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ungguh sangat senang kami dapat siswa-siswi PPPK Petra,  dalam berbagai 
hadir kembali menyapa Anda pada macam lomba tetap kami sajikan. Profil 

Alumnus PPPK Petra sengaja kami hadirkan S   edisi Agustus 2009 
dalam   edisi 54 ini,  yang kali ini. Memasuki tahun ajaran baru 

2009/2010, para siswa mengawali hari diharapkan dapat lebih memberikan 
sekolahnya dengan hal-hal yang baru, inspirasi bagi para siswa untuk dapat lebih 
mulai dari teman baru (untuk yang baru serius dalam belajar dan menggapai cita-
masuk sekolah) atau pun pelajaran baru cita. 
(untuk yang naik kelas). Dalam edisi ini erima kasih kepada pihak Kami bert
kami menampilkan Pameran pendidikan sekolah yang sudah mengirimkan materi 
tunggal dari Universitas Kristen Petra dan untuk  edisi kali ini. Kirimkan  
Universitas Surabaya, sebagai sarana yang masukan dan saran Anda ke alamat redaksi 
baik bagi para siswa SMA PPPK Petra untuk atau lewat e-mail.  Semoga apa yang kami 
mendapatkan informasi tentang berbagai sajikan dapat bermanfaat. 
program studi di Perguruan Tinggi. Kami 

Selamat membaca.juga menghadirkan persiapan Konser  
Petra Youth Orchestra. Pencapaian prestasi 
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Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999).
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“Ma… ma… duduk di sini saja, jangan pergi “, 
seorang anak merengek di ujung kelas. “Bu guru… mamaku 
mana?”, seru anak yang lain. Bahkan ada yang menangis 
bergulung-gulung, dan juga yang berulang-ulang minta 
diantar ke belakang. Itulah gambaran sekilas bagaimana 
tingkah pola anak-anak siswa baru yang masuk sekolah 
untuk pertama kalinya. Semua orang tentunya memahami 
mengapa mereka bersikap demikian, karena anak-anak itu 
berada di lingkungan baru dan berada di tengah-tengah 
orang yang belum dikenal. Mereka belum terbiasa dengan 
hal itu, sebab sebelumnya mereka hanya akan merasa 
aman dan nyaman di rumah serta berada di dekat orang-
orang yang sudah dikenal dan mengasihi mereka. Nah… 
untuk menjembatani mereka beradaptasi dari tempat 
nyaman ke  tempat yang baru, serta menolong mereka 
untuk cepat mengenal lingkungan sekolah dan dapat 
merasakan rasa aman dan nyaman, TK Kristen Petra 11 
membuat berbagai program dalam masa orientasi.

Hari pertama anak-anak melihat film layar lebar 
berjudul “Dino anak baik“, bernyanyi bersama dengan 
iringan keyboard Ibu Sylvia.

Ketika pulang, anak-anak membawa hadiah boneka 
badut bertangkai.

Hari kedua, ada kegiatan jalan-jalan untuk mengenal 
lingkungan dan warga sekolah. “Selamat pagi Pak satpam…. 
namanya siapa?“, sapa anak-anak kepada pak satpam yang 
bertugas pagi itu. “Nama saya Bapak Sudarmasno, dan ini 
teman bapak, namanya Bapak Hari”, jawab satpam 
sekolah. Lalu anak-anak melanjutkan perjalanan, serta 
menyapa warga sekolah yang lain seperti ibu kepala 

sekolah, karyawan sekolah dan yang lainnya. Mereka juga 
diantar untuk mengenal ruang-ruang yang dimiliki 
sekolah, seperti ruang komputer, KBB, tempat bermain 

dan sebagainya. Prok… prok… prok….!! suara tepuk 
tangan anak-anak dengan ceria, kemudian telah tiba 
waktunya berdoa untuk pulang. Setelah itu mereka 
mendapat hadiah balon, “Horee... aku dapat hadiah balon 
bertangkai“, teriak Axel dengan gembira.

Hari ketiga, anak-anak bermain berbagai macam 
permainan, seperti menggelindingkan bola di area paralon, 
mengikuti tapak kaki, mencari jejak, mandi bola, 
menerobos pagar balon sambil merayap dan bermain 
balok. “Seru lho... hari ini main sampai puas!“, kata 
Hannah. Karena sudah lelah, anak-anak masuk ke kelas, 
lalu makan dan minum. Waktu pulang telah tiba ,“Hadiah 
lagi...?! Bu guru, aku mau yang kuning“, seru seorang anak. 
Setiap anak membawa boneka gajah atau singa saat 
pulang.

