIS juga membacakan janji pengurus OSIS 
yang diikuti oleh seluruh anggota OSIS. Selepas prosesi penyerahan jabatan, kami 

semua kembali ke tempat semula, yaitu tepi lapangan.
Itulah sedikit cerita dari upacara  pelantikan pengurus OSIS SMP Kristen 

Petra 5. Terima kasih untuk pengurus OSIS lama yang sudah menyelesaikan 
tugas, dan selamat bertugas untuk pengurus OSIS baru! Keep fighting!!!

Tim bola basket putra dan putri 
SMP Kristen Petra 3 berhasil 
mengawinkan gelar juara dalam 

kompetisi bola basket ChiLeague 2019 
yang diadakan di SMP Cita Hati East. 
Saya, Owen Mansell dari kelas VIII-4, 
akan berbagi pengalaman mengesankan 
ini. Hasil yang kami raih tidak didapatkan 
dengan mudah. Tim bola basket 
putra Petra 3 harus menghadapi 
dua pertandingan dahulu agar bisa 
mendapatkan tiket final. Pada game 

pertama, Petra 3 mampu mengalahkan 
tim SMP Negeri 19 dengan skor yang 
lumayan jauh. Pada game kedua, Petra 3 
menghadapi tim Mawar Sharon. Lawan 
bermain bagus, tetapi tim Petra 3 masih 
dapat mengatasi dengan skor akhir 46-
24. Di sisi tim putri, mereka juga harus 
menghadapi dua tim sebelum masuk ke 
final, tim Gloria 1 dan juga tuan rumah, 
yaitu tim Cita Hati East. Untungnya, tim 
putri Petra 3 dapat mengatasi dua tim 
berat tersebut.

Tiba saatnya partai final yang 
berlangsung pada tanggal 8 November 
2019, tim putra Petra 3 menghadapi 
tuan rumah, tim Cita Hati East. 
Kemenangan tidak diraih dengan 
mudah. Pertandingan berjalan sengit 
dan menegangkan. Skor pertandingan 
saling menyalip. Pada akhirnya… sang 
kapten, Daniel, dan kawan-kawan, bisa 
memenangkan pertandingan dengan 
skor 57-54. Semua pemain dan pelatih 
sangat gembira dengan hasil ini. 

Di sisi lain, tim putri harus 
menghadapi tim SMP Negeri 19. 
Pertandingan juga berjalan seru, bahkan 
sampai lanjut ke babak overtime dua 
kali. Woww...! “Jangan patah semangat 
sebelum peluit akhir pertandingan 
dibunyikan!” kata Richel menyemangati 
teman-temannya. Pada akhirnya, tim 
Petra 3 mampu menyudahi pertandingan 
dengan skor 24-19. 

Kami sangat berterima kasih kepada 
Tuhan karena diberi kelancaran selama 
turnamen berlangsung, juga kepada 
orang tua yang selalu mendukung 
kami. Bagaimanapun juga, hasil ini 
tak lepas dari kerja keras latihan kami. 
Kami harus mengikuti latihan tiga kali 
selama seminggu, dan latihan fisik yang 
melelahkan. Tetapi pada akhirnya… 
semuanya membuahkan hasil yang 
manis. Itu adalah sebagian pengalaman 
kami dalam ChiLeague 2019. Byeee…!!

Pengurus

Double Champion
Petra 3

OSIS
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Music Club merupakan salah 
satu komunitas yang dibentuk 
untuk mewadai bakat musik 

dan vokal yang dimiliki oleh para siswa 
di SMP Kristen Petra 1. Asal mula 
berdirinya Music Club ini dimulai dari 
ide para siswa yang memiliki kerinduan 
untuk bermain musik bersama dalam 
sebuah komunitas, layaknya komunitas 
yang sudah terbentuk sebelumnya, 
seperti English Club dan Mandarin 
Club. Hadirnya Music Club memberikan 
warna baru tersendiri bagi para siswa 
untuk semakin termotivasi dalam 
mengembangkan bakat musik atau vokal 
yang mereka miliki. “Ikut Music Club 
sangat seru dan mengasyikkan. Selain 
dapat mengembangkan bakat bernyanyi, 
aku juga dapat banyak teman baru,” 

ujar Amanda (VIII-10), salah 
satu anggota Music Club. 

