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angat senang kami dapat hadir Gema Petra edisi 55 kali ini, terutama 
kembali menyapa Anda pada Olimpiade Sains Nasional 2009 yang 

diadakan di Jakarta. Tidak ketinggalan S   edisi September 2009 
pula, pergelaran Petra Youth Orkestra kali ini. Mengingat perjuangan para 
Concert yang berlangsung meriah juga p e m b e l a  d i  m a s a  l a l u  d a l a m  
kami hadirkan. mempertahankan kemerdekaan Republik 

I n d o n e s i a ,  m e m b u a t  s e m a n g a t  erima kasih kepada pihak Kami bert
nasionalisme kita semakin tumbuh. Hal sekolah yang sudah mengirimkan materi 
tersebut dibuktikan dengan adanya untuk  edisi kali ini. Kirimkan  
perlombaan dan kegiatan seputar masukan dan saran Anda ke alamat redaksi 
peringatan Hari Ulang Tahun ke-64 atau melalui e-mail.  Semoga apa yang 
Republik Indonesia, yang diadakan tiap- kami sajikan dapat bermanfaat. 
tiap sekolah di PPPK Petra. 

Selamat membaca.Keberhasilan siswa-siswi PPPK Petra 
menjuarai perlombaan masih mewarnai 

gema

gema

petra

petra

 
r e d a k s i

iap bulan September diperingati 
sebagai Bulan Gemar Membaca Tdan Hari Kunjung Perpustakaan. 

Melalui peringatan itu diharapkan 
masyarakat menjadi gemar membaca, 
khususnya anak-anak Sekolah Dasar 
(SD), karena membaca adalah kunci 
untuk keberhasilan belajar siswa di 
sekolah. Kemampuan membaca dan 
minat membaca yang tinggi adalah 
modal dasar untuk keberhasilan anak 
dalam berbagai mata pelajaran. 
Keter l ibatan orang tua sangat 
d i h a r a p k a n  u n t u k  d a p a t  
meningkatkan minat membaca anak.

 Isi

Bulan Gemar Membaca

tKa a 

    Dalam rangka meningkatkan 
minat membaca para siswa PPPK 
Petra, toko buku diskon Petra 
Togamas, Jl. Pucang Anom Timur No. 
5 Surabaya, memberikan diskon 
tambahan sebesar 5% (di luar diskon 
reguler) bagi siswa PPPK Petra dalam 
p e m b e l i a n  b u k u .  D e n g a n  
menunjukkan kartu siswa PPPK 
Petra, pembeli akan mendapatkan 
tambahan diskon sebesar 5% itu 
pada saat melakukan pembayaran di 
kasir, program ini berlaku mulai 
tanggal 1 Oktober 2009.
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Petra Youth Orchestra

Mini Bowling

Terima kasih para pahlawan

Lomba kemerdekaan

Aritmatika dan Matematika

Olimpiade Sains Nasional

Pembinaan OSN 2009

Gelar talenta

Warna-warni kemerdekaan

Klanthing or Klepon

Spirit of  Independence  day

LDKS

Profil Alumnus

Petra   Youth 
Orchestra 

Konser perdana Petra Youth Orchestra mendapat 
apresiasi positif dari banyak penonton, hal ini terbukti dari 
respon penonton selama konser berlangsung dan banyaknya 
pemesan yang kehabisan tiket sehingga panitia harus 
menambah jumlah tiket cadangan. Melalui persiapan dan 
latihan intens selama satu kurang lebih satu bulan, Petra Youth 
Orchestra tampil dalam konser yang bertema “Let the Music Heal 

Your Soul “, yang terselenggara pada hari Sabtu, 29 Agustus 2009, 
di Auditorium SMA Kristen Petra 1. Konser yang berlangsung 
selama kurang lebih dua jam itu, diawali dengan 
berkumandangnya Mars Petra. Setelah itu, dimulailah rangkaian 
lagu yang mengalun dengan sangat indah: “Ekspresi” dinyayikan 
D'Ascentio dengan latar belakang tarian hip-hop dari SMA 
Kristen Petra 1; “Be Our Guest” dialunkan dengan rancak,  beserta 
latar belakang balerina-balerina dari SMA Kristen Petra 1; “The 
Prayer” dinyanyikan duet dari SMA Kristen Petra 1 dan SMA 

Kristen Petra 2; “When You Believe” dinyanyikan kuartet dari 
SMA Kristen Petra 1, SMA Kristen Petra 3 dan si kembar dari 
SD Kristen Petra 9 dengan sempurna; “Sakura” dinyanyikan 
solo dari SMA Kristen Petra 2 dengan latar belakang modern 
dance SMA Kristen Petra 2; Special performance Er hu dan Gu 
zhen dari SMA Kristen Petra 2, memainkan “Chrysanthemum 
Terrace”;  dari Nusantara Woodwind Quintet memainkan 
“Symphony No. 5 in C minor op.67”, “The Entertainer”, dan 
“Overworld Theme”;  solo piano dari SMA Kristen Petra 1; 
“Symphony for two violins in A minor RV522 op.3 No. 8” oleh 
duet SD Kristen Petra 9 dan SD Kristen Petra 10; “The Best of 
The Phantom of the Opera”; “Think of Me” dinyanyikan solo 
dari SMA Kristen Petra 1 dengan latar belakang balerina SMP 
Kristen Petra 3; “Masquerade” dinyanyikan Petra Christian 
University Chorus; “You Raise Me Up” dinyanyikan alumnus 

PPPK Petra, Raymond Johan Wahjoedi; “Con Te Partiro” 
dinyanyikan Petra Christian University Chorus. 