Hari terakhir masa orientasi, anak-anak diajak 
membuat donat, permen dan berbagai macam bentuk 
makanan. Tetapi adonan ini hanya permainan, play dough 
namanya, jadi tidak bisa dimakan. Nah! bagi anak-anak 
yang sudah selesai membuat satu bentuk makanan, 
mendapat reward berbentuk topi ‘micky mouse’. 
Hohoho…. senangnya masuk sekolah!

n g ya Se an n
Ke Sekolah

kindergarten
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enin, tanggal 13 Juli 2009 adalah awal masuk sekolah bagi teman-teman siswa 
kelompok A baru dan kelompok B TK Kristen Petra 5. Ada yang senang karena bertemu Slagi dengan teman dan guru, tetapi ada juga yang malas karena sudah asyik liburan 

panjang di rumah. Untuk itu, ibu guru mengadakan kegiatan outbound dan lomba-lomba 
untuk kelompok B, agar teman-teman menjadi lebih tertarik dan senang ke sekolah. Teman-
teman asyik berlomba tanpa memedulikan bajunya yang basah atau kotor, demi 
kemenangan tim mereka, mereka sangat gembira sekali. Bahkan ibu guru pun terkena 

 Sekolah Lagi...!
kindergarten
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imbasnya, baju mereka ikut-ikutan menjadi 
basah. Lain lagi dengan kelompok A, yang 
merupakan hari pertama mereka masuk ke 
TK Kristen Petra 5 ini sebagai siswa baru. 
Mereka harus beradaptasi dengan 
lingkungan baru, melakukan rutinitas dan 
hal-hal yang baru. Terutama dalam hal 
pembiasaan, seperti: berdoa, berbaris, 
memberi salam, mengucapkan terima 
kasih, mencuci tangan sebelum dan 
sesudah makan serta mengerjakan tugas 
yang diberikan ibu guru. Awalnya memang 
agak sedikit kesulitan, apalagi saat teman-
teman siswa kelompok A diminta masuk 
kelas sendiri tanpa ditemani oleh orang tua 
atau pengasuh. Banyak dari mereka yang 
menangis, tetapi saat ibu guru memulai 
kelas dengan sapaan dan sedikit bercerita, 
siswa yang tadinya menangis mulai diam 
dan mendengarkan ibu guru. Para siswa 
kelompok A terlihat senang dan menikmati 
saat pelajaran mewarnai, bermain play 
dough, berbaris, makan bekal yang sudah 
dibawa dari rumah dan mencuci tangan. 

“Eh, ayo kita berkumpul menjadi satu, pegang yang erat ya...!. 

Hei angin, ayo cepat bawa kami lebih tinggi, temanku semakin 

banyak lho...!“, kata awan. Dengan bantuan angin, kumpulan awan 

itu bergerak dan bergerombol menjadi satu, semakin lama jumlah 

awan semakin buanyakkkkk, dan angin sudah tidak kuat menahan. 

“Eh, teman-teman aku sudah tidak kuat lagi menahan kalian”. Dan 

akhirnya...  hujan pun turun.

“Jadi 2/3 bagian dari bumi kita ini terdiri atas laut, sedangkan 

yang lain daratan. Nah, air yang ada di berbagai tempat seperti 

samudra, laut, sungai dan danau tersebut mengalami penguapan 

dengan bantuan matahari. Uap-uap air tersebut akan mengalami 

proses kondensasi atau pemadatan dan membentuk awan.  Awan-

awan itu bergerak ke tempat lain dengan bantuan embusan angin, 

baik secara vertikal (lurus ke atas-bawah) maupun horizontal (lurus 

ke kanan-kiri). Gerakan angin vertikal ke atas menyebabkan awan 

menggumpal dan gerakan angin tersebut menyebabkan gumpalan 

awan semakin membesar dan berhasil mencapai atmosfer yang 

bersuhu lebih dingin, sehingga membentuk butiran-butiran. 

Semakin lama, angin semakin tidak dapat menopang berat awan 

lagi, dan akhirnya awan  mengalami presipitasi atau proses jatuhnya 

hujan ke bumi. Nah anak-anak, seperti itulah 

proses terjadinya hujan”, 

kata Bu Wheni. “Ooh... 

begitu ya, sekarang 

aku tahu Bu”.

eorang siswa bertanya ,“Bu guru, kaca jendelanya kok 

basah...? Siapa yang membasahi ya...??? Kemarin kan 

sudah dibersihkan...”. Bu guru menjawab ,“Anak-anak, S
tahu tidak kalau semalam turun hujan...? Jadi bukan hanya kaca 

jendela yang basah, tetapi halaman, bunga, pohon dan jalan-jalan 

semuanya jadi basah”. Lalu siswa tersebut bertanya lagi ,“Oooh… 

kena hujan ya... Bu, dari mana sih hujan itu? Apa di langit ada 

tempat air seperti bak besar atau sumur ya… Apa airnya diturunkan 

malaikat dari langit...!??”. “Ehm... bukan begitu anak-anak. Baiklah, 

supaya kalian mengerti... mari kita belajar sambil bermain dengan 

meragakan terjadinya hujan. Siapa yang mauuu...?”, sahut bu guru. 

Begitu mendengar ajakan Bu Wheni, hampir semua teman-teman 

kelompok B2 TK Kristen Petra 5 langsung mengangkat tangan ingin 

berperan sebagai matahari, laut, sungai, samudra, awan, angin 

ataupun sebagai hujan. 