Sebanyak empat puluh 
siswa sudah tercatat 

bergabung dalam komunitas ini. Jumlah 
anggota tersebut terbilang banyak 
untuk sebuah komunitas di sekolah. 
Hal ini mencerminkan bahwa Music 
Club merupakan salah satu komunitas 
yang sangat digemari oleh para siswa. 
Kegiatan dalam komunitas ini sangat 
beraneka ragam, salah satunya untuk 
menyalurkan bakat dan belajar bersama. 

Hari Jumat, tanggal 15 November 
2019, Music Club mengadakan Konser 
Lantai Dasar (KLD) II featuring ELS 
dan BLS yang diselenggarakan di 
sentra sekolah. KLD II ini merupakan 
salah satu program Music Club yang 
diadakan sekali dalam semester. 
Acara ini berlangsung pada saat jam 
istirahat pertama dan kedua. Berbeda 
dengan KLD I yang bertema “Wonderful 
Indonesia” dan menampilkan lagu 
daerah hingga lagu pop, dalam KLD II kali 
ini tema yang diangkat adalah “Movies 
Soundtracks Collection”. Sesuai dengan 
temanya, lagu-lagu yang dibawakan juga 
terinspirasi dari soundtrack beberapa 
film layar lebar yang terkenal, antara 
lain: “Beauty and the Beast” ost. Beauty 

and the Beast, “Everything I Need” 
ost. Aquaman, “My Heart Will 
Go On” ost. Titanic, “Mission 
Impossible Theme Song”, “He’s 

a Pirates” theme song dari Pirates 
of The Caribbean, “True Colours” 

ost. Bohemian Rhapsody, dan 
“Speechless” ost. Aladdin. Setiap 
lagu yang dibawakan, dikemas dalam 

sebuah harmonisasi yang indah dan 
unik. Penampilan yang ditampilkan 
juga sangat beragam, antara lain: solo 
vokal, duet vokal, string quartet, guitar 
ansamble, dan ansambel angklung. 

Persiapan yang dilakukan oleh 
Music Club untuk KLD II kali ini bisa 
dibilang menantang. Selain itu, mereka 

harus mengorbankan waktu dan tenaga 
ekstra, serta berlatih setiap hari Selasa 
sepulang sekolah yang dibimbing 
langsung oleh Pak Rigel selaku guru 
Seni Musik. Menurutnya, tantangan 
yang dihadapi saat mempersiapkan 
KLD II adalah menentukan konsep 
serta aransemen yang akan digunakan, 
mengingat setiap lagu memiliki materi 
dan tingkat kesulitan tersendiri, jadi 
harus disesuaikan juga dengan alat 
musik apa saja yang cocok untuk 
lagu tersebut. 

Konser Lantai Dasar II yang 
digelar pada beberapa waktu lalu 
itu berhasil menarik perhatian 
para siswa dan para guru untuk 
menyaksikan penampilan Music 
Club. Hal ini terlihat dari antusias 
penonton yang memenuhi lantai 
dasar untuk menyaksikan pertunjukan 
tersebut. Ada sesuatu yang mencuri 
perhatian penonton pada saat KLD II 
berlangsung, yaitu alunan dari ansambel 
angklung yang dipadukan dengan alat 
musik modern, berhasil menciptakan 
sebuah harmonisasi yang luar biasa. 
Bahkan lagu penutup “Spechless” yang 
dirasa sulit untuk dibawakan, berhasil 
memukau para penonton untuk ikut 
bernyanyi bersama. Para anggota Music 
Club merasa puas dan bangga dengan 
apa yang sudah mereka tampilkan. 
Mereka berharap untuk KLD selanjutnya 
bisa lebih mempersiapkan diri 
dengan lebih baik lagi dan 
mempersembahkan yang terbaik 
untuk para penonton.