Meskipun sudah diimbau untuk tidak memberikan 
tepuk tangan pada waktu lagu  dimainkan, tetap saja para 

penonton tidak sabar untuk memberikan applause. Tidak 
terasa... sudah satu setengah jam konser telah berlangsung, 
rasanya enggan untuk meninggalkan gedung tempat 
terselenggaranya konser tersebut.

Konser yang berjalan dengan sangat apik itu 
dihadiri oleh Bapak Ibu Dewan Pengurus PPPK Petra, 
pendeta gereja-gereja pendukung PPPK Petra, para 
undangan, siswa dan orang tua siswa PPPK Petra. Dalam 
sambutannya, dr. Liliek Gondomono selaku Ketua I Dewan 
Pengurus PPPK Petra, sekaligus penggagas berdirinya Petra 
Youth Orchestra, menyampaikan penghargaan dan 
ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, 
terutama para pemain dan konduktor yang berlatih secara 
kontinu sejak berdirinya Petra Youth Orkestra sehingga 
konser tersebut dapat terlaksana. Kesan yang baik terhadap 
terselenggaranya konser Petra Youth Orchestra telah 

dirasakan dan diungkapkan secara spontan oleh beberapa 
penonton, “Semoga konser Petra Youth Orchestra bisa 
terselenggara lagi... lagi... dan lagi...”

Kemampuan musikal adalah  salah satu dari delapan jenis 
kecerdasan yang dimiliki manusia. Kecerdasan seorang anak, dapat 

dikembangkan dengan menstimulasi kemampuannya dalam 
mengapresiasi atau memainkan musik. 

Howard Gardner 

Kemampuan musikal adalah  salah satu dari delapan jenis 
kecerdasan yang dimiliki manusia. Kecerdasan seorang anak, dapat 

dikembangkan dengan menstimulasi kemampuannya dalam 
mengapresiasi atau memainkan musik. 

Howard Gardner 

Concert
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Matematika!!? Hm…. 
siapa takut. Saat kami 
belajar tentang nilai tempat, 
kami sangat senang sekali. 
Belajar sambil bermain 
dengan menggunakan alat 
peraga membuat kami cepat 
mengerti dan tidak bosan. 
Mau tahu bagaimana cara 
kami belajar?! 

Pertama-tama, Ibu 
Esther menerangkan cara 
penggunaan alat peraga 
(dekak-dekak). Kemudian 
kami mencobanya dalam 
kelompok, setelah itu kami 
mendapat tugas mengambil 

Hm... siapa takut!

eringatan Hari Ulang Tahun ke-64 di 
TK Kristen Petra 7, dirayakan dengan mengadakan Pberbagai macam lomba pada tanggal 13 Agustus 2009. 

Beberapa permainan yang diperlombakan adalah Mini Bowling 
untuk kelompok A, dan Lomba Memilih Biji Kopi untuk 
kelompok B. 

Dalam Mini Bowling, mereka harus bisa menggelindingkan 
bola dengan baik, supaya dapat menjatuhkan semua botol air 
mineral yang telah disusun. Kalau banyak botol yang jatuh, 
mereka bisa menjadi pemenangnya. Jadi harus hati-hati... 
supaya bolanya menggelinding tepat ke arah botol-botol itu. 
Satu, dua... hup! Wuuzzz... brak!!! Horee... botolnya jatuh 
semua! He...he... enam orang teman kami yang berhasil 
menjadi juara adalah Tomson Junior (I), Victor Yu (II) dan Justin 
Christian (III) untuk kelompok putra. Sedangkan Rachel Naomi 
(I), Shannon (II) dan Jessica Kuswanto (III) untuk kelompok putri.

Di Lomba Memilih Biji Kopi, kecermatan dan ketelitian 
dalam memilih biji kopi sangat dibutuhkan untuk bisa berhasil. 
Soalnya, ada banyak sekali biji-bijian lain yang turut dicampur 
menjadi satu, ada biji jagung, kacang merah, kelengkeng dan 
kacang tanah. Kalau sampai biji yang lain itu ikut terambil, 
pastilah kami kalah, walaupun sudah mengumpulkan paling 
banyak. Juara dari kelompok putri adalah Valerie (I), Celine 
Kuswanto (II) dan Stefani (III). Sedangkan dari kelompok putra 
adalah Christopher (I), Ricky (II) dan Matthew (III).

Republik Indonesia 

kartu-kartu bilangan yang 
berbentuk buah dan 
mengerjakan soal yang 
tertulis di belakang kartu 
tersebut dalam kelompok. 
Hore… berhasil, berhasil!!! 
Nah, tibalah saat kelompok 
kami untuk presentasi. 
Awalnya kami takut, eh... 
ternyata kami bisa berbicara 
di depan kelas. Sekarang 
kami tidak takut lagi dengan 
pelajaran matematika. 

