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Respecting cultural diversity adalah tema 
yang menjadi landasan bagi PPPK Petra 
untuk turut serta memeriahkan momen 
Imlek pada tahun ini, yang dilakukan melalui 
beberapa kegiatan di dalam ataupun di luar 
lingkungan sekolah. Tak bisa dipungkiri, 
Imlek telah menjadi salah satu budaya yang 
turut memperkaya ke-bhinneka-an bangsa 
Indonesia. Kegiatan yang diikuti oleh para 
siswa Petra ini menjadi salah satu sarana 
untuk menjaga keberagaman secara positif 
untuk mendorong persatuan dan kesatuan 
bangsa. Liputan tentang beberapa kegiatan 
tersebut bisa Anda temukan dalam 
Gema Petra edisi bulan Februari 2020 ini, 
termasuk juga berita prestasi dari para 
siswa Petra yang berkompetisi membawa 
nama sekolah masing-masing. 

Kiranya liputan berita yang kami sajikan 
dalam Buletin Gema Petra kali ini bisa 
bermanfaat bagi Anda.

Selamat membaca.
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Hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, kami, siswa kelompok TK A dari TK Kristen 
Petra 1, belajar membuat popcorn. Sebelum membuat popcorn, kami 
mendengarkan penjelasan dari ibu guru terlebih dahulu. Saat membuat 

popcorn, kami harus ditemani oleh ibu guru atau mama. “Membuat popcorn 
sangat sederhana, tetapi harus berhati-hati, ya...!” kata ibu guru. 

Bahan-bahan untuk membuat popcorn adalah biji jagung dan mentega. 
Pertama-tama, kami mencuci tangan dahulu agar tangan kami bersih. Setelah itu, 
kami mengambil sesendok margarin untuk dimasukkan ke dalam panci. Ibu guru 
membantu kami untuk menyalakan kompor. Setelah margarin meleleh/mencair, 
kami memasukkan biji jagung ke dalam panci, dan menutupnya. 

Tak beberapa lama, tedengar suara pletak-pletak! Nah, itu tandanya biji jagung 
sedang mekar. Jika panci tidak bersuara lagi, maka tutupnya 
boleh dibuka, dan popcorn yummy siap dinikmati! Hehehe… 
sekian cerita dari kami ya, teman-teman! Bye, bye…!

Aku Bisa Membuat
Popcorn Sendiri...!

Permainan tradisional adalah permainan yang dimainkan oleh anak-anak pada 
zaman dahulu. Kebanyakan permainan ini dilakukan secara kelompok atau 
orang banyak, contohnya: petak umpet, ular naga, cublak-cublak suweng, 

egrang, lompat tali, kelereng, engklek, ataupun congklak (dakon). Pada tanggal 7-8 
Januari 2020, bapak dan ibu guru mengajak kami (siswa TK A dari TK Kristen Petra 5) 
untuk memainkan beberapa jenis permainan tradisional tersebut.

Congklak dikenal dengan berbagai nama oleh masyarakat Indonesia. Di 
Lampung, permainan ini dikenal dengan nama dentuman lamban, sedangkan di 
Sulawesi dikenal dengan nama mokaotan, maggaleceng, aggalacang, dan nogarata. 
Permainan ini dilakukan oleh dua orang, dengan menggunakan papan congklak 
yang memiliki 16 buah lubang (14 buah lubang kecil dan 2 buah lubang besar) untuk 
meletakkan biji-biji congklak. Setiap lubang kecil diisi dengan biji congklak sebanyak 
tujuh buah, dan dimainkan secara bergantian. Selain memberi pelajaran berhitung, 
permainan ini mendorong pemain berpikir kritis, karena harus punya strategi agar 
lubang besar terisi penuh dan menjadi pemenangnya.

“Cublak-cublak suweng, suwenge ting gelenter, mambu ketundhung gudel, 
Pak Empo lera-lere, sapa ngguyu ndelikake, sir, sir pong dele kopong, sir, sir pong 
dele kopong….” Itulah sedikit lirik lagu dari permainan cublak-cublak suweng, salah 
satu permainan tradisional yang populer di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. 
Sebelum bermain, kami melakukan hompimpah untuk menentukan siapa yang 
akan menjadi Pak Empo. Anak yang menjadi Pak Empo akan berbaring telungkup 
di tengah, sedangkan yang lain akan duduk mengelilingi Pak Empo dan meletakkan 
telapak tangan yang terbuka di atas punggung Pak Empo. Sambil bernyanyi, kami 
memindahkan sebuah batu dari tangan yang satu ke tangan yang lainnya sampai lagu 
selesai. Dan ketika lagu selesai, kami akan menutup tangan dan batu tersembunyi 
di salah satu tangan teman. Pak Empo akan berusaha menebak di mana batu itu 
tersembunyi. Jika tebakan benar, anak yang memegang batu akan berganti posisi 
menjadi Pak Empo. Permainan ini menyenangkan sekali! Kami belajar untuk bekerja 
sama, tidak boleh memberitahukan di mana batu tadi tersembunyi. 

Selain kedua permainan tadi, kami juga bermain engklek, ular naga, dan 
ular tangga. Teman-teman, ternyata permainan tradisional tidak kalah serunya 
dibandingkan permainan yang ada di gadget kita, lho! Selain dapat memainkannya 
bersama-sama, kita juga dapat belajar banyak hal dari permainan tradisional. 
Mari, teman-teman… kita lestarikan dan sama-sama belajar untuk mau mengenal 
bermacam-macam permainan tradisional yang kita miliki!

Senangnya Bermain Permainan Tradisional



Tawa riuh teman-teman bergema meramaikan suasana sekolah yang 
dipenuhi dengan dekorasi dan lampion berwarna serbamerah. Ya, 
pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020 lalu, KB-TK Kristen Petra 9 

mengadakan lomba membuat lampion bagi orang tua dan anak dalam rangka 
menyambut tahun baru Imlek. Para orang tua dan siswa KB-TK Kristen Petra 9 
terlihat sangat bersemangat dan antusias. 

Kegiatan diawali dengan morning devotion dan berdoa. Teman-teman 
KB-TK Kristen Petra 9 diajak untuk menyanyikan lagu pujian dan mensyukuri 
semua berkat Tuhan pada pagi itu. Setelah morning devotion, mereka diajak 
menampilkan talentanya dalam gerak dan lagu Mandarin. Wah, ternyata mereka 
sangat bersemangat saat menampilkan gerak dan lagu, lho…! Selain itu, juga ada 
penampilan tari lampion dan menyanyi lagu Mandarin dari beberapa siswa TK B. 

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pembacaan aturan lomba membuat 
lampion. Semua orang tua dipersilakan masuk ke dalam kelas agar lomba bisa 
segera dimulai. Bel menjadi tanda dimulainya lomba. Orang tua dan siswa 
pun mulai saling bekerja sama membuat lampion. Selama proses pembuatan 
lampion, para juri juga berkeliling untuk melihat proses pembuatan lampion.

Sembilan puluh menit berlalu, bel kembali berbunyi, menandakan lomba 
sudah berakhir. Wah, ternyata hasil lampion mereka sangat indah, lho...! Selagi 
menunggu pengumuman pemenang lomba, para peserta menunggu pembagian 
lesson plan, jeruk, dan angpau yang berisi cokelat.

Setelah beberapa lama, akhirnya juri mengumumkan pemenang lomba 
membuat lampion ini. Para pemenang dipanggil maju ke depan untuk 
menerima trofi. Yeeayyy...! Selamat buat para pemenang! Bagi peserta yang 
belum berhasil memenangkan lomba, tetap semangat, ya..! Kita akan jumpa 
kembali dalam lomba dan kegiatan lainnya. Tuhan memberkati. Happy Chinese 
new year 2571…! Gong xi fa cai…!

Happy Chinese New Year

Hari Sabtu, tanggal 17 Januari 2020, sekolahku KB-TK Kristen 
Petra 13 turut memeriahkan acara menyambut tahun baru 
Imlek 2020 dengan tajuk Respecting Cultural Diversity 

yang diadakan di Main Atrium LG Floor Pakuwon Trade Center, 
Surabaya. Acaranya sangat meriah. Aku dan teman-temanku telah 
mempersiapkan diri untuk ikut tampil di panggung. Kostum warna 
merah dan kuning emas, serta dua buah property Liang Liong 
telah kami persiapkan. 