Movies Soundtracks 
Collection
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Natal adalah momen yang penuh dengan keceriaan dan sukacita, begitu pula 
momen Natal di SMA Kristen Petra 3. Kami memperingatinya dengan lomba-
lomba, ibadah, serta pesta kelas. Kami melaksanakan lomba antarkelas, mulai 

dari lomba bola basket, futsal, dance, poster, bola voli, dan cooking. Lomba-lomba 
tersebut berlangsung sangat meriah, para siswa mengikuti dengan penuh sukacita. 
Selain siswa, para guru pun juga ikut berpartisipasi memeriahkan lomba tersebut. 
Lomba yang berlangsung dari tanggal 27 November 2019 sampai 5 Desember 2019 
tersebut, melatih kami untuk dapat mengembangkan bakat dan talenta yang kami 
miliki dalam berbagai bidang, mulai seni sampai olahraga. 

Puncak acara perayaan Natal, segenap keluarga besar Smatraga melaksanakan 
ibadah pada tanggal 16 Desember 2019, di GKI Residen Sudirman, Surabaya. Ibadah 
dipandu oleh siswa-siswi yang tergabung dalam persekutuan doa siswa. Ibadah diisi 
dengan beberapa penampilan dari siswa-siswi yang aktif dalam kegiatan PYO, vocal 
group, dan paduan suara. Penampilan yang disuguhkan kiranya dapat membawa 

setiap jemaat yang hadir untuk lebih dalam menghayati makna Natal pada 
tahun ini yang dikemas dengan tema “Sang Tunas Pembawa Harapan”. Untuk 
firman Tuhan, disampaikan oleh Pdt. Yolanda Likumahwa, M.Psi. dengan 
mengambil ayat perenungan dari Yesaya 9:1-11. Melalui firman Tuhan 
tersebut, beliau mengingatkan kepada kami, keluarga besar Smatraga, 
untuk taat dan patuh kepada otoritas hidup kita, yaitu Tuhan. Taat kepada 
Tuhan dapat kita wujudkan dengan menumbuhkan rasa hormat kepada 
orang tua dan guru; menghargai mereka sebagai mandataris Allah di dunia 
yang diciptakan oleh Tuhan. Sungguh firman Tuhan yang menegur dan 
mengingatkan kita untuk senantiasa hidup di dalam jalan Tuhan. 

Setelah ibadah, kami kembali ke sekolah untuk melaksanakan class 
meeting bersama dengan wali kelas dan guru mentor. Acara class meeting 
kami kemas dengan mengadakan pesta kelas, makan bersama, serta 
berbagi cerita dengan teman-teman. Sungguh kesempatan yang sangat 
menggembirakan! Momen kelahiran Tuhan Yesus memang selalu membawa 

sukacita tersendiri bagi semua orang yang merayakannya. Kiranya kasih dan 
penyertaan Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita. Damai Natal beserta kita semua. 

oleh: StefanieOpen House

Open house SMA Kristen Petra 
2 pada tahun ini diadakan 
selama dua hari berturut-turut, 

tepatnya tanggal 12-13 Desember 2019, 
dengan mengusung “Diversity of Art” 
sebagai tema besar. Dari event ini, siswa 
diharapkan dapat menampilkan talenta 
dalam bidang seni, misalnya bermain 
musik, bernyanyi, menari, dan lain-lain.

Acara ini diikuti dengan antusias 
oleh semua siswa, guru, serta karyawan 
Petra 2. Ada pula bazar, perayaan Natal, 
dan pameran yang tidak kalah menarik. 
Bazar diikuti oleh semua unit kegiatan 
di sekolah dan siswa-siswi dari kelas X 

sampai kelas XII. Stan dari setiap 
unit kegiatan dan kelas, dijajar 
rapi di aula dan di lantai I. 
Perayaan Natal dirayakan 
dengan lomba-lomba, yaitu: 

Kemeriahan Natal

lomba vocal group, lomba fashion show, 
lomba foto kelas, dan lomba mading. 
Semua siswa mempersiapkan lomba 
dengan sangat total, lho! Lalu, ada 
juga pameran yang sangat menarik. 
Pameran ini merupakan hasil karya 
dari siswa-siswi SMA Kristen Petra 2. 
Pameran ini membuktikan bahwa para 
siswa Petra 2 bukan hanya siswa-siswi 
yang pintar dalam akademik, namun 
pintar dan kreatif juga dalam bidang 
nonakademik.