Itulah pengalaman kami 
dari siswa-siswi SD Kristen 
Petra 7. Apa kalian mau ikut 
mencoba...!? 

Hm... siapa takut!

TK

04gemapetra

      
mengiringi tari massal, untuk memperingati Hari Anak Nasional 
(HAN) di Gedung Olah Raga Delta, Sidoarjo, pada hari Jumat 
tanggal 31 Juli 2009. Acara itu diikuti oleh lebih dari seribu 
siswa-siswi TK se-Kabupaten Sidoarjo. TK Kristen Petra 12 
mengirimkan lima siswa-siswinya untuk mewakili sekolah, 
mereka adalah: Josephine Aprilia dan Vita Tesalonika (B-1), 
Serafina Kioko (B-2), Maria Pingkan dan Clarisa Imanuelita (B-3) 
yang didampingi oleh Ibu Ery Natalia, S.S.

Itulah sebagian lirik lagu ”Gembira Berkumpul” yang 

TARI TARI sSAMA L

Selanjutnya... inilah acara yang sudah 
ditunggu-tunggu, waktunya mengikuti 
lomba-lomba. “Kring…kring… permisi kita 
mau lewat“. Wow… ternyata ada lomba 
sepeda hias, sepeda mereka terlihat keren 

lho...! Selamat buat Eunike, Cristy, Rafael, 
Sony dan Ian yang sudah  terpilih menjadi 

pemenang. 
“Ini dia peserta nomor sepuluh, 

berlenggak-lenggok bagai peragawan 
dari mancanegara, mengenakan 

blangkon dan setelan batik Yogya“, 
terdengar suara dari kejauhan. 
Ho…ho…ho…. ternyata di ujung 
sana ada lomba busana batik! 
He..he.. teman-teman yang ikut 
memang menggemaskan, lucu, 

cantik dan tampan. Kemudian, 
saatnya pengumuman pemenang pun 
tiba, “Juara I... Yemima!!! Juara II... 

mpai i  d l  l ni  m j  

Lomba si  beranta , a am omba i  yang en adi

en n a  Br n l i d n k  
pem a g adal h ya , G or a a  Feli .

Meliani!!! Juara III... Jeremy!!!”.  Yuk, kita ucapkan selamat 
kepada mereka...! Selain kedua lomba itu, masih ada banyak 
lomba-lomba yang lainnya. Setelah lelah mengikuti lomba, 
kami masuk ke acara yang terakhir teman-teman, acara makan 
bersama. Ibu guru telah menyiapkan nasi tumpeng dan nasi 
kuning buat kami semua, selamat makan dan… merdeka!!!

 
“Ayo, cepat... ayo...

             hore!!! menang…”

alo teman-teman... salam merdeka!!! Ada 
berita baru nich dari TK Kristen Petra 11, H

tentang perayaan Hari Ulang Tahun ke-64 Republik 
Indonesia di bulan Agustus lalu. Wah… meriah sekali teman-
teman. Kami mendengarkan cerita tentang perjuangan para 
pahlawan merebut kemerdekaan Indonesia, kemudian ibu guru 
mengajak kami untuk berterima kasih kepada para pahlawan 
dengan cara rajin belajar dan mengasihi Tuhan Yesus, agar kita 
nantinya menjadi anak bangsa yang baik dan terus 

mempertahankan kemerdekaan ini. 

Ayo kawan-kawan berkumpul, 

berkumpul bersenang-senang semuanya,

Jangan segan... jangan segan bersama, 

bersama menyanyi gembira ...

TK

Terima Kasih 
Para Pahlawan
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kartu-kartu bilangan yang 
berbentuk buah dan 
mengerjakan soal yang 
tertulis di belakang kartu 
tersebut dalam kelompok. 
Hore… berhasil, berhasil!!! 
Nah, tibalah saat kelompok 
kami untuk presentasi. 
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pelajaran matematika. 

Itulah pengalaman kami 
dari siswa-siswi SD Kristen 
Petra 7. Apa kalian mau ikut 
mencoba...!? 

Hm... siapa takut!

TK
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mengiringi tari massal, untuk memperingati Hari Anak Nasional 
(HAN) di Gedung Olah Raga Delta, Sidoarjo, pada hari Jumat 
tanggal 31 Juli 2009. Acara itu diikuti oleh lebih dari seribu 
siswa-siswi TK se-Kabupaten Sidoarjo. TK Kristen Petra 12 
mengirimkan lima siswa-siswinya untuk mewakili sekolah, 
mereka adalah: Josephine Aprilia dan Vita Tesalonika (B-1), 
Serafina Kioko (B-2), Maria Pingkan dan Clarisa Imanuelita (B-3) 
yang didampingi oleh Ibu Ery Natalia, S.S.