“Sayaaa…!!”

“Bu , aku juga mau...”

“Akuu... aku saja Bu, aku juga bisa..!”

Selanjutnya Bu Wheni memilih sepuluh siswa untuk ikut 

berperan. Siswa yang berperan sebagai samudra, laut, sungai keluar 

meragakan gerakan air dengan melambai-lambaikan tangan ,”Hai 

teman-teman, hari ini panas sekali ya..?”, kata samudra. “Iya... aku 

sampai tidak kuat nih”, kata sungai. “Itu lho...!  matahari tersenyum 

lebar sekali, sampai terbakar nih...! supaya tidak terlalu panas, mari 

kita berikan sebagian air kita pada matahari!”, kata laut. 

”Setujuuu...!!”, jawab samudra dan sungai serentak. Di 

tengah - tengah pembicaraan itu, sang matahari 

sudah ada di tengah-tengah mereka. “Hai kawan, 

airmu aku bawa ya...!”, kata matahari. Titik-titik air 

yang menguap tersebut, memadat menjadi awan. 

APA ITU HUJAN...???APA ITU HUJAN...???
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Senangnya 
Ke Sek lao h
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enin, tanggal 13 Juli 2009 adalah awal masuk sekolah bagi teman-teman siswa 
kelompok A baru dan kelompok B TK Kristen Petra 5. Ada yang senang karena bertemu Slagi dengan teman dan guru, tetapi ada juga yang malas karena sudah asyik liburan 

panjang di rumah. Untuk itu, ibu guru mengadakan kegiatan outbound dan lomba-lomba 
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 Sekolah Lagi...!
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Manfaat Jahe: 

Jahe dapat merangsang kelenjar pencernaan, baik untuk 
membangkitkan nafsu makan dan pencernaan. Jahe yang digunakan 
sebagai bumbu masak, terutama berkhasiat untuk menambah nafsu 
makan, memperkuat lambung dan memperbaiki pencernaan. Hal ini 
dimungkinkan karena terangsangnya selaput lendir perut besar dan 
usus oleh minyak asiri yang dikeluarkan rimpang jahe. Minyak jahe 
berisi gingerol, yang berkhasiat mencegah dan mengobati mual dan 
muntah. Misalnya karena mabuk kendaraan atau pada wanita yang 
hamil muda. Rasanya yang tajam juga merangsang nafsu makan, 
memperkuat otot usus, membantu mengeluarkan gas usus serta 
membantu fungsi jantung. Dalam pengobatan tradisional asia, jahe 
dipakai untuk mengobati selesma, batuk, diare dan penyakit radang 
sendi tulang seperti artritis. Jahe juga dipakai untuk meningkatkan 
pembersihan tubuh melalui keringat.

http://www.ebookpangan.com

Hai teman-teman! Kami murid kelas V SD Kristen 
Petra 5 dapat membuat kristal jahe, lho! Jahe merupakan 
tanaman Toga yang bermanfaat untuk mengobati masuk 
angin awal. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat 
kristal jahe? Ayo coba perhatikan, ada beberapa bahan yang 
harus kita siapkan:
- Alat-alat yang digunakan: pisau, parutan kelapa, saringan, 

pengaduk, wajan dan kompor.
- Bahan: jahe 1 kg dan gula pasir 1 kg.
- Cara membuat:
1. Jahe dicuci bersih dan direndam selama 1 – 2 jam.
2. Kulit jahe dikupas sampai bersih.
3. Jahe diparut dan diperas sampai keluar airnya.
4. Air perasan dididihkan di atas kompor dengan api sedang.
5. Setelah mendidih, gula dimasukkan, diaduk sampai larut.
6. Setelah larut dan mengental, api dimatikan dan tetap 

diaduk sampai mengristal.

Nah, jadilah yang namanya kristal jahe yang siap 
saji. Mudah bukan? O,iya…. ampas jahe (sisa perasan) 
sayang kalau dibuang. Ampas tadi juga dapat digunakan 

untuk obat pegal-pegal, caranya: ampas jahe tadi 
dicampur dengan minyak kayu putih agar terasa 
lebih panas. Oleskan pada bagian tubuh kita yang 
terasa pegal-pegal. Ok, selamat mencoba ya...!

elementary school

gema petra 07

2009 

Dalam upaya untuk menumbuhkan dan 
meningkatkan minat baca kepada 
masyarakat Surabaya, serta mewujudkan 

visi kota Surabaya ”Cerdas dan Peduli”, Badan Arsip 
dan Perpustakaan Kota Surabaya bekerja sama 
dengan berbagai pihak, untuk mengadakan 

Kristal JaheKristal JaheKristal Jahe

2009 
kegiatan lomba, salah satunya adalah Story Telling 
2009 pada tanggal 5 Juni 2009. Lomba tersebut 
diadakan di aula perpustakaan Kota Surabaya, Jl. 
Rungkut Asri Tengah no. 5-7 Surabaya, yang 
diikuti oleh empat puluh peserta dari seluruh 
Kota Surabaya. Pada kesempatan tersebut, SD 
Kristen Petra 1 diwakili oleh Ratna Puspita Citra N. 
kelas V SD. Dia berhasil masuk peringkat tujuh 
besar. Selamat ya... tetap semangat! Dengan 
lebih semangat belajar lagi, kamu pasti bisa 
meraih Juara I di masa mendatang.