Melalui acara ini, sekolah 
berharap siswa dapat mengenal dan 
menyadari talenta mereka. Selain 
itu, sekolah juga mengharapkan agar 
melalui talenta mereka, nama Tuhan 
makin dipermuliakan.

oleh: Nethania Siregar

Smatraga

Maprada
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Entrepreneur Business

World!

Pada dasarnya bisnis makanan tidak 
akan pernah mati, mengingat 
makanan adalah kebutuhan pokok 

bagi setiap orang. Selain itu, berbagai 
keunikan makanan, minuman, dan 
jajanan yang dimiliki oleh berbagai 
daerah di Indonesia, menjadi konsep 
awal kami dalam membuat sebuah 
restoran yang berjudul Mangan Roda. 
Lomba EBCC ini dilaksanakan oleh 
Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya Jurusan Kewirausahaan yang 
dilaksanakan pada tanggal 2 November 
2019 (preliminary round) dan 6 
Desember 2019 (final round).

Babak eliminasi diikuti oleh lima 
belas tim dari berbagai sekolah, dan 
akan dipilih delapan tim untuk lanjut ke 
babak final. Peserta tak hanya berlomba 

Joy to the world… the Lord is come…. 
Let earth receive her King…! Puji-
pujian Natal sudah terdengar dari 

SMA Kristen Petra 4. Memasuki bulan 
Desember 2019, ornamen-ornamen 
Natal sudah menghiasi sekolah kami. 
Ditambah dengan lagu-lagu Natal yang 
kami dengar setiap hari, membuat kami 
begitu semangat menanti hari kelahiran 
Sang Raja. Perayaan Natal tentu kurang 
lengkap tanpa adanya lomba-lomba. 
Pada hari Senin, tanggal 9 Desember 
2019, kami melaksanakan bermacam 
lomba, di antaranya: rally games, dakon, 
bekel, catur, gobak sodor, dan engklek 
(engkle). Tak hanya itu, pada hari Kamis, 
tanggal 12 Desember 2019, kami masih 

mengikuti rangkaian lomba-

Challenge Competition
dalam rally games, tetapi juga 
harus berpikir cepat dan tepat 
dalam decision making, serta 
membuat business model canvas 
yang nantinya akan dipresentasikan 
saat babak final. Tak hanya bermain, 
peserta juga diharuskan menjawab 
soal-soal yang berhubungan dengan 
kewirausahaan, ekonomi, serta 
akuntansi. Tim kami yang terdiri atas 
Jonathan Kristanto, Matius Ansell, Sie 
Immanuel, dan Yeni Oktavia, seluruhnya 
berasal dari jurusan IPA, namun hal 
tersebut tidak menyurutkan semangat 
kami untuk berjuang dengan sepenuh 
tenaga dalam lomba tersebut.

Akhirnya… kami berhasil melaju ke 
babak final dengan berada pada urutan 
ke-4 dari delapan tim yang ada, dan 

peserta diharuskan membuat prototype 
ide bisnis, bagan desain BMC, dan file 
presentasi mengenai BMC yang dibuat. 
Lomba ini pun tak hanya diikuti oleh 
jenjang SMA saja, tetapi juga jenjang 
perguruan tinggi. Meski persaingan 
berlangsung sangat ketat, tim kami dari 
SMA Kristen Petra 4 berhasil meraih 
Juara II dalam lomba EBCC ini. Semua 
yang kami lalui ini semata karena 
kesempatan yang telah Tuhan berikan.

oleh: Yeni Octavia

lomba Natal yang lain, yaitu: membuat 
kartu Natal 3D, merangkai bunga, vocal 
group, dan yang paling unik yaitu lomba 
mirip Santa Klaus! Teman-teman, kami 
yang sudah berdandan seperti Santa 
Klaus kemudian tampil dalam fashion 
show, lho…! Seru banget, kan? Setelah 
mengikuti lomba-lomba tersebut, kami 
diimbau menuju ke lapangan bola 
basket untuk menikmati rujak yang telah 
disiapkan di setiap booth kelas. Jadi, 
setiap kelas diwakili oleh 3-4 siswa untuk 
mengikuti lomba rujak party, yang mana 
mereka harus membuat rujak dengan 
porsi satu kelas, dan memberikan satu 
porsi rujak untuk para juri. 