Usai menunggu beberapa waktu… akhirnya giliran kami 
tampil tiba juga. Girls team naik ke panggung dan menari kipas 
lebih dahulu. Kemudian, boys team masuk dengan membawa 
Liang Liong. Tepuk tangan riuh rendah terdengar… menambah 
semangat kami untuk menari. Kami menari dengan sukacita 
dan penuh senyum. Semua rangkaian gerakan yang telah kami 
latih selama beberapa minggu ini akhirnya kami tampilkan di 
panggung. 

Semoga pada tahun baru ini, Tuhan mengabulkan semua 
harapan baik kita, dan menjauhkan segala hal buruk dari kita. 
Kira-kira demikian pesan tarian kami kali ini. Dan itu juga yang 
menjadi doaku, supaya Tuhan selalu memberi sukacita dan damai 
sejahtera bagi kita semua. Gong xi fa cai! Yesu zhufu women!

Tahun Baru Imlek
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Kami, siswa-siswi KB Kristen Petra 7 kelompok B, pada hari Senin, 
tanggal 13 Januari 2020, belajar mengenal bermacam-macam 
kendaraan, khususnya tentang mobil. Dalam kegiatan belajar ini, kami 

juga diberi kesempatan untuk bermain peran, mulai dari sebagai seorang 
mekanik mobil, pencuci mobil, pengisi bahan bakar kendaraan, hingga 
sopir. Kegiatan ini sungguh asyik dan menyenangkan!

Oh, iya… sebelumnya ibu guru memberi tahu kami untuk dapat antre 
menunggu giliran bermain di beberapa tempat yang sudah disediakan. 
Selain itu, rute jalan untuk dilintasi kendaraan sudah disiapkan oleh ibu 
guru. Ibu guru memberi kesempatan kepada kami memilih permainan 
sesuai dengan pilihan kami sendiri. Kami memakai mobil-mobilan yang 
disediakan. Bremm… bremm… bremm…! Mobil kami melaju kencang 
mengikuti jalan yang ada, dan menuju ke tempat yang sudah kami pilih. 
Ada yang menuju ke tempat pengisian bahan bakar, cuci mobil, bengkel, 
ataupun gereja. Harus sabar menunggu giliran, ya…! Kami semua juga 
secara bergantian memainkan peran menjadi pengisi bahan bakar, pencuci 
mobil, mekanik mobil, serta pegawai gereja. Wah… seru, ya! Sangat seru! 
Ayo, kita jalankan lagi mobilnya dengan kaki kita, agar melaju kencang dan 
sampai ke tujuan masing-masing!

Kegiatan ini juga mengajarkan kepada kami untuk dapat belajar aturan 
dan tertib berlalu lintas. Oh, iya… ini juga mengingatkan kepada kami 
bahwa Tuhan kita juga Tuhan yang tertib mengatur segala sesuatunya. 
Contohnya, sang matahari yang dengan tertib dan teratur muncul sesuai 
dengan waktunya agar semua berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan… 
kami bisa mengenal hal ini semua. Kami akan tetap antusias untuk belajar 
yang lainnya. Sampai jumpa… Tuhan Yesus memberkati!

Brem, Brem, Bremm…! 
Mobilku Melaju Kencang

Halo, teman-teman! Selamat bertemu lagi dengan kami, siswa-
siswi TK Kristen Petra 10 kelompok A dan B, pada tahun yang 
baru ini…! Semuanya sehat, bukan? Tahun baru, semangat 

baru, ya…! Semangat bermain, semangat sekolah, dan semangat 
dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan kepada kita, baik 
oleh guru maupun orang tua, seperti yang disampaikan oleh ibu guru 
di sekolah pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020.

Ibu guru mengingatkan kami untuk menjadi anak yang 
bertanggung jawab dalam menyelesaikan setiap tugas kami, baik di 
rumah maupun di sekolah. Contohnya seperti membantu orang tua, 
menaati perintah orang tua, ataupun mengerjakan tugas di sekolah 
dengan baik. Kami juga diajak untuk berdiskusi dalam kelompok, kira-
kira apa yang harus dilakukan jika kami mendapat tugas seperti yang 
ada pada beberapa potongan gambar yang diberikan oleh ibu guru.

Hmmm… mengasyikkan sekali, lho...! kami bisa saling bertukar 
pikiran dan semakin tahu bagaimana seharusnya kami bertanggung 
jawab terhadap setiap tugas kami. Nah… teman-teman juga harus 
ingat, ya… untuk selalu bertanggung jawab menyelesaikan setiap 
tugas dengan baik. Semangat, yuukkk!!!

Semangat dalam 
Bertanggung Jawab
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Hayooo… siapa yang suka bermain? Hehe… setiap 
anak-anak pasti suka dengan bermain. Pada hari 
Selasa, tanggal 21 Januari 2020, siswa KB Kristen 

Petra 12 kelompok A melakukan kegiatan bermain sambil 
belajar. Kami bermain dengan sangat antusias karena kami 
juga bisa belajar mengenal macam-macam benda. Tema 
pembelajaran kali ini adalah tentang transportasi, jadi 
kami belajar mengenal macam-macam alat transportasi. 
Pertama-tama, kami harus merangkak dan melompat 
untuk bisa memasangkan roda sepeda. Kemudian, kami 
juga mendapat kesempatan untuk naik sepeda dan mobil-
mobilan. Sungguh menyenangkan sekali bisa bermain 
sekaligus belajar bersama teman-teman…!

Bermain
Sambil Belajar

Horeee...!!! Pada hari Rabu, tanggal 
22 Januari 2020, kami, siswa-siswi 
TK Kristen Petra 11 kelompok A, 

belajar di sentra olah tubuh bersama Pak 
Whisnu. Proses belajar hari ini sangat 
menyenangkan, karena kami diajak naik 
sepeda, mobil, kereta api, dan bus. Hah? 
Bus besar masuk sekolah? Jangan salah, 
teman-teman… tentu saja semua kendaraan 
yang akan kami naiki adalah mainan buatan 
pak guru. 

Sepeda, kereta, bus, dan mobil… 
merupakan alat-alat transportasi darat. 
Sebelum bermain mengendarai alat-alat 
transportasi darat tersebut, kita harus tahu 
aturan-aturan di jalan, lho! Oleh karena itu, 
Pak Whisnu memberi kami pengetahuan 
tentang rambu-rambu lalu lintas yang 
harus dipatuhi oleh setiap pengendara 
transportasi darat. Ada berbagai macam 
rambu, mulai dari rambu imbauan untuk 
mengurangi kecepatan, berhenti, jalan 
pelan-pelan, hingga parkir. Pak Whisnu 
menjelaskan akibat yang timbul jika kita 
melanggar salah satu rambu tersebut, 
misalnya pengendara bisa mengalami 
kecelakaan. Ih, seram…! Oleh karena itu, 
kita harus patuh terhadap rambu-rambu 
yang sudah ada.

Yeeayy…! Saatnya kami bermain. Ada 
empat permainan yang akan kami ikuti, 
yaitu: bermain naik kereta api, naik sepeda, 

Alat Transportasi
Kring, kring, kring… ada sepeda... Sepedaku roda tiga
Kudapat dari ayah... Karena rajin belajar
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naik mobil-mobilan, dan naik bus. Saat 
bermain naik kereta api, kita diwajibkan 
untuk berjalan tidak keluar dari garis 
yang sudah dibuat. Dengan berjalan 
berjajar ke belakang, kami secara 
pelan-pelan mengikuti jalan tersebut 
seraya memperhatikan rambu-rambu 
yang ada. Ketika bermain sepeda, kami 
belajar mengayuh dengan kuat dan 
memperhatikan rambu-rambu yang 
ada di tengah jalan. Untuk bermain 
mobil-mobilan, kami diharuskan untuk 
kuat dalam menjalankan mobil yang 
dinaiki, supaya mobil bisa berjalan dan 
melewati rintangan yang ada. Untuk 
bermain naik bus, kami diharuskan 
saling bekerja sama dalam berjalan saat 
melewati rintangan. Jika salah satu saja 
ketinggalan, yang terjadi adalah bus itu 
akan mengalami kecelakaan.

Dari kegiatan tersebut, kami jadi 
tahu berbagai macam alat transportasi 
dan rambu-rambu di jalan yang harus 
dipatuhi, juga semua risiko yang akan 
diterima jika kami melanggarnya. Selain 
itu, kerja sama dan kekompakan menjadi 
hal yang sangat penting dalam setiap 
kegiatan bersama teman-teman, baik 
saat bermain maupun belajar. Demikian 
kegiatan kami dalam belajar di sentra 
olah tubuh. Sampai jumpa lagi… dan 
tetap semangat!!!