Story Telling Story Telling 

Tahun ajaran 2008/2009 telah kita lewati 
bersama, banyak suka dan duka mewarnai 
waktu belajar kita. Namun kita dapat 
melaluinya dengan baik dan berhasil, itu 
semua tak lepas dari pimpinan dan 
perlindungan Tuhan atas kita. Oleh sebab itu, 
pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2009, 
seluruh siswa kelas I – VI SD Kristen Petra 11 
beserta bapak dan ibu guru berkumpul 
bersama untuk melakukan ibadah syukur, 
dalam “Kebaktian Akhir Tahun Ajaran 
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06 gema petra

2008/2009”. Dalam  kesempatan itu, juga 
diadakan “Pelepasan Siswa Kelas VI”. 
Pemimpin Ibadah tersebut adalah Pdt. Yosafat 
K., acara tersebut juga menampilkan 
pembacaan puisi, vocal group, sulap dan 
kolintang oleh para siswa-siswi. Dalam 
kesempatan itu,  siswa kelas VI bersama-sama 
menyanyikan lagu “Hymne Guru” untuk 
mengucapkan terima kasih kepada bapak dan 
ibu guru yang telah membimbing dan 
mendidik mereka selama enam tahun.

bu Renny, S.Pd. mengajarkan matematika pada 
siswa kelas IID SD Kristen Petra 10 tentang bentuk 
bangun datar berdasarkan unsurnya, dengan I

menggunakan Linking Board set of 15.  Para siswa 
dengan antusias dan senang mencoba macam-macam 
bentuk bangun datar. Tujuan pembelajaran ini agar 
dapat membedakan bentuk bangun datar dengan 
berbagai ukuran. 

Sama Sisi 
merupakan

Sama Kaki
Gemar Membaca

Membudayakan

etiap satu tahun sekali, di sekolah lingkungan PPPK 
Petra selalu diadakan penghargaan untuk Speminjam terbanyak dan pengunjung tertertib 

perpustakaan. Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi kelas I - 
VI. Dari data-data peminjam dan pengunjung tahun 
ajaran 2008 - 2009, ternyata siswa-siswi dari SD Kristen 
Petra 1 yang berhak mendapatkan piala untuk peminjam 
terbanyak adalah Angela Fidelia Wigna Sunarto Kelas I C, 
Amanda Wynona Talitha M. kelas II B, Ameylia Puspita 
Dewi kelas III C, Cindy Kusuma kelas IV A, Donna Katrina 
kelas V A dan  Gracia Veronica kelas VI B. Sedangkan 
pengunjung tertertib adalah Evelyn Yemima Kelas VI B.
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i sekolahku, SD Kristen Petra 11,   setiap tahun 

memberi penghargaan bagi siswa-siswi yang rajin 

merawat giginya dengan baik. Wah… senang sekali D
rasanya jika aku terpilih menjadi siswa yang memiliki gigi 

terbaik di sekolahku...! Sayangnya kali ini yang terpilih 

bukan aku, tetapi temanku yang memang lebih rajin dan 

tepat dalam merawat giginya. Mereka adalah Christopher 

Kenny dan Eilien Kristlyna, keduanya dari kelas IVA. 

Selamat atas keberhasilan kalian ya...! Semoga 

keberhasilan kalian dapat membuat teman yang lain juga 

lebih bersemangat untuk terus merawat gigi.

alimat itu sudah sering kita dengar dan tidak asing 
lagi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan itulah 
yang menjadi salah satu dasar dari kegiatan yang K

diadakan keluarga besar SD Kristen Petra 13 ini. Pada hari 
Senin tanggal 25 Mei 2009, beberapa perwakilan siswa  SD 
Kristen Petra 13 dari kelas I - III beserta dengan orang tua 
murid dan para guru, melaksanakan kegiatan bakti sosial di 
Panti Asuhan “Sumber Kasih“ Surabaya. Mereka 
mendonasikan beberapa barang kebutuhan pokok, antara 
lain: peralatan mandi, alat tulis serta makanan ringan untuk 
anak-anak. Donasi yang diberikan berasal dari PPPK Petra 
dan para siswa kelas I - III. Setelah terkumpul, kemudian 
dibuat dalam bentuk kemasan-kemasan kecil oleh para guru. 
Ketika tiba di Panti Asuhan “Sumber Kasih”, para siswa 
membagikan langsung kepada saudara-saudara mereka 
yang kurang beruntung itu dengan penuh kasih. Kegiatan ini 
juga bertujuan untuk membiasakan para siswa peduli pada 
sesama manusia.