Itulah sebagian lirik lagu ”Gembira Berkumpul” yang 

ART I TARI MAsSAL

Selanjutnya... inilah acara yang sudah 
ditunggu-tunggu, waktunya mengikuti 
lomba-lomba. “Kring…kring… permisi kita 
mau lewat“. Wow… ternyata ada lomba 
sepeda hias, sepeda mereka terlihat keren 

lho...! Selamat buat Eunike, Cristy, Rafael, 
Sony dan Ian yang sudah  terpilih menjadi 

pemenang. 
“Ini dia peserta nomor sepuluh, 

berlenggak-lenggok bagai peragawan 
dari mancanegara, mengenakan 

blangkon dan setelan batik Yogya“, 
terdengar suara dari kejauhan. 
Ho…ho…ho…. ternyata di ujung 
sana ada lomba busana batik! 
He..he.. teman-teman yang ikut 
memang menggemaskan, lucu, 

cantik dan tampan. Kemudian, 
saatnya pengumuman pemenang pun 
tiba, “Juara I... Yemima!!! Juara II... 

p i   n j

Lomba sim a  berantai, dalam lomba i i yang men adi 

a r
 

pemenang adal h B yan, Gloria dan Felik.

Meliani!!! Juara III... Jeremy!!!”.  Yuk, kita ucapkan selamat 
kepada mereka...! Selain kedua lomba itu, masih ada banyak 
lomba-lomba yang lainnya. Setelah lelah mengikuti lomba, 
kami masuk ke acara yang terakhir teman-teman, acara makan 
bersama. Ibu guru telah menyiapkan nasi tumpeng dan nasi 
kuning buat kami semua, selamat makan dan… merdeka!!!

 
“Ayo ep t... a o..., c a  y

           hor !!e!  me ang ”  n …

alo teman-teman... salam merdeka!!! Ada 
berita baru nich dari TK Kristen Petra 11, H

tentang perayaan Hari Ulang Tahun ke-64 Republik 
Indonesia di bulan Agustus lalu. Wah… meriah sekali teman-
teman. Kami mendengarkan cerita tentang perjuangan para 
pahlawan merebut kemerdekaan Indonesia, kemudian ibu guru 
mengajak kami untuk berterima kasih kepada para pahlawan 
dengan cara rajin belajar dan mengasihi Tuhan Yesus, agar kita 
nantinya menjadi anak bangsa yang baik dan terus 

mempertahankan kemerdekaan ini. 

Ayo kawan-kawan berkumpul, 

berkumpul bersenang-senang semuanya,

Jangan segan... jangan segan bersama, 

bersama menyanyi gembira ...

TK

Terima Kasih 
Para Pahlawan
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Hiruk pikuk keramaian, suara canda dan tawa serta 
keceriaan siswa TK Kristen Petra 5 dalam menyambut 

Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-64 Republik 
Indonesia, sangat terasa sekali pada 18 Agustus 2009. 

“PEKIK  

Dengan dress code yang  bertemakan nuansa  merah putih dan 
profesi, para siswa  berkeliling sekitar sekolah. Para guru pun 
menyiapkan  balon yang akan dibawa siswa berkeliling. Sebagai 
awalnya, Ibu Kimiati K. melepas balon yang diiringi bunyi sirine, 
sebagai simbol dimulainya acara perayaan tersebut. Kemudian... 
“Merdeka! Merdeka...!”, teriak para siswa dengan penuh semangat 
sambil membawa balon  dan bendera. Sampai di depan gerbang 
sekolah, balon-balon yang ada di tangan mereka diterbangkan sambil 
menyanyikan lagu ”Hari Merdeka”.

Acara lalu dilanjutkan dengan perlombaan-perlombaan. Untuk 
kelompok A, lomba memasukkan bendera ke dalam botol dengan 
naik sepeda roda tiga. Pemenang kelompok A putri adalah Bernice A-
1 (Juara I), Beatrix A-5 (Juara II) dan Jessica A-5 (Juara III). Dan untuk 
pemenang putra adalah Michael A-1 (Juara I), Rafael A-3 (Juara II) dan 
Vincent A-1 (Juara III).

Untuk kelompok B, lomba lari bersama papa dan mama sambil 
membawa kelereng. Pemenang lomba ini adalah Viavian B-4 (Juara I), 
Etania B-3 (Juara II) dan Teguh B1 (Juara III). 

Selamat buat para pemenang, untuk yang belum menang masih 
banyak kesempatan di lain waktu. Dirgahayu Indonesiaku... 

untuk kelompok A dan B, pada hari 
Jumat tanggal 14 Agustus 2009. 

Dari kelompok A, Forming 
Geometry Chips Competition 
dimenangkan oleh Jessica Dave Wijaya 
(A-2) yang meraih Juara I, Ivone Surya 
Jaya (A-2) Juara II dan Vivian Sisca Maria 
(A-1) Juara III. Throwing Ball to the 
Castle Competition dimenangkan oleh 
Joseph Evan Tanujaya (A-2) yang meraih 
Juara I,  Michael Ong (A-2) Juara II,  
George C. Amedeo Buraen (A-1) Juara 
III. Kemudian dari kelompok B, Talking 
Ball in to the Gate Competition 
dimenangkan oleh Jordy Imanuel (B-1) 
yang meraih Juara I, Marcel Hogianto (B-
2) Juara II, Ben Azriel A.H. (B-3) Juara III. 
Walking With Wooden Clog Competition 
dimenangkan oleh 
Aurell Layana T. (B-
2) yang meraih Juara 
I, Gilbert Maynard 
Saragih (B-3) Juara 
II, Vita Tesalonika (B-
1) Juara III.