“Dokter, bolehkah kita tidak 
(melakukan) sirkumsisi (khitan)?” 
tanya seorang siswa kepada dr. 

Agustinus. “Boleh, asalkan bisa menjaga 
kesehatan dan kebersihan tubuh kita 
dengan baik dan benar,” jawab dr. 
Agustinus. Ada acara apa, yaa… teman-
teman SD Kristen Petra 1 belajar dengan 
dokter?? Kita simak sama-sama, yuuk…!

Pada tanggal 22 Januari 2020, ada 
kegiatan ceramah seks dan napza untuk 
para siswa kelas IV. Pelaksanaan kegiatan 
ini dibagi di dua tempat. Siswa laki-laki 
ditempatkan di ruang perpustakaan 
dengan pembicara dr. Agustinus, 
sedangkan siswa perempuan bersama 
dengan dr. Titik Sunaryati di ruang media.

Mengapa kita perlu belajar 
pendidikan seks?  Karena perkembangan 
teknologi dewasa ini memudahkan 
siapa saja, termasuk anak-anak, untuk 
mengakses berbagai macam informasi 
melalui internet atau media sosial. 
Jadi kita perlu belajar akan pendidikan 
seks yang benar dari narasumber yang 
kompeten di bidangnya. Dari kegiatan 
tersebut, kita bisa belajar mengenai 
segala sesuatu yang berhubungan 
dengan jenis kelamin. Hal ini mencakup 
pertumbuhan/perkembangan jenis 

Ceramah
Seks dan Napza

Suasana yang meriah dan hiasan khas berwarna merah serta emas, terlihat 
di beberapa sudut Kota Surabaya. Tampak pula pohon sakura yang cantik 
diletakkan di sudut ruangan. Ini menandakan Tahun Baru Imlek akan segera 

tiba. Banyak persiapan yang dilakukan bagi mereka yang merayakannya. Pada hari 
Jumat, tanggal 17 Januari 2020, Chloe Madeline Susanto, Sonia Veronica Liauwnoto, 

dan David Leroy Santoso (siswa kelas II dan III SD Kristen Petra 7) terlihat 
sangat antusias berlatih menyanyi bersama guru Mandarin sebelum 
mereka tampil di panggung. Mereka bersiap-siap dengan mengenakan 
kostum merah serta aksesori Imlek. Ya… pada saat itu, mereka mengisi 
kegiatan tampilan Prosperous Lunar Festival 2020 yang bertempat di 
Atrium Pakuwon Trade Center (PTC) Surabaya. Trio Chloe, Sonia, dan 
David mempersembahkan lagu “Gong Xi Gong Xi”. Dan David juga 
mempersembahkan lagu “Wo Ai Wo Te Cia”. Suara merdu serta gerakan 
lincah mereka menambah semarak kegiatan Prosperous Lunar Festival 
2020 ini. Puji Tuhan… kegiatan berjalan dengan lancar, dan para siswa 
menampilkan yang terbaik dengan talenta yang Tuhan sudah berikan.

Persembahan Talenta
pada Tahun Baru
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kelamin (laki-laki atau wanita), fungsi 
kelamin sebagai alat reproduksi, 
menstruasi, mimpi basah, dan 
sebagainya. Dengan begitu, kita bisa 
memahami peran dari jenis kelamin 
masing-masing, menerima setiap 
perubahan fisik yang dialami dengan 
wajar dan apa adanya, menghapus 
rasa ingin tahu yang tidak sehat, serta 
memperkuat rasa percaya diri dan 
bertanggung jawab atas diri sendiri. 

Setelah mendapatkan penjelasan 
tentang pendidikan seks, pada sesi 
kedua para siswa kelas IV tersebut 
mengikuti ceramah napza yang 
disampaikan oleh dr. Agustinus di ruang 
media. Apa itu napza? Napza adalah 
singkatan dari narkotika, psikotropika, 
dan zat adiktif lainnya. Napza adalah 
obat, bahan, dan zat yang bukan 
tergolong makanan, jika diminum, 
dihisap, ditelan, atau disuntikkan, 
dapat menyebabkan ketergantungan 
(kecanduan) dan berpengaruh terhadap 
kerja otak serta fungsi vital organ tubuh 
lain. Jenis napza, antara lain: opium, 
morfin, heroin (putau), kokaina, ekstasi, 
ataupun sabu-sabu. Kandungan narkoba 
sebenarnya adalah senyawa-senyawa 
psikotropika yang biasa dipakai untuk 

membius pasien saat hendak dioperasi 
atau obat-obatan untuk penyakit 
tertentu, misalnya untuk meringankan 
rasa sakit bagi penderita kanker. 

Bagaimana dengan rokok dan 
minuman beralkohol? Rokok dan 
minuman beralkohol juga termasuk 
jenis napza. Pernahkah kalian membaca 
kalimat di iklan rokok yang berbunyi: 
”Peringatan! Rokok dapat menyebabkan 
kanker, serangan jantung, impotensi dan 
gangguan kehamilan dan janin”? Selain 
merugikan diri sendiri (perokok), asap 
rokok juga dapat merugikan orang lain, 
yang disebut perokok pasif. Siapa yang 
disebut perokok pasif? Perokok pasif 
merupakan orang yang menghirup asap 
rokok dari orang yang sedang merokok, 
atau orang yang terpapar asap rokok dari 
asap yang dikeluarkan oleh perokok aktif. 
Akibat yang dialami oleh perokok pasif 
lebih berbahaya dibandingkan perokok 
aktif. Bahkan, bahaya yang harus 
ditanggung perokok pasif tiga sampai 
lima kali lipat dari bahaya perokok aktif! 
Nah... sekarang marilah kita menjaga 
dan memelihara tubuh kita, serta 
menjauhi segala pengaruh lingkungan 
buruk yang ada di sekitar kita, dimulai 
dari diri kita sendiri. Salam sehat!



Saat ini kita sudah masuk pada 
musim hujan. Musim hujan 
bisa membuat lingkungan di 

sekitar rumah kita menjadi lembap. 
Tempat yang lembap, biasanya 
menjadi tempat bagi nyamuk untuk 
hidup dan berkembang biak. Dengan 
adanya nyamuk yang banyak, pastinya 
membuat kita tidak nyaman. Selain 
membuat kulit kita bentol, nyamuk 
juga bisa membawa berbagai 
penyakit, misalnya demam berdarah, 
malaria, ataupun penyakit kulit 
seperti iritasi dan gatal-gatal.

Salah satu cara pencegahan 
yang bisa kita lakukan melalui 
metode pemasangan larvitrap. 
Larvitrap merupakan perangkap 
nyamuk, sehingga bisa mengurangi 
perkembangbiakan nyamuk. Larvitrap 
merupakan perangkap nyamuk yang 
tidak mengandung bahan beracun 
seperti obat nyamuk pada umumnya. 
Nah, pada tanggal 13 Januari 2020, 
siswa-siswi kelas IV-B SD Kristen 
Petra 5 belajar membuat larvitrap. 
Bagaimana cara membuatnya? Yuk, 

Pencegahan Nyamuk dengan Larvitrap

Piala untuk Sekolahku

SD Kristen Petra 9 memiliki generasi muda yang berprestasi dalam 
dunia olimpiade bidang matematika. Salah satunya bernama 
Michelle Stephanie Wongso, siswa kelas VI-A. Michelle berhasil 

lolos seleksi dua puluh besar dari ASMOPSS (Asian Science and 
Mathematics Olympiad for Primary and Secondary School) 2019, 
yang diselenggarakan oleh Prof. Drs. Yohanes Surya, M.Sc., Ph.D.. 
Setelah lolos seleksi dua puluh besar, Michelle mengikuti proses 
karantina selama tiga hari di Tangerang. Proses karantina ini bertujuan 
menyeleksi delapan peserta terbaik untuk menjadi tim nasional 
ASMOPSS Indonesia. 

Berkat perjuangan belajar yang keras, support dari semua 
guru, serta penyertaan Tuhan, akhirnya Michelle dapat lolos seleksi 
final ASMOPSS. Rasa percaya diri dan semangat Michelle yang 
besar membuat dia yakin akan berhasil dalam final ASMOPSS yang 
dilaksanakan pada tanggal 15-19 November 2019, di Hotel Ara Gading 
Serpong, Tangerang. Final ASMOPSS ini diiikuti oleh 128 peserta yang 
berasal dari enam negara, yaitu: Singapura, Filipina, Vietnam, Malaysia, 
Kamboja, dan Indonesia. Dalam final ini, Michelle berhasil meraih 
medali perunggu untuk lomba individu, dan meraih gelar Juara II 
(runner up) untuk tim ASMOPSS Indonesia (Math and Science).