H.I .T . UPIGIG
 

AH TE .S . .IGIG

sikatlah gigi minimal dua kali sehari, 

sebelum tidur dan sehabis makan. 

elementary school
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 kamu mengasihi dirimu sendiri”
“Kasihilah sesamamu manusia seperti

Erosi adalah peristiwa 
pengikisan tanah oleh 
angin, air atau es. 
Erosi dapat terjadi 
karena sebab alami 
atau disebabkan juga 
oleh aktivitas manusia. Penyebab 
alami erosi, antara lain adalah karena 
karakteristik hujan, kemiringan lereng, 
tanaman penutup dan kemampuan 
tanah untuk menyerap dan melepas 
air ke dalam lapisan tanah dangkal. 
Erosi yang disebabkan oleh aktivitas 
manusia umumnya disebabkan oleh 
adanya penggundulan hutan, kegiatan 
penambangan, perkebunan dan 
perladangan.

enghormati Tuhan dan menghargai 
kesempatan, merupakan tema ibadah Mpembukaan tahun ajaran baru 2009/2010 di 

SD Kristen Petra 12. Diharapkan dengan tema ini, nantinya 
para siswa dapat mengaplikasikannya dengan cara rajin 
belajar, menghormati orang tua dan guru serta dapat 
bersyukur dalam segala keadaan yang mereka hadapi. 
Ibadah ini diikuti oleh para siswa-siswi dari kelas I - VI, 
semua terlihat sangat antusias dan begitu khidmat dalam 
mengikuti kebaktian tersebut. Kebaktian juga dimeriahkan 
dengan penampilan para siswa yang mempersembahkan 
pujian syukur. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada, 
hargai dan kembangkan talenta yang kalian miliki, untuk 
meraih prestasi yang gemilang dan untuk kemuliaan nama 
Tuhan, amin.

Pada
bencana banjir, yang salah satunya 
disebabkan oleh terjadinya erosi pada 
tanah dan hutan. Maka dari itu, para 
siswa kelas IV SD Kristen Petra 12 
dalam pelajaran IPA mempelajari 
secara langsung penyebab terjadinya 
erosi tersebut. Dengan mengetahui 
penyebab terjadinya erosi, diharapkan 
para siswa peduli  terhadap 
lingkungan alam sekitar mereka.  
Salah satunya dengan cara menanam 
pohon di lingkungan sekitar mereka. 
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erosi
Mari menanam pohon untuk mencegah banjir...!   
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and appreciate

the opportunity the opportunity 
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nding... For The New Beginning adalah tema dalam acara pelepasan siswa-siswi 
SMP Kristen Petra 1, dengan “keberhasilan dan kenangan indah Emenghantarkan ke jenjang yang lebih tinggi”. 

Kegiatan sekolah yang menutup aktivitas belajar mengajar di akhir tahun ajaran 
ini, berlangsung secara sederhana tetapi banyak makna yang bisa diperoleh. Pada 
acara pelepasan tersebut, diberikan anugerah dan penghargaan kepada siswa-
siswi yang berprestasi di bidang akademik (peraih nilai tertinggi dalam UN dan US 
dari tiap-tiap kelas, Juara Umum I, II, III, peraih NEM tertinggi) dan bidang 
nonakademik (kejuaraan Deteksi Basketball League, tata boga, dance, story telling, 
math, elektronika dan lain-lain).

Acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2009, di area lapangan basket 
SMP Kristen Petra 1, yang dihadiri juga oleh pengurus OSIS, karyawan, bapak dan 
ibu guru. Meski pun saat itu liburan sekolah, tetapi banyak yang datang dalam 
acara pelepasan tersebut, karena saat itulah yang ditunggu oleh para siswa yang 
saat ini telah berada di bangku SMA. Dra. Tri Utami Rinto Rukmi selaku Kepala 
Sekolah SMP Kristen Petra 1, secara simbolik melepas burung merpati dan diikuti 
oleh bapak dan ibu wali kelas IX, yang diiringi dengan tepuk tangan yang meriah. 
Bersamaan dengan itu, berbagai hiasan dan balon luncur ditembakkan ke atas, 
sehingga menambah kemeriahan suasana. Good bye... remember with us....! 
God bless you.