Pas sekali ketika teman-teman 
sudah selesai mengikuti lomba, langsung 
disegarkan dengan buah-buahan. Hehe..! 

Untuk melengkapi perayaan Natal ini, 
kami juga mengikuti ibadah Natal 
di sekolah pada hari Senin, tanggal 
16 Desember 2019. Usai mengikuti 
ibadah, dengan perasaan dag dig dug… 
kami menantikan pengumuman hasil 
perlombaan. Hmmm… menyenangkan 
sekali, bukan? Lengkap sudah, Natal 
kami tahun ini. Merry Christmas! 

oleh: Vanessa Geona

to theJoy
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Be a Medical Hero!

Medical Science and Application 
Competition (Medspin) adalah 
lomba tahunan yang diadakan 

oleh Fakultas Kedokteran Universitas 
Airlangga. Lomba ini merupakan 
lomba terbesar kedua di Indonesia 
setelah Olimpiade Sains Nasional 
(OSN) dengan jumlah peserta lebih dari 
1.500 kelompok. Tiap kelompok terdiri 
atas tiga orang. Medspin 2019 yang 
bertemakan pedriatical and congenital 
diseases ini diadakan pada tanggal 3–17 
November 2019, dengan jadwal: babak 
penyisihan pada tanggal 3 November 
2019, babak perempat final dan 
semifinal pada tanggal 16 November 
2019, kemudian babak final dan grand 
final pada tanggal 17 November 2019. 
Medspin 2019 diikuti oleh peserta dari 
berbagai daerah di Indonesia, bahkan 
ada dari Bangkok. Kami, Aditya David, 
Steven William, dan Daniel Rahmatcipta, 
tergabung dalam satu kelompok untuk 
mewakili SMA Kristen Petra 1 dalam 
kompetisi bergengsi ini. 

Pada babak penyisihan, tiap 
kelompok mengerjakan soal-soal secara 
serentak, baik online maupun offline, 
di region masing-masing. Peserta harus 
mengerjakan 30 soal bidang kimia, 
30 soal bidang biologi, 30 soal bidang 
fisika, dan 5 soal bidang medis. Di region 
Surabaya, peserta disuguhi penampilan 
yang spektakuler dari mahasiswa 
Fakultas Kedokteran Universitas 
Airlangga sebelum menghadapi seratus 
butir soal yang menantang.

Dari babak penyisihan, perjuangan 
berlanjut pada babak perempat final 
dengan mengikuti rally game. Tiap 
kelompok dapat mengunjungi puluhan 
pos yang tersedia untuk mengerjakan 
soal atau tantangan yang ada. Jenis-jenis 
pos yang tersedia banyak ragamnya. 
Pos pertama adalah sains; tiap peserta 
dalam kelompok mengerjakan soal 
bidang fisika, biologi, atau kimia. Pos 
ini memiliki tiga jenis tingkat kesulitan, 
yaitu: easy, medium, dan hard. Semakin 
sulit soalnya, semakin tinggi pula 

poin yang didapatkan bila berhasil 
mengerjakan.

Setelah babak rally game yang 
melelahkan, perlombaan dilanjutkan 
dengan babak semifinal yang 
menegangkan. Babak ini dibagi menjadi 
dua bagian. Pertama, babak histologi-
anatomi. Tiap kelompok harus dapat 
mengidentifikasi lima puluh jenis 
spesimen yang disediakan dengan 
bantuan mikroskop, petunjuk soal, 
kadaver, atau awetan rangka manusia; 
dengan tiap-tiap spesimen hanya diberi 
waktu satu menit. Kedua, babak sains 
dengan 10 soal bidang fisika, 10 soal 
bidang kimia, dan 10 soal bidang biologi. 
Karena satu kelompok terdiri atas tiga 
orang, tiap ronde pengerjaan fisika, 
kimia, dan biologi, berlangsung secara 
bersamaan. Tiap-tiap ronde hanya 
berlangsung selama lima menit. Babak 
menegangkan itu diakhiri dengan hasil 
yang melegakan hati, yaitu kelompok 
kami lolos ke babak final.