Ketertarikan Michelle di bidang matematika memang ada sejak 
kecil. Dia sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan angka, 
berhitung, dan menjawab soal-soal logika. Kegagalan dalam olimpiade 
matematika sebelumnya, dijadikan cambuk bagi dirinya untuk meraih 
kesuksesan. Semua perjuangan yang dilakukan Michelle ini tentunya 
mengharumkan nama sekolah Petra, khususnya SD Kristen Petra 9, 
serta membahagiakan orang tuanya. Terima kasih Tuhan atas talenta 
yang sudah Tuhan berikan kepada Michelle.

08

kita simak cara pembuatannya!
Langkah pertama yang harus 

dilakukan adalah menyiapkan bahan-
bahannya, yaitu: air, gula merah, ragi, 
dan botol air mineral bekas. Kemudian, 
siapkan wadah perangkapnya dengan 
cara memotongnya menjadi dua bagian. 
Pisahkan bagian mulut dan bawah 
botol. Langkah berikutnya, campur gula 
merah dengan air panas. Biarkan hingga 
dingin, dan tuang pada bagian potongan 
bawah botol. Lalu, tambahkan ragi pada 
cairan gula merah. Setelah itu, pasang 
(masukkan) potongan botol bagian atas 
dengan posisi terbalik seperti corong. 
Bungkus botol dengan sesuatu yang 
berwarna hitam; bisa menggunakan 
tas kresek. Langkah terakhir, letakkan 
botol pada sudut ruangan, dan larvitrap 
pun siap sebagai perangkap nyamuk. 
Tunggu hingga dua minggu ke depan 
untuk melihat nyamuk hasil tangkapan. 
Nah, teman-teman… inilah cara kami 
untuk mencegah perkembangbiakan 
nyamuk. Mudah, bukan? Kalian juga bisa 
mencoba membuatnya di rumah, lho…!



Seorang anak dikatakan cerdas tidak hanya diukur dari aspek inteligensi saja, 
karena kecerdasan itu juga diukur dari keterampilan anak dalam menanggapi 
masalah, kepeduliannya terhadap lingkungan, dan kesiapan dirinya untuk 

menjadi pribadi yang mandiri. Kemandirian menjadi salah satu keterampilan yang 
penting untuk dilatih. Melalui program sekolah, yakni Basic Life Skills, seluruh 
siswa kelas I-VI SD Kristen Petra 10 mengikuti beberapa latihan kemandirian yang 
berlangsung pada setiap hari Kamis, pada bulan Januari 2020 lalu. Beberapa 
latihan kemandirian tersebut, seperti: memasak telur, mengenal sayuran, 
memotong buah, membuat tempe, ataupun membuat celengan. 

Kegiatan yang diikuti oleh siswa usia sekolah dasar ini membawa kesan 
tersendiri dari bagi mereka. Salah satu contohnya adalah kegiatan menggoreng 
telur yang diikuti oleh siswa kelas IV. Mereka harus memecah telur, menyalakan 
kompor, dan menggorengnya. Bagi beberapa siswa, kegiatan ini adalah 
pengalaman pertamanya, dan mereka terlihat sangat menikmati prosesnya. 
Kegiatan lain adalah membuat celengan dari bahan daur ulang yang diikuti oleh 
siswa kelas VI. Melalui kegiatan ini, siswa dapat menampilkan kreativitasnya. Hal 
ini terbukti dari hasil kreasi celengan mereka yang sangat menarik. Kegiatan ini 
juga diharapkan bisa mendorong mereka untuk giat menabung. Itulah rangkaian 
kegiatan para siswa SD Kristen Petra 10 pada bulan Januari 2020 lalu. Semoga 
sedikit cerita pengalaman ini bisa memberi inspirasi untuk kita semua. Salam.

Basic Life Skills

Jika kalian diberikan pilihan, mana yang lebih menyenangkan, 
belajar dengan duduk mendengarkan saja atau belajar dengan 
mempraktikkannya secara langsung? Sebagian besar pasti memilih 

untuk belajar dengan mempraktikkannya secara langsung. Karena jika kita 
mempunyai pengalaman langsung, tentunya akan lebih mudah mengingat 
pembelajaran tersebut. Sama seperti yang kami, siswa-siswi kelas II SD 
Kristen Petra 11, lakukan pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2019, dengan 
belajar tentang pengukuran panjang. 

Belajar tentang pengukuran panjang, jika hanya mendengarkan dan 
membayangkan saja, pasti akan susah memahami tentang bagaimana 
mengukur benda dengan baik dan benar. Nah… pembelajaran kali ini 
berbeda, karena kami membawa berbagai macam bentuk daun, seperti 
daun sirih, daun mangga, daun jambu, daun cincau, dan daun cabai, sebagai 
bahan pembelajaran. Nah, kira-kira apa ya, yang dapat kami lakukan untuk 
mengukur daun-daun tesebut? Mengukur secara langsung menggunakan 
penggaris atau bagaimana? Daun memiliki bentuk dan struktur yang 
berbeda, maka untuk mengukurnya membutuhkan alat bantu yang bisa 
mengikuti bentuk dan tekstur daun tersebut. Alat atau benda yang kami 
pakai adalah menggunakan benang. Yuk, kita mulai mengukur!

Ambil salah satu daun terlebih dahulu, dan letakkan benang tepat di 
ujung daun. Setelah itu, tarik dan ikuti bentuk daunnya sampai di ujung 
daun yang satunya. Kemudian beri tanda, dan ukurlah panjang benang 
yang sudah diukur menggunakan penggaris. Nah, pasti sekarang jadi tahu, 
kan… berapa panjang daun tersebut? Mudah, kan? Jadi, kami tidak perlu 
bersusah-susah membelokkan penggaris untuk mengikuti bentuk daun. Kami 
bisa menggunakan benda lain untuk membantu mengukur daun-daun yang 
sudah kami siapkan dari rumah tersebut.

Yeayyy…!!! Kami senang mengikuti pembelajaran pada hari ini, karena 
kami dapat mempraktikkan secara langsung, dan pekerjaan yang kami rasa 
susah, menjadi mudah. Tetap semangat belajar, ya!

Fun Learning
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Teman-teman, pernahkah kalian mendengar Gerakan Menanam Sejuta Pohon? 
Ya, benar! Sesuai namanya, kegiatan ini berhubungan dengan penanaman 
pohon. Tanggal 10 Januari adalah Hari Gerakan Sejuta Pohon dan Lingkungan 

Hidup Sedunia. Pada setiap tanggal ini, semua orang di seluruh dunia  diingatkan 
untuk menyadari betapa pentingnya melestarikan pohon. Pohon merupakan 
makhluk hidup yang memiliki peranan besar dalam kehidupan manusia. 

Pada tanggal 10 Januari 2020, siswa-siswi SD Kristen Petra 12 melakukan aksi 
mengumpulkan sejuta pohon. Tiap siswa diimbau untuk membawa satu tanaman 
yang akan ditanam di sekolah. Jenisnya bebas, boleh tanaman bunga, buah, ataupun 
toga. Ternyata antuasisme para siswa sangat luar biasa! Sekitar lima ratus tanaman 
telah terkumpul dan siap ditanam di area sekolah.

Pagi itu, seluruh siswa berkumpul di aula untuk menyaksikan penjelasan singkat 
tentang Gerakan Sejuta Pohon dan Lingkungan Hidup yang disampaikan oleh Bapak 
Johanes. Sebelum mendengarkan penjelasan, para siswa menyaksikan tayangan 
peristiwa yang saat ini sedang melanda sebagian besar wilayah di Indonesia, yaitu 
banjir dan tanah longsor. Bencana ini telah merenggut banyak korban, baik nyawa 
manusia maupun harta benda yang tidak terhitung kerugiannya. Semua itu adalah 
akibat ulah manusia yang telah merusak kelestarian hutan.

Melalui tayangan ini, semua siswa disadarkan akan 
betapa pentingnya melestarikan alam lingkungan 
sekitar. Betapa dahsyatnya kekuatan alam dan kuasa 
Tuhan. Setelah itu, Bapak Johanes melanjutkan dengan 
beberapa penjelasan yang membuka pemikiran para siswa akan betapa pentingnya 
peranan manusia dalam menjaga kelestarian alam. Sejak usia anak-anak, perlu 
dibangkitkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Melalui gerakan 
mengumpulkan sejuta pohon ini, para siswa diharapkan memiliki kesungguhan hati 
untuk merawat dan memelihara tanaman yang mereka bawa, sehingga memberikan 
manfaat bagi lingkungan sekolah.