ENDING... For The NEW BEGINNING

L gi!!ayiAs k... maKe h
enjelang akhir semester  II tahun ajaran 2008/2009, SD Kristen Petra 
13 mengadakan kegiatan Perkemahan Sabtu Minggu (Persami) pada 
hari Sabtu dan Minggu tanggal 30 - 31 Mei 2009. Kegiatan Persami M

diselenggarakan dengan tujuan untuk melatih keberanian dan kemandirian 
siswa, melatih kerja sama siswa dalam kelompok, mengembangkan jiwa 
bersosialisasi yang baik serta mengembangkan sikap atau nilai-nilai moral  
positif dan karakter yang baik. Banyak kegiatan yang diadakan dalam Persami 
ini, siswa belajar bekerja sama dalam kelompok, serta belajar hidup mandiri 
agar dapat  menjadi kader-kader bangsa yang baik dan bertanggung jawab.

senior high school
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embaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
menyelenggarakan Perkemahan Ilmiah Remaja LNasional (PIRN) VIII, tanggal 21 - 28 Juni 2009 di 

Sleman, Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk 
membimbing siswa secara langsung dalam melakukan 
metodologi penelitian ilmiah dan melatih siswa  yang 
terkait dengan lingkungan sekitar.  PIRN ini diikuti oleh 
280 siswa dari SMP dan SMA seluruh Indonesia. Dari 
Surabaya hanya ada dua sekolah yang tergabung dalam 
event tersebut. SMP Kristen Petra 3 diwakili oleh Albert 
Christanto (VIII-1), Vincent Winata (VIII-2) dan Vania Intar 
(VIII-7), dengan pembina Dra. Herwati dan Ibu Lina 
Retnowati, S.Pd. Mereka menjadi kelompok peserta 
terbaik dalam bidang MIPA. Sedangkan dari SMA Kristen 
Petra 2, diwakili oleh Liliana Stephanie Theling (XIA5) dan 
Paulus Chistopher (XIA6). Liliana yang di bidang IPA, 
meneliti tentang pemanfaatan air kelapa sebagai 

P ERKEMAHAN  I LMIAH  REMA JA  NASIO NAL   V I I I

MP Kristen Petra 3 mengadakan acara Pelepasan Siswa 
pada tanggal 24 Juni 2009, di aula SMP - SMA Kristen Petra SManyar.  Acara Pelepasan Siswa kali ini mengambil tema 

“Crossing The Finish Line”. Dalam kegiatan ini, sekolah juga 
menampilkan para siswa yang memperoleh peringkat sepuluh 
besar pada Ujian Nasional dan Ujian Sekolah. Peringkat I diraih 
oleh Ridge Handojo Pratignjo (IX-7), peringkat II oleh Okky 

Permana Soedargo (IX-6), peringkat III oleh Monica Jiewanto 
(IX-7), peringkat IV oleh Jessica Kurniawati Sugianto (IX-2), 
peringkat V oleh Mechiko (IX-4), peringkat VI oleh Freddy 
Alfreda (IX-2), peringkat VII oleh Ervinna Agatha W (IX-1), 
peringkat VIII oleh Clara A. (IX-7), peringkat IX oleh Natania 
Caroline Soebroto (IX-5) dan peringkat X oleh Jesica Harianto 
(IX-4).

PELEPASAN SISWA KELAS IX

Penyambutan 
Siswa Kelas VII

pengganti baterai. Paulus yang ikut di bidang teknik, meneliti 
dan membuat alat pengering padi. Di sana mereka juga 
diajak berkeliling kota Yogyakarta, mengunjungi tempat-
tempat unik, seperti Taman Pintar dan museum. PIRN ini 
memberikan banyak sekali kenangan indah dan pelajaran 
berharga bagi mereka, yang membuat mereka berharap 
dapat ikut lagi tahun depan.

etiap awal tahun pelajaran baru, SMP Kristen Petra 3 
menyelenggarakan kegiatan Masa Orientasi Siswa S(MOS) untuk siswa kelas VII. Untuk tahun ini 

diselenggarakan pada tanggal 13 - 15 Juli 2009. MOS diadakan 
dengan tujuan agar siswa yang baru, dapat memahami 
kurikulum KTSP, cara belajar yang baik, pendidikan nilai, tata 
krama serta kepedulian lingkungan yang diterapkan di SMP 
Kristen Petra 3.

P ERKEMAHAN  I LMIAH  REMA JA  NASIO NAL   V I I I
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ada tanggal 14 Juni 2009, Pemkot Surabaya 
menggelar Kejuaraan Tae Kwon Do Piala Wali Kota PSurabaya 2009. Tim tae kwon do SMA Kristen Petra 

5 berhasil membawa beberapa medali. Tentunya mencapai 
hal itu tidak semudah membalikkan tangan, tetapi 
membutuhkan kerja keras dan ketekunan dalam latihan. 
Dari hasil kerja keras ketekunan mereka, inilah yang 
mereka peroleh: medali emas diraih oleh Ivan Soesetyo (XII 
IPA 3) kelas welter 58 - 63 kg, Swenjadi Yenawan (XI IPA 3) 
kelas middle 68 - 73 kg, Michael Tekodjojo (XII IPS 1) kelas 
heavy maks. 78 kg. Sedangkan medali perak diraih oleh 

inas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengadakan 
lomba Olimpiade tingkat provinsi. Olimpiade 
tersebut diselenggarakan di asrama haji Sukolilo, D