Pada babak final, tiap kelompok 
harus mengerjakan lima soal uraian 

sains (lima dari tiap bidang fisika, kimia 
dan biologi) dan dua soal uraian medis. 
Setelah pengerjaan tes tulis, babak final 
dilanjutkan dengan tes praktikum fisika-
kimia-biologi, serta praktik mengukur 
tekanan darah dan PPGD (Pertolongan 
Pertama Gawat Darurat). Setelah 
melalui banyak tahapan pada babak 
final, kelompok kami disebut lagi saat 
pengumuman peserta yang lolos ke 
babak grand final.Pada babak grand 
final, kami harus berkompetisi dengan 
empat kelompok lain dalam melakukan 
anamnesis serta diagnosis penyakit 
dari seorang pasien (tentunya pasien 
pura-pura), lalu mempresentasikan hasil 
diagnosis di depan tiga orang dokter 
sebagai juri presentasi. Setelah itu, 
sesi cerdas cermat dengan materi soal 
bidang fisika, kimia, biologi, dan medis. 
Setelah melalui semua perjuangan 
itu, saatnya pengumuman pemenang 
Medspin 2019. Puji Tuhan… kelompok 
kami berhasil meraih gelar Juara II. 
Thanks, God!
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Bintang yang

YouthCon merupakan lomba yang 
diadakan setiap tahun untuk 
memperebutkan prestasi The 

Best School. Tujuan dari acara tersebut 
adalah untuk mengajak setiap siswa 
di Jawa Timur mengasah kreativitas 
masing-masing. YouthCon pada 
tahun ini diselenggarakan tanggal 
1–10 November 2019, dengan dua 
belas lomba, yaitu: Dig Idea, Jewelry 
Display, School Campaign, Dance Cover, 
Creative Content, Teh Botol Sosro Art 
Space, Short Movie Competition, Comic 
Strip, Alpha Boys, Alpha Girl, Music 
Competition, dan Good Vibes. Tiap 
lomba diseleksi berdasarkan kriteria 
dari panitia. Berbagai lomba yang kami 
ikuti ini merupakan perlombaan tingkat 
Jawa Timur, dab diikuti oleh 56 sekolah. 
Salah satu lomba yang kami ikuti adalah 
Dig Idea. Lomba ini sangat menuntut 
kreativitas kami. Tujuan mengikuti lomba 
ini adalah untuk membuat nama sekolah 
kami lebih bersinar sekaligus mengasah 
kemampuan kami. 

Saat diberi tahu untuk mengikuti 
lomba Dig Idea, kami berkumpul untuk 
merundingkan tentang ide apa yang 
nantinya akan diaplikasikan, sesuai 
dengan tema yang kami dapat. Tema 
lomba Dig Idea adalah “Future”, namun 
kami mendapatkan tema khusus, 
yaitu “Masa Depan Pangan”. Tentunya 
tema tersebut mengusung isu adanya 
pertambahan pangan dan kurangnya 
kepedulian masyarakat tentang distribusi 
pangan ke masyarakat umum. Kami 
pun merundingkan ide ini selama satu 
minggu. Selain itu, tujuan kami adalah 
menginginkan masyarakat umum 
untuk membuka mata dan membantu 
para distributor pangan, supaya 

pangan tersebut dapat diolah dan 
menguntungkan bagi banyak pihak. 
Setelah menentukan ide, kami mulai 
bekerja membuat perlengkapan 
lomba yang berkaitan dengan tema 