Lomba 
KEMERDEKAAN

Mendapatkan kemerdekaan 
bagi bangsa Indonesia, 
bukanlah hal yang mudah 
dilakukan, tetapi penuh 
dengan perjuangan dan 
pengorbanan dari para 
pahlawan. Semangat 
perjuangannya selalu diingat 
oleh rakyat Indonesia dengan 
berbagai macam cara, salah 
satunya adalah memasang 
bendera merah putih dan 
penjor beraneka warna meriah 
yang menghiasi jalan- jalan di 
setiap bulan Agustus. Selain 
itu, juga diadakan lomba-
lomba di berbagai tempat, baik 
di lingkungan RT maupun 
instansi-instansi. Kami dari TK 
Kristen Petra 12 juga tidak 
ingin ketinggalan untuk ikut 
memeriahkan Hari Ulang 
Tahun yang ke-64 Republik 
Indonesia ini, dengan 
mengadakan berbagai lomba 

TK

anggal 19 Juli 2009 kemarin, beberapa siswa-siswi 
PPPK Petra dari TK Kristen Petra 5, SD Kristen Petra T1, SD Kristen Petra 10 dan SD Kristen Petra 11, 

meraih prestasi yang membanggakan dalam Lomba Mental 
Aritmatika dan Matematika Tingkat Nasional ke II Tahun 
2009,yang diselenggarakan di Taman Impian Jaya Ancol, 
Jakarta.  Mereka adalah Etania Noelani Hartono kelas B3 TK 
Kristen Petra 5, Priscilla Ayleen Tjahjono kelas II dan Gabriel 
Lewi Santoso kelas V dari SD Kristen Petra 1, Matthew 
Siswanto kelas IIA dari SD Kristen Petra 10 dan Cahyadi 
Mardianta kelas IVB SD Kristen Petra 11. Siswa-siswi tersebut 
meraih Juara I sesuai dengan tiap-tiap kategori kelas yang 
diikutinya. Tampaknya... mereka mengisi waktu liburan 
mereka dengan kegiatan yang sungguh-sungguh sangat 
bermanfaat. Dengan mengalahkan semua peserta dari 
seluruh Indonesia, mereka meraih prestasi yang hebat untuk 
diri sendiri maupun untuk sekolahnya masing-masing.

Selamat buat Etania, Priscilla, Gabriel, Matthew dan 
Cahyadi! Bagi teman-teman yang lain... jangan mau 
ketinggalan, ayo tunjukkan kalau kalian juga bisa seperti 
mereka, okay...!!? Hehe...

Etania

ahy i dC ad Mar ianta

Matthew Siswanto

ichelle Joshua Hory dan Heidy Diana, berhasil 
meraih Juara I Lomba Percakapan Dua Anak Mtingkat Provinsi Jawa Timur dalam rangka Hari 

Anak Nasional. Kedua siswi TK Kristen Petra 7 tersebut 
menerima piagam penghargaan dari Bapak Gubernur Jawa 
Timur, Dr. H. Sukarwo. Penyerahan piagam dilaksanakan 
dalam acara Peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Jawa 
Timur, yang diadakan di Wisata Bahari Lamongan, pada 
tanggal 6 Agustus 2009. Sebelumnya, Michelle dan Heidy yang 
dibimbing oleh Ibu Retno Sumilir juga memenangkan 
beberapa lomba, mulai dari tingkat Kecamatan Genteng, 
tingkat Kota Surabaya dan akhirnya sampai ke tingkat Provinsi 
Jawa Timur. Wah... punya bakat jadi presenter nih! 

Lomba Percakapan
tingkat provinsi 

Priscilla Ayleen Tjahjono dan Gabriel Lewi Santoso

ARITMATIKA MATEMATIKA  DAN
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ada tanggal 3 - 9 Agustus 2009 yang lalu, 
a k u  m e n g i k u t i  O S N  V I I I  b i d a n g  P Matematika jenjang SMP yang diadakan 

di Jakarta. Aku mewakili Provinsi Jawa Timur, karena aku 
berhasil menduduki peringkat tiga di OSN tingkat 
provinsi beberapa waktu yang lalu. Bersama 51 siswa 
SMP lainnya se-Provinsi Jawa Timur (dari bidang Fisika, 
Biologi dan Matematika), kami mendapatkan bimbingan 
dan  pengarahan selama satu minggu di asrama haji dan 
di Hotel Utami Juanda, untuk  persiapan  keberangkatan. 
Senin, 3 Agustus 2009 pukul 08.30 WIB, kami berangkat 
menuju Jakarta. Perjalanan terasa singkat karena aku 
tertidur saat di pesawat. Setibanya di Jakarta, selama dua 
hari kami harus mengikuti serangkaian acara yang 
sangat padat, antara lain acara pembukaan, technical 
meeting dan sambutan dari Mendiknas. Lomba baru 
dimulai pada hari ketiga  dan keempat, tiap-tiap peserta 
diberi waktu dua setengah jam untuk mengerjakan lima 
soal per hari. Setelah itu, kami diberi kesempatan untuk 
mengikuti acara bebas. Kami tidak sabar untuk segera 
mengetahui hasil seleksi ini.