Pada pukul 09.30, seluruh siswa masuk ke kelas masing-masing dan menuliskan 
keinginan, harapan, dan manfaat pohon bagi kehidupan, pada selembar kertas 
dan menghiasnya. Kertas itu akan dipajang pada seuntai tali yang telah disediakan 
di depan kelas. Tanaman yang telah terkumpul nantinya akan ditempatkan di 
beberapa area sekolah untuk menambah kerindangan dan keasrian sekolah. Melalui 
kegiatan ini, para siswa diuji untuk memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya 
menjaga kelestarian alam. Setiap hari, siswa diharapkan merawat dan memelihara 
tanamannya supaya dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

Terima kasih alamku… terima kasih telah memberikan segala hal yang baik bagi 
kami manusia! Beri kami kesempatan untuk menjaga dan merawatmu, agar tercipta 
keseimbangan kehidupan di bumi. Selamat Hari Sejuta Pohon dan Lingkungan Hidup!

Ini Pohonku…! Mana Pohonmu?

Kalian tentu tahu, kan… makanan khas dari 
negara Jepang? Ya betul, makanan itu adalah 
sushi! Sushi merupakan makanan yang 

berbahan dasar dari nasi dan beberapa makanan 
tambahan seperti seafood, telur, dan daging yang 
kaya dengan protein. Pada tanggal 15 Januari 
2020, siswa SD Kristen Petra 13 mengikuti ELS 
Cooking dengan membuat sushi, lho…! 

Pertama-tama, kami diajarkan tentang 
bagaimana cara mengolah nasi dan rumput laut 
sebagai langkah awal dalam membuat makanan 
ini. Setelah itu, kami boleh menambahkan 
topping seperti telur dadar, tobiko, crab stick, dan 
berbagai topping lainnya. Kami sungguh excited 

Sushi Time
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dalam belajar membuat sushi, karena dibantu 
oleh Bapak Andreas yang merupakan pemilik dari 
salah satu kedai sushi di Surabaya. Setelah sesi 
membuat sushi selesai, kami pun bersama-sama 
menyantap sushi yang sudah kami buat tersebut. 
Waaaah… lezaaatnya…!!!



Empat hari menuju perlombaan 
JRBL (Junior Basketball League), 
keluarga besar SMP Kristen Petra 1 

menggelar acara gathering bersama tim 
bola basket dan tim cheer pada tanggal 
14 Januari 2020. Kegiatan ini juga 
dihadiri oleh orang tua mereka, guru, 
dan pelatih. Tema yang diangkat dalam 
gathering  ini adalah “One Mission, One 
Heart! Champion!” Dengan adanya tema 
tersebut, tim bola basket dan tim cheer 
diharapkan bisa menjunjung tinggi satu 
hati serta satu misi meraih kemenangan. 

Dalam acara pembuka, Kepala 
SMP Kristen Petra 1, ketua tim bola 
basket, dan tim cheer memberikan 
motivasi guna memupuk rasa optimistis 
anak-anak tim bola basket dan 
cheer selama pertandingan 
JRBL berlangsung. Suasana 
kaku mencair setelah peserta 
gathering mendengar  motivasi 
dan meneriakkan tema gathering 
yang sekaligus menjadi jargon: 
“One mission, one heart! 
Champion!” Wajah antusias 
peserta gathering pun terlihat 
untuk sesi acara selanjutnya, yaitu 
games. MC mulai mengarahkan 
peserta gathering membentuk 

One Mission, One Heart! Champion!

Pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, para pengurus 
Persekutuan Doa (PD) dan OSIS SMP Kristen Petra 
2 mengadakan bakti sosial Natal ke Rumah Singgah 

Mawari yang berada di Jalan Kedongdong Lor, Surabaya. 
Pada saat persiapan pertama, satu hari sebelum ke rumah 
singgah, kami menyiapkan bingkisan-bingkisan yang akan 
dibagikan ke anak- anak di sana. Setelah selesai semua, 
keesokan harinya kami berkumpul pada pukul 12.00 di ruang 
media sekolah. Kemudian pada pukul 15.00, kami berangkat 
dari sekolah menuju ke Rumah Singgah Mawari. Saat tiba 
di tempat tujuan, kami langsung mempersiapkan bingkisan 
dan roti untuk diberikan. Anak-anak Mawari berkumpul di 
sebuah ruangan, tempat mereka biasanya belajar. Kami pun 
membagikan roti. Tiap-tiap anggota OSIS dan PD mengajak 
mereka makan roti dan berbincang bersama. Setelah makan 
roti, kami memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan 
kami berkunjung. Lalu, kami mengajak mereka bernyanyi dan 
bergembira, serta mengikuti beberapa games. Ada beberapa 
pos untuk games. Pos yang pertama adalah menyusun puzzle, 
pos yang kedua memasukan bola pingpong melalui gelas plastik 
yang dikaretkan di kepala, dan pos yang ketiga memindahkan 
kelereng memakai tusuk gigi. Setelah selesai bermain, kami 
membagikan bingkisan kepada anak-anak Mawari, kemudian 
berfoto bersama. Setelah itu, kami mohon pamit pulang ke 
rumah masing- masing. Senang sekali hari itu kami bisa berbagi 
kasih dan sukacita Natal ke anak-anak Rumah  Singgah Mawari. 

oleh: Felicia Tanjaya

Berbagi Kasih
ke Rumah Singgah
Mawari

disampaikan, mengingatkan kepada 
anak-anak tim bola basket dan tim cheer 
untuk tidak mengandalkan kekuatan fisik 
saja, tetapi harus senantiasa berdoa. 
Pada akhir acara, seluruh peserta 
gathering dipersilakan maju ke depan. 
Orang tua diarahkan untuk berdiri di 
samping anak-anak. Ibu Yurui selaku 
Kepala SMP Kristen Petra 1 memimpin 
doa berkat bagi anak-anak agar selama 
kegiatan JRBL berlangsung, mereka 
diberi kesehatan, kelancaran, dan 
kekuatan. Amin.

lingkaran besar, kemudian menyanyikan 
sebuah lagu, dengan tujuan lagu 
tersebut dijadikan sebagai acuan 
membentuk kelompok. Diperlukan kerja 
sama menyamakan misi dan strategi 
dalam memenangkan game ini, yang 
mana sebelas anggota dapat membawa 
bola pingpong di atas kertas berbentuk 
tabung tanpa terjatuh sampai garis finis, 
menggunakan sebelas cabang tali yang 
terikat di dalam lubang kertas tabung 
terebut. Melalui game ini, gathering 
yang awalnya tidak saling mengenal, 
akhirnya menjadi lebih akrab.

Tiba acara selanjutnya, ibadah 
dimulai. Firman yang 
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Setelah masa UAS berakhir, pada 
saat inilah kami mendapatkan 
jadwal khusus dari sekolah kami. 

Kali ini, sekolah kami mengadakan 
kegiatan pramuka. Kami semua dididik 
untuk menjadi anak pramuka.Pada 
tanggal 2–3 Desember 2019, para siswa 
kelas VII, VIII, dan IX SMP Kristen Petra 
5, mengikuti kegiatan pramuka. Setiap 
kelas dibagi menjadi dua kelompok 
putri dan dua kelompok putra, yang 
ditentukan oleh wali kelas masing-
masing. Dalam kegiatan ini, kami 
mendapatkan beberapa ilmu tentang 
pramuka dan wawasan mengenai 
sejarah pramuka itu sendiri.

Pada hari pertama, peserta kelas 
VII diajari untuk bekerja di dalam tim 
dengan cara menyambung tongkat 
pramuka menggunakan tali. Materi 

Kami Pramuka Indonesia!