itu selama kurang lebih tiga minggu. 
Ketika semua perlengkapan 

sudah selesai, kami mengumpulkan 
ke panitia pada waktu yang sudah 
ditentukan. Saat tiba di lokasi 
lomba, kami mulai menyusun semua 
perlengkapan yang sudah kami buat 
berdasarkan ide dan konsep yang 
sudah dirancang sebelumnya. Bagian 
yang paling menegangkan saat lomba 
adalah ketika kami hanya diberi waktu 
lima jam. Hal ini berbeda dengan tahun 
lalu, yang diberi waktu sampai dua hari 
untuk penyusunan konsep. Setelah 
penyusunan semua perlengkapan, kami 
pun bergantian untuk menjaganya. 
Hal ini kami lakukan, karena tidak mau 
ada yang merusak hasil dari kerja keras 
kami. Saat menjaganya, kami sering 
bercanda satu sama lain. Dan pada 
saat-saat bercanda tersebut, terkadang 
kami secara tidak sengaja menginjak 
barang yang sudah ditata rapi, sehingga 
kami pun berusaha keras untuk 
memperbaikinya kembali.

Mulai awal perlombaan sampai 
akhirnya, tak lupa kami selalu berdoa 
untuk setiap jenis lomba. Kami merasa 
tegang saat penjurian tiba, karena tim 
saingan kami sangatlah kuat. Apalagi 
untuk masuk ke babak final, selalu ada 
penjurian yang harus dilalui, contohnya 
final Alpha Girl yang hanya masuk dua 
puluh besar. Hal inilah yang membuat 
kami berkecil hati. Tetapi karena 
guru kami bersama dengan kami dan 
menguatkan kami, kami pun bertekad 
untuk memperjuangkan lomba yang 
lainnya. Kami berhadapan 
dengan sekolah-
sekolah yang 
sangat kuat. 
Lawan yang 
sangat kuat ini 
selalu berada di 
samping kami 
saat pengumuman 
berlangsung. Kami 
sempat berkecil 
hati untuk bisa 
mendapatkan 
predikat Best School 

untuk tahun ini. 
Tanggal 10 November 2019, saatnya 

pengumuman pemenang. Sejak pukul 
14.00 hingga 19.00, kami menunggu 
pengumuman peraih medali dari tiap 
lomba. Sekolah kami menyabet 4 
gold, 12 silver, dan 1 bronze. Raihan 
gold berasal dari Dance Cover, Short 
Movie, Dig Idea, dan Art Space. Setelah 
pengumuman pemenang dari sekian 
banyak lomba, diumumkan peraih The 
Best School pada tahun ini. Juara ketiga 
yaitu SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, 
juara kedua yaitu SMA St. Louis 1 
Surabaya, dan juara pertama alias The 
Best School diraih oleh SMA Kristen 
Petra 2 Surabaya!

Setelah diumumkan sebagai The 
Best School, suasana menjadi sangat 
meriah. Kami pun tidak lupa berterima 
kasih dan bersujud syukur kepada Tuhan 
Yang Maha Esa yang telah memberikan 
kami kesehatan dan kemenangan ini. 
Kami juga berterima kasih kepada kepala 
sekolah dan guru yang sudah membantu 
serta membimbing kami dalam 
mengikuti YouthCon ini, serta kepada 
orang tua dan teman-teman yang 
sudah memberikan dukungan kepada 
kami dari awal sampai akhir acara. 
Pesan yang ingin saya sampaikan untuk 
teman-teman adalah… jangan mudah 
menyerah, dan kita harus berusaha jika 
ingin meraih sesuatu!

oleh: 
Abraham 

Devaldi

Kembali Bersinar
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Charity

Wonderful Me
“Wonderful Me” adalah tema retret 

siswa SMK Kristen Petra pada 
tanggal 4–6 November 2019, di Griya 

Kusuma Indah, Pacet, dengan pembicara 
Pdt. Yoses Reso dari GKI Sidoarjo. 
Melalui retret ini, kami mendapatkan 
wawasan tentang wujud manusia baru 
dalam kehidupan nyata masa kini yang 
berhadapan dengan berbagai tantangan 
budaya modern, sehingga kami memiliki 
gambaran manusia baru sesuai dengan 
konteks generasi milenial saat ini, serta 
pemahaman akan pentingnya menjadi 
manusia baru dalam kehidupan masa kini.