Esoknya, kami semua mengikuti upacara 
penutupan dan pengumuman penerima 
medali. Pengumuman berlangsung sangat 
lama sehingga sempat membuatku bosan 
dan mengantuk. Namun aku langsung 
segera terbangun begitu mendengar 
namaku disebut! Hehe... ternyata aku 
berhasil memperoleh medali perunggu. 
Minggu pagi pukul 05.00 WIB, kami 
bersiap-siap untuk pulang. Tepat pukul 
11.05 WIB, pesawat yang kami tumpangi 
mulai take off menuju Surabaya.

Keberhasilanku dalam meraih 
prestasi ini tidak lepas dari bimbingan 
Tuhan lewat pelatihan dari Dinas 
Pe n d i d i k a n  J awa  Ti m u r,  s e g a l a  
dukungan dari PPPK Petra, kepala 
sekolah dan para guru SMP Kristen Petra 
3, orang tua serta teman-teman semua.

 Angela Christine - SMP Kristen Petra 3 

O l i m p i a d e S a i n s N a s i o n a l 2 0 0 9

etelah belajar cukup banyak tentang materi kimia (saat 
kelas X), aku pun mengikuti lomba-lomba kimia lokal. S Namun, tidak ada satu pun hasil memuaskan yang 

kuperoleh. Akan tetapi, berkat dukungan moral dari orang tua, guru, 
dan teman-teman  dari SMA Kristen Petra 4, aku tidak putus asa dan 
berkomitmen untuk terus memperdalam materi olimpiade kimia, 
serta belajar untuk menjadi lebih baik dari kekalahan-kekalahanku. 
Akhirnya, berkat mujizat yang luar biasa dari Tuhan, aku dapat lolos 
seleksi OSK, OSP dan OSN tahun 2008 dengan peringkat enam 
nasional, dan berhak untuk mengikuti pelatnas I ICHO 2009 kurang 
lebih selama satu bulan. Sayangnya, kondisi fisik tidak mendukung 
saat minggu-minggu terakhir pelatnas I, di mana post test banyak 
dilakukan. Pada malam sebelum final test pelatnas I, kondisi fisikku 
benar-benar sangat buruk, dan begitu juga dengan keesokan 
harinya. Akibatnya, aku gagal untuk melanjutkan ke pelatnas II. 
Kukira itu adalah suatu kegagalan yang luar biasa menyakitkan, 
namun sebenarnya itu adalah suatu berkat dari Tuhan bagiku. 
Peserta pelatnas I kimia yang tidak lolos ke pelatnas II, diperbolehkan 
panita untuk mengikuti seleksi OSN lagi. Namun bagi yang lolos, 
tidak diperbolehkan lagi mengikuti seleksi OSN.

Aku pun menjadi bersemangat lagi untuk mengulang 
materi OSN kimia. Setelah lolos ke OSN kimia 2009, target awal 
adalah medali emas peringkat lima nasional. Begitu juga setelah 
ujian praktik kimia anorganik dan organik. Namun... keesokan hari 
setelah ujian teori, aku menjadi sangat tertekan, sebab aku baru 
sadar telah bertindak sangat ceroboh. Ujian teori OSN Kimia 2009 
adalah ujian teori termudah sepanjang sejarah OSN Kimia Indonesia, 
sehingga membuatku terlalu cepat mengerjakan dan agak 
meremehkan. Target pun turun dari medali emas menjadi medali 
perunggu, mengingat kesalahan yang kuperbuat benar-benar 
sangat parah. Aku benar-benar sangat putus asa menjelang detik-
detik pengumuman pemberian medali. Akan tetapi, mujizat Tuhan 
berkata lain, aku mendapatkan medali perak lagi dengan peringkat 
tujuh nasional. Meski peringkat turun dari peringkat enam (tahun 
lalu) menjadi peringkat tujuh nasional (tahun ini), aku tetap sangat 
bersyukur kepada Tuhan... sebab kasih setia dan mujizat-Nya tak 
pernah berkesudahan dalam hidupku. 

Chandra Gunawan - SMA Kristen Petra 4 

pukul 09.00 WIB. Kami berangkat menuju Jakarta P untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) VIII, 
yang diselenggarakan pada tanggal 3 - 9 Agustus 2009. Para siswa 
yang berangkat merupakan siswa pilihan dari tiap-tiap provinsi 
untuk mewakili provinsinya. Aku adalah wakil dari Jawa Timur dalam 
OSN VIII jenjang SMA. Proses seleksi bukan merupakan hal yang 
mudah, aku harus mengikuti seleksi di tingkat kota dan provinsi. Di 
kedua tahap seleksi tersebut, aku menduduki peringkat pertama. 

Tahun lalu aku berhasil meraih medali perunggu, sehingga kali 
ini membuatku bertekad untuk meraih prestasi yang lebih tinggi dari 
tahun lalu. Aku tidak mau meremehkan kompetisi ini, aku terus 
belajar semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik. Dukungan 
dari sekolah dan PPPK Petra yang berupa pelatihan di Puslitbangdik 
PPPK Petra, pembinaan dari Bu Andari, guru pembinaku dari SMA 
Kristen Petra 2, serta pengalaman mengikuti pelatihan nasional 
beberapa bulan sebelumnya, menjadi modal yang cukup untuk 
menghadapi kompetisi ini.