Kami, Chelsy Velinda (XI IPS-3) dan Joyce Anung (X IPA-4) yang mewakili SMA 
Kriten Petra 1, berhasil meraih prestasi sebagai Juara I Economic Competition 
tingkat Jawa Timur yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia 

(STIESIA) Surabaya pada tanggal 25 Januari 2020. Lomba yang berlangsung dalam tiga 
babak ini diikuti oleh lima puluh tim peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Babak pertama merupakan babak penyisihan. Tiap-tiap tim mengerjakan soal-
soal bidang ekonomi, akuntansi, dan perpajakan. Puji Tuhan, kelompok kami berhasil 
menduduki peringkat pertama pada babak pertama ini. Babak kedua adalah sesi 
cerdas cermat, yang terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama, lima tim yang lolos ke 
babak ini berebut memencet bel dan menjawab pertanyaan yang dibacakan oleh 
moderator. Tiga tim yang memiliki akumulasi poin tertinggi, maju ke babak cerdas 

cermat sesi kedua. Tim kami lolos ke sesi kedua. Pada sesi kedua ini, setiap tim 
melelang poin yang telah didapat dari sesi sebelumnya. Bila menjawab 

dengan tepat, poin akan ditambah sebesar poin yang dipertaruhkan. 
Dan sistem poin ini juga berlaku sebaliknya. Kami mendapat 

sepuluh pertanyaan cepat tepat. Kami pun berhasil menduduki 
peringkat pertama pada babak terakhir cerdas cermat ini. 

Pada babak final, dua tim dengan perolehan poin 
tertinggi pada babak cerdas cermat sesi kedua, beradu 
debat. Moderator membacakan tema debat, lalu kami 
diberi waktu lima menit untuk berdiskusi. Setelah 
itu, kedua tim saling berdebat mengenai topik yang 
diberikan. Usai debat, kami berdua lega karena juri 
memberikan komentar yang positif untuk performance 
kami pada sesi debat. 

Saat pengumuman juara dibacakan… puji Tuhan, 
kami keluar sebagai juara pertama! Kami langsung 
mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya. 
Tuhan sungguh baik!

oleh: Chelsy & Joyce

Economic Competition

keterampilan pioneering (seni membuat 
sebuah struktur menggunakan tali dan 
tongkat) diajarkan untuk kelas VIII pada 
hari kedua. Dan pada hari terakhir, kelas 
IX diajak untuk belajar menyambung 
tongkat, membuat kaki tiga, dan 
membuat tandu.

Sebelum kami melakukan semua 
kegiatan tersebut, terlebih dahulu kami 
diajari membuat simpul tali. Ternyata, 
ada banyak jenis simpul tali, mulai dari 
yang mudah hingga rumit. Beberapa 
contohnya adalah simpul jangkar, simpul 
mati, simpul hidup, simpul delapan, 
ataupun simpul kembar. Pada saat sesi 
terakhir kegiatan pramuka, kami diminta 
untuk memberikan pendapat mengenai 
kegiatan ini. Kami mengharapkan agar 
kegiatan pramuka ini bisa diadakan pada 
setiap tahun.
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Kami mengikuti lomba bioteknologi 
tingkat provinsi bernama BAG 
(Biotechnology Application 

Games) yang dilaksanakan oleh Fakultas 
Bioteknologi Universitas Surabaya pada 
tanggal 27-28 Januari 2020. Lomba 
ini menguji materi biologi, kimia, dan 
bioteknologi dasar. Saya, Jefferson kelas 
X IPA-5, ikut lomba ini karena saya suka 
dengan dunia bioteknologi sejak dahulu. 
Selain itu, juga sebagai persiapan untuk 
KSK (Kompetisi Sains Kota) pada tanggal 
18 Februari 2020. Teman-teman saya, 
Gwenny kelas XI IPA-6 dan Ivan kelas XI 
IPA-4, mengikuti lomba untuk tujuan 
serupa, sekaligus mencari pengalaman.

Babak penyisihan dilaksanakan di 
Universitas Surabaya pada tanggal 27 
Januari 2020. Ada dua tim dari SMA 
Kristen Petra 2 yang mengikuti BAG, 
yaitu tim saya (Jefferson, Gwenny, Ivan) 
dan tim Athalia (Athalia, Nathasya M., 
Grace R.). Soal pada babak penyisihan 
ternyata lebih sulit dari yang kami 
perkirakan. Usai mengerjakan, kami pun 
menunggu pengumuman semifinalis 
sambil mendengarkan presentasi 
mengenai Fakultas Bioteknologi 
Universitas Surabaya. Tim saya berhasil 
menduduki peringkat ke-1, dan tim 
Athalia peringkat ke-2. Selanjutnya, 
kami diminta memakai pakaian olahraga 
untuk babak semifinal dengan tema 
rally games. Setiap tim diberi peta yang 
berisi lokasi tiap pos. Ada tiga tipe pos, 
yaitu teori, games, dan praktikum, yang 
tersebar di tiga gedung! Waktu rally 
games adalah 4 jam, dengan 30 menit 
istirahat di tengah pelaksanaan. Ini 
adalah rally games paling melelahkan 
karena harus naik turun tangga di tiga 
gedung berlantai enam untuk berebut 
dengan tim lain agar dapat memasuki 
pos. Kami sempat kesulitan di pos teori 
bioteknologi, karena materinya sangat 
asing bagi kami. Pos games dapat kami 
selesaikan dengan baik. Kami juga 
berhasil menyelesaikan pos praktikum 
dengan judul “Mengukur Laju Transpirasi 
Tumbuhan Menggunakan Kertas Kobalt 
(II) Klorida Anhidrat” dan “Pengukuran 
Konsentrasi Hidrogen Peroksida 
Menggunakan Enzim Katalase”. Hingga 
waktu berakhir, kami masih belum 
menyelesaikan 2 pos praktikum dan 2 
pos games, tetapi kami optimistis karena 
sudah menyelesaikan banyak pos dan 
memperoleh skor yang sangat tinggi. Puji 
Tuhan, kami berhasil meraih peringkat 

Biotechnology Application Games

ke-1 pada babak semifinal (tim Athalia 
berada pada peringkat ke-4).

Keesokan harinya, kami berkumpul 
untuk babak final BAG 2020. Babak ini 
terdiri atas esai teori, yang dilanjutkan 
dengan praktikum dengan judul 
“Menguji Efek Cekaman/ Stress Garam 
Pada Tumbuhan Sawi”, lalu dilanjutkan 
dengan satu jam pembuatan PPT dan 
25 menit presentasi di depan dosen. 
Praktikum yang dilakukan ini sangat 
menarik, karena mengenalkan kami 
ke dunia bioteknologi. Pertama, kami 
melakukan pengamatan kuantitatif, yaitu 
dengan menghitung jumlah daun dan 
massa dari tumbuhan sawi normal dan 
tumbuhan sawi yang terkena cekaman/
stress garam. Lalu, kami melakukan 
pengamatan kualitatif dengan melihat 
warna daun dan penampakan akar 
kedua sawi tersebut. Selanjutnya, kami 
mengambil satu gram daun dari daun 
sawi normal yang terkena cekaman/
stress garam. Kami menggiling daun 
tersebut menggunakan mortal dan 
liquid nitrogen. Bubuk dari sawi akan 
dicampur dan dilarutkan pada aseton 
untuk melarutkan klorofil dari sawi. Lalu, 
kami menaruh larutan ke dalam cuvette 
dan menghitung absorbansi dari kedua 
sawi menggunakan spektrofotometer 
untuk mengetahui konsentrasi klorofil 
dari kedua sawi. Selanjutnya, kami 
mengambil satu gram lagi daun dari 
kedua sawi. Daun digiling dan dilarutkan 
pada air, lalu dicampurkan dengan 5% 
fenol dan asam sulfat, menghasilkan 
larutan berwarna oranye. Kami 
mengambil larutan dan meletakkannya 
pada cuvette dan menghitung 
absorbansi dari kedua sawi tersebut. 
Dalam pengambilan data, terdapat 
beberapa anomali yang terjadi sehingga 
kami sempat panik, karena takut data 

yang kami dapatkan salah. 
Selanjutnya, semua tim diarahkan ke 

ruangan lain untuk membuat PPT selama 
satu jam dan menghitung signifikansi 
perbedaan data menggunakan uji 
T-test. Kami membagi tugas agar dapat 
membuat PPT semaksimal mungkin. 
Namun, kami tidak selesai membuat PPT 
sehingga beberapa bagian harus kami 
jelaskan tanpa slide PPT. Selanjutnya, 
tim akan digilir untuk mempresentasikan 
data dan praktikum yang mereka lakukan 
di hadapan dosen. Kami sangat gugup 
saat harus presentasi, namun presentasi 
berjalan lancar hingga dosen memberi 
pertanyaan kepada kami. Kami tidak 
diperkenankan untuk diskusi sehingga 
kami kesusahan menjawab pertanyaan 
dari dosen. 