Surabaya, pada tanggal 10 Juni 2009, yang diikuti oleh 
kurang lebih 150 peserta dari berbagai sekolah di Jawa 
Timur. SMA Kristen Petra 2 yang diwakili oleh siswa-
siswinya, berhasil meraih prestasi yang membanggakan di 
beberapa kategori bidang yang diperlombakan, antara 
lain dalam bidang Astronomi, Hans Triar S. (XIIA-5) berhasil 
menjadi juara I. Dalam Bidang Kebumian, Christian 
Immanuel (XIIA-2) Juara III, Nanny Veronica (XIIS-2) Juara 
IV, Angelia Yonardi (XIIA-2) Juara V, Jennifer Terisno (XIIA-5) 
Juara IX. Sedangkan dalam bidang Fisika Juara II diraih 
oleh Rikwan Wiyogo Putra (XIIA-3).Mereka akan 
melanjutkan perjuangannya dengan mengikuti 
Olimpiade tingkat nasional di Jakarta, pada bulan 
Agustus 2009. Selamat berjuang teman....! Kami 
mengharapkan hasil yang terbaik dari kalian semua...

Olimpiade sainsOlimpiade 

Albertus Erwin (XII IPA 3) kelas fin maks. 45 kg. Dan medali 
perunggu diraih oleh Stefan Saputro (XI IPA 3) kelas feather 
48 - 53 kg dan Belinda T. (XII IPA 2) kelas feather 46 - 49 kg.
Jika kalian ingin berhasil sama seperti mereka... kuncinya 
adalah kerja keras, ketekunan dan... doa!
Selamat ya.. untuk para pemenang...!

ejuaraan
senior high school

gema petra 13

K

Inilah jagoan-jagoan cantik dari SMA Kristen Petra 1, Marchellyn S. 
X-6, Stephanie N. X-3, Cynthia W. X-2, Swandayani S. X-4, Lisa A. XI 
S-2, Wanda W. XI S-4, Fibilia T. XI S-4, Kathleen XI A-2, Debora XII S-
2, Esther I. XII A-3, Meiliana XII A-3 dan Stephanie S. XII A-4. Mereka 
berhasil meraih Juara III dalam Kejuaraan Bola  Basket Universitas 
Negeri Surabaya. Kegiatan itu diselenggarakan pada tanggal 2 
Juni 2009 - 14 Juni 2009 di kampus Unesa. Dengan berlatih lebih 
keras lagi, bukan tidak mungkin mereka akan menjadi yang 
terbaik di kejuaraan mendatang.

Kejuaraan Bola Basket 

Lona X-4, Bob Austen X-4 dan Jevon X-2, ketiganya adalah 
siswa-siswi dari SMA Kristen Petra 1. Mereka mewakili 
sekolahnya dalam Debate Competition 2009 antar-SMA se-
Jawa Timur, yang diadakan oleh Departemen Pendidikan 
Nasional pada tanggal 24 Juni 2009. Di event tersebut, 
mereka berhasil meraih Juara III. Dengan pencapaian 
tersebut, tentunya mereka akan lebih giat dalam belajar dan 
menambah wawasan lebih luas lagi.

D e b a t e C o m p e t i t i o n 2 0 0 9
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Bahasa 
Lomba 

Jepang
Pada tanggal 13 Juni 2009, Universitas 
Airlangga Surabaya mengadakan Lomba 
Bahasa Jepang. SMA Kristen Petra 1 yang 
diwakili oleh Melina Agustina XI IPA-4l 
menjadi yang terbaik dalam lomba tersebut, 
Melina berhasil meraih Juara I. Prestasi 
tersebut cukup membanggakan bagi 
sekolah maupun Melina sendiri, apalagi 
lomba itu setingkat provinsi Jawa Timur. 
Selamat buat Melina...! Semoga tetap sukses 
di lomba-lomba berikutnya...!
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Pembangunan 

ungguh pemandangan yang 

seru apabila kita melihat dari 

sisi atas proses pembangunan S
TK  dan SD  Kristen Petra 7. Para pekerja 

bangunan mengerjakan tiap detail dari 

proses pembangunan dengan penuh hati-

hati. Rangka atap bangunan gedung 

sudah mulai terpasang, dan pemasangan 

Gedung TK dan SD Kristen Petra 7 Kalianyar

gema petra 15

Profil Alumnus

Sekilas jika kita melihat wajah beliau, 
tidak akan tampak bahwa usianya sudah 
lebih dari 40 tahun. Pembawaan yang 
percaya diri, membuktikan bahwa ia 
adalah sosok yang optimis dalam segala 
hal. Dia adalah Drs. Devie, Ak.,  
PPPK Petra dari SMA Kristen Petra 3 
angkatan tahun 1987, yang juga 
merupakan lulusan terbaik se-
angkatannya saat itu. Ia bangga menjadi 
alumnus PPPK Petra, karena menurutnya 
lulusan PPPK Petra pastilah mempunyai 
dedikasi yang tinggi, kreativitas yang 
lebih dan bisa lebih survive jika terjun di 
masyarakat. Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Kristen Petra yang sudah 
dikaruniai dua orang putri ini, memiliki 
segudang kesibukan  menjadi dosen di 
Universitas Kristen Petra dan menjadi 
Kepala Jurusan Akuntansi yang telah 
dirintisnya sejak tahun 1994 sampai 
tahun 2000. Selama menjabat sebagai 
Dekan Fakultas Ekonomi sejak tahun 
2002, Bapak Devie banyak sekali 