Pada sesi game, kami mengikuti lima 
macam permainan. Permainan pertama 
adalah tebak angka. Kami dilatih dapat 
saling bekerja sama, menentukan apakah 
ego yang diutamakan atau berbagi 
dengan kelompok lain, dan berlatih 
kemampuan untuk mengarahkan orang 
lain. Permainan kedua adalah bambu gila. 
Kami dilatih untuk dapat berkonsentrasi 
dan kompak dalam stamina serta strategi 
yang tepat; sabar, tidak sok tahu, tidak 
egois, mau diperintah, percaya diri, dan 
percaya kepada pemimpin. Permainan 
ketiga adalah estafet air beracun. Kami 
berlatih membangun kerja sama dan 
kesabaran, serta memahami kemampuan/
keterampilan seseorang yang berbeda 
dengan kita. Permainan keempat adalah 
tampah kebersamaan. Kami berlatih untuk 

Berbagi kasih Natal dengan sesama. Itulah yang menjadi 
budaya di PPPK Petra dalam menyambut momen Natal 
pada setiap tahunnya. Dalam momen Natal 2019 ini, PPPK 

Petra mengadakan Christmas charity bersama dengan anak-anak 
Rose of Sharon dalam kegiatan A Day with Family dan budi daya 
sayuran hidroponik.

Pada hari Minggu pagi, tanggal 15 Desember 2019, anak-
anak Rose of Sharon diajak berbelanja di department store 
dan makan siang bersama ‘keluarga’. Bersama pendamping 

masing-masing, mereka merasakan kehangatan 
beraktivitas seperti halnya sebuah keluarga selama 
satu hari itu. Bagi beberapa orang, mungkin hal itu 
sudah biasa. Tetapi bagi mereka, mungkin itu adalah 
salah satu momen membahagiakan yang baru 
pertama dirasakan.

Pada keesokan harinya, kegiatan berlanjut di 
House of Hope (Rose of Sharon), yang terletak 
di daerah Sambisari, Surabaya. Selain memberi 
bantuan berupa peralatan pendukung budi daya 

sayuran hidroponik, dilakukan juga penyuluhan tentang 
budi daya sayuran hidroponik oleh Aditya David W. 
(siswa SMA Kristen Petra 1), sehingga budi daya sayuran 
hidroponik bisa dilakukan secara mandiri.

bisa berinteraksi, fokus, menerima 
kelemahan dan kelebihan orang lain, 
serta melatih keseimbangan kami. 
Permainan kelima adalah pingpong 
ajaib. Kami berlatih kesabaran dalam 
melakukan sesuatu, menerima 
kelemahan dan kelebihan orang lain, 
rendah hati, dan mau dipimpin.

Pada sesi refleksi dan komitmen, 
Pdt. Yoses menuntun kami untuk 
menemukan sekaligus 
meneguhkan kembali 
bahwa kami merupakan 
pribadi yang wonderful. 
Setelah itu, kami diajak 
membuat komitmen 
untuk hidup sebagai 
pribadi yang wonderful. 
Dalam retret SMK Kristen 
Petra kali ini, perwakilan 
Dewan Pengurus PPPK 
Petra melalui Dr.rer.
pol. Debby Ratna Daniel, 
S.E., Ak., C.A., C.M.A., 
turut berkunjung ke 
Griya Kusuma Indah. 
Beliau menyampaikan rasa bangga atas 
perkembangan SMK Kristen Petra, dan 
meminta supaya para siswa bersama 
para guru terus berdoa dan berjuang 
untuk kemajuan sekolah, karena Dewan 
Pengurus PPPK Petra terus berusaha 
untuk memperhatikan dan memajukan 

Christmas

SMK Kristen Petra. Beliau juga berpesan 
untuk menjadikan “penghuni kompleks 
Jemur Andayani” merasa rindu dengan 
kehadiran siswa-siswi SMK Kristen Petra 
dengan terus melakukan budaya 5S, 
yakni: Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan 
Santun. Tuhan Yesus memberkati.
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