Setelah hari yang panjang, puji 
Tuhan, kami akhirnya berhasil meraih 
Juara I, sedangkan tim Athalia menjadi 
finalis. Kami bersyukur kepada Tuhan 
karena diberi kesempatan, kesehatan, 
hikmah, dan kemampuan untuk 
mengikuti BAG 2020. Terima kasih untuk 
sekolah yang memberi kami izin untuk 
belajar dan mempersiapkan diri sebaik 
mungkin. Serta terima kasih untuk guru-
guru dan orang tua yang mendoakan 
dan membantu kami belajar hingga 
berhasil. Untuk teman-teman yang lain, 
jangan cepat menyerah bila kalah, selalu 
coba sesuatu yang baru. Sebelum diberi 
kesempatan menang, saya sudah pernah 
kalah berulang kali, namun saya tidak 
pernah menyesal. Saya terus bangkit 
dan belajar dari kesalahan. Kemenangan 
tak akan terasa istimewa bila kita 
belum pernah merasakan kekalahan 
sebelumnya.

oleh: Jefferson F.T.
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Kami mengikuti lomba kedokteran 
gigi tingkat nasional bernama 
Dentine, yang dilaksanakan oleh 

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 
Airlangga pada tanggal 19, 25, dan 26 
Januari 2020. Materi yang diujikan dalam 
lomba ini adalah bidang matematika, 
biologi, fisika, kimia, dan kedokteran gigi 
dasar. Lomba ini dilaksanakan di tujuh 
belas rayon di sekitar Jawa dan Bali 
secara offline, sedangkan peserta yang 
berdomisili di luar rayon tersebut dapat 
mengikuti babak penyisihan secara 
online. Kami tidak tahu pasti berapa 
peserta yang ikut lomba ini. Namun pada 
babak final, panitia mengatakan ada 
sekitar dua ribu peserta yang berasal 
dari seluruh Indonesia. 

Saya, Jefferson Filbert kelas X IPA-5, 
mengikuti lomba ini untuk mencari 
pengalaman, mengerjakan soal yang 
sulit, melihat serta membiasakan diri 
dengan kehidupan perkuliahan, dan 
mencari tahu kelemahan saya di bidang 
biologi demi persiapan Kompetisi Sains 
Kota yang dilaksanakan pada tanggal 
18 Februari 2020. Teman-teman saya, 
Athalia kelas XI IPA-1 dan Kristofer 
kelas XI IPA-6, juga ikut lomba dengan 
tujuan yang sama. Sejak menyusun 
tim, sebenarnya kami agak pesimistis 
bisa memenangkan lomba. Meski 
begitu, kami tetap berusaha untuk 
mendapatkan hasil maksimal.

Babak penyisihan dilaksanakan 
pada tanggal 19 Januari 2020. Kami 
berkumpul di Kampus Universitas 
Airlangga pada pukul 07.00. Setelah 
berkumpul, kami bertemu dengan 
kelompok lain dari SMA Kristen Petra 2, 
yaitu Vincent kelas XII IPA-1, Talisha kelas 
XII IPA-2, dan Jason N. kelas XII IPA-6. 
Seketika kami menjadi lebih pesimistis 
karena harus melawan tim kelas XII. 
Selanjutnya, kami bertemu dengan 
kelompok dari Petra dan sekolah lain 
yang terkenal sering juara. Kami sudah 
tahu bahwa memenangkan lomba ini 
akan menjadi hal yang sangat sulit, 
karena anggota tim kami tidak ada yang 
pernah mencapai OSN. Selanjutnya, 
kami diarahkan ke ruangan pengerjaan 
soal penyisihan. Soal penyisihan 
ternyata lebih gampang dari yang kami 
perkirakan. Setelah mengerjakan soal, 
kami menunggu pengumuman peraih 
peringkat ke-1 hingga ke-5 dari Surabaya.

Puji Tuhan, ternyata kami berhasil 
meraih peringkat ke-2 meski sudah 

Juara Umum Dentine 2020

pesimistis sedari awal. Tim Vincent 
meraih peringkat ke-5, dan tim Aditya 
meraih peringkat ke-1. Selanjutnya 
pada tanggal 25 Januari 2020, kami 
melanjutkan babak semifinal dan 
mengorbankan perayaan Chinese 
New Year bersama keluarga kami. 
Babak semifinal dimulai dengan 
pengerjaan soal pilihan ganda yang 
lebih sulit, dilanjutkan dengan soal 
isian singkat. Kami agak gelisah 
menunggu pengumuman, karena kami 
merasa kesusahan mengerjakan soal 
semifinal. Puji Tuhan, kami berhasil 
meraih peringkat ke-8 dari sepuluh 
tim yang lolos ke babak final. Babak ini 
dilaksanakan pada keesokan harinya 
dengan tema rally games. Kami berhasil 
menyelesaikan rally games dengan baik 
dan masuk ke babak grand final dengan 
raihan peringkat ke-4 dari lima tim yang 
lolos, termasuk tim Vincent dan Aditya.

Kami merasa sangat lega karena 
telah diberi kepastian akan menang. 
Kami hanya perlu menentukan posisi 
Juara I–V. Babak grand final terdiri 
atas tiga babak, yaitu: praktikum, 
cerdas cermat, serta analisis dan 
presentasi. Pada babak praktikum, 
kami mendapat tema “Menguji Adanya 
Masalah Peredaran Darah Perifer”. 
Percobaan ini membutuhkan 1 orang 
sebagai penguji, 1 orang sebagai 
bahan percobaan, dan 1 orang sebagai 
pengambil data. Saya menjadi penguji, 
Kristofer menjadi bahan percobaan, dan 
Athalia mengumpulkan data. Prosedur 
praktikum dimulai dengan menemukan 
denyut nadi arteri brakialis pada lengan 
atas Kristofer dan pengukuran tekanan 
darah. Kemudian, dilanjutkan dengan 
pemasangan manset pada tekanan 
100 mmHg pada lengan atas Kristofer 
selama 5 menit. Setelah 5 menit, kami 
menghitung jumlah petechiae (bintik-
bintik kecil bewarna ungu kecokelatan 

akibat adanya pendarahan di bawah 
kulit) lalu mendiagnosis kesehatan 
peredaran darah perifer Kristofer. 
Setelah pengumpulan data, prosedur 
dan hasil akan kami presentasikan 
di depan dosen, dilanjutkan dengan 
sesi tanya jawab dengan dosen. Sesi 
berikutnya adalah cerdas cermat dengan 
tipe soal yang sangat sulit. Setelah 
cerdas cemat, kami diberi soal studi 
kasus mengenai penggunaan botox. 
Kami harus mempresentasikan pendapat 
kami mengenai kasus di depan juri dan 
semua panitia Dentine 2020.

Setelah hari yang panjang, 
pengumuman pun tiba. Puji Tuhan… 
kami berhasil meraih Juara III. Tim Aditya 
meraih Juara II, dan tim Vincent meraih 
Juara Harapan II. Selain itu, SMA Kristen 
Petra 2 juga menyabet predikat Juara 
Umum Dentine 2020. Puji syukur kami 
panjatkan kepada Tuhan karena telah 
memberi kesempatan dan hikmat untuk 
dapat memenangkan lomba ini. Terima 
kasih kepada kepala sekolah yang sudah 
memberi kami izin untuk dapat belajar 
dan mempersiapkan diri menghadapi 
Lomba Dentine dengan sebaik mungkin, 
serta terima kasih untuk guru-guru 
dan orang tua yang telah mendoakan 
dan membantu kami belajar hingga 
berhasil. Untuk teman-teman yang lain, 
jangan takut untuk mencoba hal yang 
baru. Kami sendiri sebelumnya sudah 
sering merasakan kekalahan sebelum 
akhirnya menang. Dalam perlombaan, 
menang atau kalah itu sudah biasa, kami 
sendiri mengikuti lomba untuk mencari 
pengalaman dan bersenang-senang. 
Meski terdengar susah, percayalah… 
mengikuti lomba itu seru dan tak 
terlupakan.

oleh: Jefferson F.T.
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Pada tanggal 11–13 Desember 2019, kami, siswa-siswi 
kelas XII SMA Kristen Petra 3, memperoleh kesempatan 
untuk berkunjung ke beberapa panti asuhan di sekitar 

Surabaya Timur dalam rangka Ujian Praktik Mata Pelajaran PAK 
(Pendidikan Agama Kristen). Panti asuhan yang kami kunjungi 
adalah Panti Asuhan Matahari Terbit, Panti Asuhan Kamang 
Immanuel, dan Panti Asuhan Ada Hari Esok.