alumnus 
mencetuskan program-program yang 
bermutu, seperti Tourism and 
Management Programs, Marketing 
Programs dan program-program lainnya 
yang mendapatkan akreditasi A dari 
Badan Akreditasi Nasional. Pria kelahiran 
14 Desember 1968 ini adalah pemilik 
rubrik ‘Devie Menjawab’ yang dimuat di 
harian Jawa Pos, yang membahas seputar 
dunia finansial dan ekonomi,  beliau juga 
menjadi pencetus diadakannya lomba 
penulisan opini, sekaligus mencari sosok 
pahlawan ekonomi di Surabaya. Prinsip 
yang kuat didasari kerja keras dan usaha 
yang pantang menyerah menjadi moto 
dalam melaksanakan segala aktivitasnya. 
Beliau berpesan bahwa kesuksesan 
seseorang tidak diukur dari tingkat 
ekonomi atau uang saja, tetapi dari 
aktualisasi diri, cita-cita yang tinggi, 

penghargaan diri, achievement (pencapaian, 
hasil, prestasi). Sebagai orang Indonesia kita 
harus bangga akan arti sebuah 
profesionalisme, dan hendaknya dunia 
pendidikan mampu mencetak lulusan yang 
punya personality yang unggul, guna 
mewujudkan kesejahteraan bersama. 
Tetap semangat...!

bekerja adalah aktualisasi diri

keberhasilan seseorang 

tidak diukur dari uang

Semoga pembangunan gedung 

Sekolah TK dan SD Kristen Petra 7 dapat 

terselesaikan sesuai dengan jadwal, dan 

bisa memenuhi kebutuhan masyarakat 

masa kini yang semakin berkembang.   

Dekan Fakultas Ekonomi UK Petra Drs. Devie, Ak.

enentukan sebuah perguruan tinggi sebagai 
tujuan kuliah tidaklah mudah. Terlebih lagi, Mbanyaknya perguruan tinggi swasta yang 

menawarkan berbagai macam kemudahan untuk para 
lulusan SMA yang hendak melanjutkan ke jenjang 
perguruan tinggi. Untuk itu, PPPK Petra bekerja sama 
dengan Universitas Kristen Petra dan Universitas 
Surabaya, dengan mengadakan pameran tunggal di tiap-
tiap Sekolah SMA PPPK Petra. Pameran ini bertujuan 
utama agar para siswa khususnya kelas XII, bisa 
mendapatkan informasi yang memadai tentang jurusan 
yang akan diambilnya nanti. Dalam pameran tersebut, 
para siswa bisa bebas menanyakan berbagai macam 
informasi jurusan yang hendak diambilnya nanti. Tidak 
hanya itu saja, apabila para siswa yang bersangkutan 
masuk ke Universitas Kristen Petra atau Universitas 
Surabaya, akan ada privilege khusus potongan biaya 
sumbangan, bahkan sampai dengan pembebasan Uang 
Sumbangan Masuk (USM) dari Universitas Kristen Petra 
dan pembebasan Uang Sumbangan Pendidikan (USP) 
dari Universitas Surabaya. Pasti hal ini sangat 
menguntungkan bagi para siswa.

PendidikanPameran 

Format pameran itu dibuat sedemikian rupa 
sehingga tidak mengganggu rutinitas belajar mengajar di 
tiap-tiap sekolah. Pameran dibagi dalam jadwal yang 
berbeda, pameran itu dimulai dari presentasi awal yang 
dilakukan di tiap-tiap kelas. Lalu para siswa dipandu oleh 
guru untuk menuju ke ruang pameran yang sudah 
ditentukan, bisa di ruang perpustakaan atau pun di aula 
sekolah. Dari setiap stan jurusan yang disediakan, 
terdapat satu orang dosen dan dua orang mahasiswa 
yang membantu memberikan penjelasan, sehingga para 
siswa bisa bebas bertanya. Para siswa mendapatkan 
mendapatkan informasi lebih banyak, karena mereka 
lebih leluasa untuk menggali informasi tentang program 
studi yang diminatinya melalui pemeran tunggal 
tersebut. Pihak sekolah juga memberi kesempatan 
kepada orang tua siswa, yang berkehendak memperoleh 
informasi pendidikan anaknya melaui pameran tersebut. 
Tanggapan orang tua dalam hal ini juga cukup positif, 
selain mengetahui jurusan dan hal-hal apa saja yang akan 
diajarkan pada anaknya, mereka juga bisa mengetahui 
perkiraan biaya yang harus mereka sediakan untuk kuliah 
putra-putri mereka nantinya. 

senior high school

14 gema petra
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