Tanggal 5 Agustus 2009, aku menjalani tes observasi dan 
pengolahan data di malam harinya, mengamati dan mencari benda-
benda langit. Semua soal tes mampu kukerjakan dengan cukup baik. 
Keeesokan harinya, ada tes teori dengan menggunakan komputer. 
Namun terjadi hal yang cukup mengecewakan, komputer yang aku 
gunakan mendadak mati dan harus mengulang mengerjakan soal 
yang sudah hampir selesai itu. Aku sempat down dan hopeless, tetapi 
aku harus bangkit dan menyelesaikannya. Untuk tes teori ini, aku 
merasa kurang bisa memperoleh hasil maksimal, karena 
keterbatasan waktu dan kendala teknis itu. 

Pada malam harinya, hasil tes teori keluar di internet dan aku 
menduduki peringkat tiga nasional. Hal ini cukup mengejutkan, 
mengingat apa yang sudah kukerjakan untuk bagian ini kurang 
maksimal. Hari keempat, rombongan peserta OSN berwisata ke 
Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan rasa penasaran akan 
pengumuman keesokan harinya.

Finally... pada saat pengumuman, aku sangat bersyukur pada 
Tuhan karena berhasil meraih medali emas di bidang Astronomi. 
Selain itu, ada kejadian yang kurasa cukup unik, di mana kelima 
teman yang selalu belajar bersama di kamarku, di antaranya meraih 
empat medali emas, satu medali perak dan satu medali perunggu. 
Prestasi ini cukup dapat mengobati kegagalanku berangkat ke 
Olimpiade Internasional (IAO dan IOAA) tahun ini, karena aku akan 
mewakili Indonesia pada IAO dan IOAA tahun depan, yang akan 
diselenggarakan di Yunani atau Korea Selatan sekitar bulan 
September. Semoga Tuhan benar-benar mewujudkan harapanku.

Di kesempatan ini, aku juga mengucapkan terima kasih kepada 
Dewan Pengurus PPPK Petra, Wakil Direktur Pendidikan beserta staf, 
Kepala Puslitbangdik beserta staf, guru-guru serta semua pihak yang 
telah membantu dan mendukungku selama mengikuti Olimpiade 
Sains Nasional ini, Tuhan memberkati.

Hans Triar Sutanto - SMA Kristen Petra 2

erjalanan kami dimulai pada tanggal 3 Agustus 2009 

etiap tahun, PPPK Petra memberikan pembinaan kepada para 
siswa yang memiliki kemampuan khusus di bidang sains. SMereka dipilih dari tiap sekolah dan diberi pelatihan setiap hari 

Sabtu di Puslitbangdik PPPK Petra. Pembinaan itu untuk 
mempersiapkan para siswa mengikuti seleksi olimpiade tingkat kota, 
provinsi dan nasional. Berikut ini adalah kisah mereka yang berhasil 
mendapatkan medali dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) VIII di 
Jakarta 2009. 

Nasional VIII di Jakarta. Sebelumnya, aku berhasil I meraih peringkat pertama pada seleksi tingkat Kota 
Surabaya dalam bidang Ekonomi. Mengetahui hasil tersebut, 
Puslitbangdik PPPK Petra lalu memberikan fasilitas pembinaan yang 
diadakan di Universitas Surabaya. Dosen-dosen dari Universitas 
Surabaya memberikan pelatihan intensif buat aku. Hal itu dilakukan 
untuk mempersiapkan aku agar sukses di seleksi tingkat provinsi. 
Pihak sekolah pun memberikan waktu untuk belajar beberapa hari 
sebelum seleksi. Pada saat seleksi, Jakarta adalah provinsi dengan 
wakil terbanyak. 

Setelah pengerjaan makalah di hari pertama, tiba waktunya para 
peserta memasuki tes teori. Tes ini mempunyai bobot nilai yang 
sangat besar untuk penentuan peraih medali. Soal yang diberikan 
sangat sulit, tetapi banyak juga peserta yang bisa mengerjakan. Aku 
pun kembali berdoa dan berserah pada Tuhan. Sambil menunggu 
pengumuman, hari-hari berikutnya kita diajak ke beberapa tempat. 
Semua peserta seakan melupakan segala hal mengenai lomba dan 
berusaha menjalani hari-hari itu dengan sesenang mungkin. Hari 
Jumat, kami diajak berekreasi bersama dengan semua peserta dari 
bidang studi lain. Malam harinya... kekuatiran mulai menyelimuti 
semua peserta akan hasil pengumuman keesokan paginya. Aku 
hanya berpikir... mendapatkan medali perunggu saja itu sudah 
merupakan berkat yang luar biasa. 

ni adalah perjalananku mengikuti Olimpiade Sains Lalu tibalah hari yang paling ditunggu para peserta, Sabtu, 
tanggal 8 Agustus 2009, pengumuman peraih medali. Dalam 
perjalanan, aku berusaha berserah pada Tuhan apa pun hasilnya. 
Setibanya di tempat pengumuman, kemeriahan bercampur 
ketegangan para peserta begitu terasa. Peraih medali perunggu dari 
berbagai bidang mulai dibacakan. Saat itu namaku tidak disebut, 
beberapa peserta yang terlihat bagus mendapat medali perunggu. 
Ketakutan mulai muncul... karena seperti yang terpikir sebelumnya, 
mendapat medali perunggu saja itu sudah sangat bagus. Lalu ketika 
peraih medali perak mulai dibacakan dari peringkat lima belas 
hingga peringkat keenam, namaku tak kunjung disebut juga. 