Dalam rangka mempersiapkan acara tersebut, jauh-
jauh hari kami membentuk panitia, kemudian mulai 
menghubungi beberapa panti asuhan. Setelah itu, kami mulai 
mempersiapkan acara, perlengkapan, transportasi, serta 
mengumpulkan donasi dari teman-teman dan orang tua yang 
turut berpartisipasi. Proses persiapan berjalan dengan lancar. 
Kami sungguh bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kami 
dan memberikan kemudahan dalam berbagai kendala yang 
kami hadapi dalam mempersiapkan kunjungan kali ini. 

Sharing is Caring

Tiba di panti asuhan, kami langsung berbaur bersama 
dengan anak-anak di sana. Kami mulai acara dengan games 
supaya lebih akrab. Anak-anak di panti asuhan terlihat sangat 
ceria ketika mereka bermain games dengan kami. Setelah 
itu, kami lanjutkan dengan ibadah dan makan siang bersama 
dengan mereka. Beberapa teman ada yang menyuapi anak-
anak panti asuhan, peristiwa yang jarang terlihat ketika kami 
berada di sekolah.

Pada penghujung acara, kegiatan ditutup dengan 
pembagian suvenir, donasi, penyampaian pesan dan 
kesan dari pengelola panti, foto bersama, serta kerja bakti 
membersihkan panti asuhan. Ada satu pesan yang akan 
terus kami ingat, yang disampaikan oleh Ibu Joice (pengelola 

Panti Asuhan Matahari Terbit). Beliau berpesan kepada kami 
untuk selalu mensyukuri kehidupan yang dianugerahkan oleh 
Tuhan, dengan berbagi kepada sesama yang membutuhkan 
pertolongan. 

Sungguh pengalaman yang berharga… kami bisa 
bertemu dan berbagi dengan saudara-saudara yang berada 
di panti asuhan. Melihat mereka tersenyum ceria menjadi 
sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kami. Kiranya melalui 
kunjungan kami, teman-teman yang ada di panti asuhan 
dapat merasakan betapa Tuhan mengasihi mereka. Kita perlu 
ingat dan selalu renungkan kata-kata bijak yang dibagikan 
oleh banyak orang dalam laman media sosial yang setiap hari 
kita baca, untuk kita lakukan dalam kehidupan di manapun 
kita berada, yang berbunyi… “Someone needs your actions 
to inspire his actions. Never forget, your little broken cake is 
someone’s daily meal! Care to share you little cake!” 

oleh: Shenny Angelina S.

Mewakili SMA Kristen Petra 4, I’Luvs sebagai tim dance sekolah kami 
menyabet gelar juara dalam talent competition yang diselenggarakan oleh 
Lokalate, yang merupakan brand dari produk kopi di Indonesia.  Kompetisi 

ini diadakan pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2020, bertempat di Pakuwon Mall 
Surabaya. Acara ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengembangkan talenta 
dari kalangan anak-anak muda yang patut diapresiasi. 

SMA Kristen Petra 4 termasuk yang mendapatkan undangan untuk turut 
tampil dalam ajang berskala provinsi tersebut. Tim kami memutuskan 
ikut dan menampilkan dance. Dari lima puluh peserta yang tampil, 
puji Tuhan… tim dance I’Luvs meraih Juara III. I’Luvs ini sendiri 
beranggotakan lima orang, yang terdiri atas Josephine M.V. (X IPA-1), 
Josephine C.G. (X IPA-2), Ammabella F.R., Emily E., dan Sheryn T.R. (XI IPS-2), 
yang merupakan gabungan dancer sekolah kami. 

Sejauh ini, tim I’luvs sudah memenangkan beberapa kompetisi, seperti: 
Youthcon Dance Cover Competition (Juara II) dan King Sejong Institute 
K-Pop Star Competition (Juara II). Sebuah kebanggaan bagi kami mampu 

mengharumkan nama sekolah dengan memenangkan beberapa kompetisi. 
Dan untuk ke depannya, kami berharap bisa mengharumkan nama sekolah 

lagi dengan memenangkan kompetisi-kompetisi dance 
selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.

oleh: Josephine & Vita T.S.

I’Luvs Dream Comes True
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Mirror Mirror on the Wall

Halo, semua...! Saya Kensias Kristanto dari SMA Kristen Petra 5 ingin 
menceritakan pengalaman singkat dalam mengikuti Olimpiade Matematika 
tingkat Jawa Timur di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Sebelumnya, pada 

babak penyisihan yang dilaksanakan tanggal 19 Januari 2020, saya dapat melaluinya 
dengan baik, dan mengantarkan saya ke babak semifinal yang dilaksanakan pada 
tanggal 26 Januari 2020. Babak semifinal ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih 
tinggi, namun saya tetap berusaha untuk mengerjakannya dengan baik. Puji 
Tuhan... saya dapat lolos ke babak final yang sedianya dilangsungkan pada hari 
yang sama. Dalam babak final ini, lima finalis akan ditandingkan dalam sesi cerdas 
cermat dan presentasi. Puji Tuhan... sekali lagi saya dapat melalui semua babak 
dengan baik, dan berhasil membawa pulang gelar Juara I. Pada akhir lomba ini, 
juga ada sesi wawancara dengan TVRI Jawa Timur yang sedianya ditayangkan 
pada tanggal 27 januari 2020 pukul 17.00. Semua ini bukan karena kuatku, 
namun karena anugerah Tuhan.

Kemenangan di Pihakku
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Pada tanggal 31 Januari 2020, SMA 
Kristen Petra 3 melaksanakan 
kegiatan pentas seni di Balai 

Budaya Surabaya, sebagai wadah dalam 
mengekspresikan bakat dan minat siswa 
Smatraga di bidang nonakademik. Tema 
“Mirror Mirror on the Wall” dikemas 
dalam pertunjukan drama musikal yang 
menampilkan bakat siswa di bidang seni 
peran, seni musik, seni tari, seni suara, 
dan peragaan busana. Acara ini kami 
persiapkan selama dua bulan, mulai 
dari penentuan tema, audisi pemain, 
dubbing, hingga latihan. Kami bersyukur 
karena setiap kendala yang muncul saat 
proses persiapan bisa kami lalui dengan 
baik dengan penyertaan Tuhan. 

Pada hari-H, kami sangat gugup, 
karena ini adalah pertama kali tampil di 
depan umum dengan disaksikan oleh 
banyak pasang mata. Audience tidak 

hanya teman-teman sekolah, tetapi 
juga tamu undangan, mulai dari 
orang tua, Dewan Pengurus, serta 

perwakilan sekolah Petra yang 
lain. Kami hanya berupaya 
menampilkan yang terbaik. 

Acara dibuka oleh Edy 
Saelen dan Gerina Bernice 
selaku MC. Pada awal 
acara, mereka mengajak 
hadirin yang datang untuk 

melihat profil sekolah, 
yang menjabarkan 
kekhasan dari sekolah 
di lingkup PPPK Petra, 
yaitu Physical Growth, 

Emotional Intelligence, 
Talent Development, Religious 

Education, dan Academic Excellence. 
Besar harapan kami, melalui profil 
yang ditampilkan, para hadirin 
bisa lebih mengenal dan mencintai 
Smatraga. Setelah itu, acara berlanjut 
ke sesi berikutnya, yaitu penampilan 
dari alumni. Begitu alumni selesai 
menampilkan kebolehannya, kami 
disuguhi dengan drama musikal dari 
siswa-siswi Smatraga, yang bercerita 
tentang kehidupan sehari-hari seorang 
remaja dengan berbagai tantangan yang 
dihadapi. Melalui lika-liku tersebut, 
ia dibentuk menjadi pribadi yang 
berintegritas dan takut akan Tuhan. 
Ketika mengamati drama tersebut, kami 
merasa tertegur sekaligus termotivasi 
untuk menjadi pribadi yang memiliki 
nilai-nilai seperti tokoh drama tersebut.

Kami bersyukur, Tuhan menyertai 
acara kami dari awal sampai akhir, 
sehingga berjalan lancar. Selain itu, 
kami juga merasa bahagia karena para 
hadirin yang datang dapat menikmati 
dan terhibur oleh setiap pertunjukan 
yang ditampilkan. Semua jerih lelah 
kami terbayar dengan senyuman, tawa, 
dan antusiasme dari para hadirin. 
Melalui kegiatan ini, kami mendapatkan 
pembelajaran yang berharga dalam 
hal bekerja sama, berorganisasi, 
merendahkan hati, dan yang 
terpenting... bersyukur serta melihat 
betapa besar kasih dan pertolongan 
Tuhan dalam hidup kami, ketika kami 
tetap beriman dan selalu mengandalkan-
Nya. To God be the glory! 

                    
oleh: Marylin Winata