Namun di saat-saat terakhir, namaku disebut sebagai peringkat 
ketujuh. Puji Tuhan… ucapan syukur tiada henti kuucapkan, 
sungguh hanya berkat Tuhan yang membuat aku meraih medali. 

Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa ini, jika bukan 
karena Engkau...  hal ini tidak akan pernah terjadi. Aku juga 
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu 
mendukung dan mendoakan selama olimpiade ini, orang tua, PPPK 
Petra, Bu Hanna selaku Kepala Sekolah SMA Kristen Petra 3 dan guru-
guru serta teman-teman yang  selalu memberiku support.

Yan Christianto Setiawan - SMA Kristen Petra 3I
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ada tanggal 3 - 9 Agustus 2009 yang lalu, 
a k u  m e n g i k u t i  O S N  V I I I  b i d a n g  P Matematika jenjang SMP yang diadakan 

di Jakarta. Aku mewakili Provinsi Jawa Timur, karena aku 
berhasil menduduki peringkat tiga di OSN tingkat 
provinsi beberapa waktu yang lalu. Bersama 51 siswa 
SMP lainnya se-Provinsi Jawa Timur (dari bidang Fisika, 
Biologi dan Matematika), kami mendapatkan bimbingan 
dan  pengarahan selama satu minggu di asrama haji dan 
di Hotel Utami Juanda, untuk  persiapan  keberangkatan. 
Senin, 3 Agustus 2009 pukul 08.30 WIB, kami berangkat 
menuju Jakarta. Perjalanan terasa singkat karena aku 
tertidur saat di pesawat. Setibanya di Jakarta, selama dua 
hari kami harus mengikuti serangkaian acara yang 
sangat padat, antara lain acara pembukaan, technical 
meeting dan sambutan dari Mendiknas. Lomba baru 
dimulai pada hari ketiga  dan keempat, tiap-tiap peserta 
diberi waktu dua setengah jam untuk mengerjakan lima 
soal per hari. Setelah itu, kami diberi kesempatan untuk 
mengikuti acara bebas. Kami tidak sabar untuk segera 
mengetahui hasil seleksi ini.

Esoknya, kami semua mengikuti upacara 
penutupan dan pengumuman penerima 
medali. Pengumuman berlangsung sangat 
lama sehingga sempat membuatku bosan 
dan mengantuk. Namun aku langsung 
segera terbangun begitu mendengar 
namaku disebut! Hehe... ternyata aku 
berhasil memperoleh medali perunggu. 
Minggu pagi pukul 05.00 WIB, kami 
bersiap-siap untuk pulang. Tepat pukul 
11.05 WIB, pesawat yang kami tumpangi 
mulai take off menuju Surabaya.

Keberhasilanku dalam meraih 
prestasi ini tidak lepas dari bimbingan 
Tuhan lewat pelatihan dari Dinas 
Pe n d i d i k a n  J awa  Ti m u r,  s e g a l a  
dukungan dari PPPK Petra, kepala 
sekolah dan para guru SMP Kristen Petra 
3, orang tua serta teman-teman semua.

 Angela Christine - SMP Kristen Petra 3 
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etelah belajar cukup banyak tentang materi kimia (saat 
kelas X), aku pun mengikuti lomba-lomba kimia lokal. S Namun, tidak ada satu pun hasil memuaskan yang 

kuperoleh. Akan tetapi, berkat dukungan moral dari orang tua, guru, 
dan teman-teman  dari SMA Kristen Petra 4, aku tidak putus asa dan 
berkomitmen untuk terus memperdalam materi olimpiade kimia, 
serta belajar untuk menjadi lebih baik dari kekalahan-kekalahanku. 
Akhirnya, berkat mujizat yang luar biasa dari Tuhan, aku dapat lolos 
seleksi OSK, OSP dan OSN tahun 2008 dengan peringkat enam 
nasional, dan berhak untuk mengikuti pelatnas I ICHO 2009 kurang 
lebih selama satu bulan. Sayangnya, kondisi fisik tidak mendukung 
saat minggu-minggu terakhir pelatnas I, di mana post test banyak 
dilakukan. Pada malam sebelum final test pelatnas I, kondisi fisikku 
benar-benar sangat buruk, dan begitu juga dengan keesokan 
harinya. Akibatnya, aku gagal untuk melanjutkan ke pelatnas II. 
Kukira itu adalah suatu kegagalan yang luar biasa menyakitkan, 
namun sebenarnya itu adalah suatu berkat dari Tuhan bagiku. 
Peserta pelatnas I kimia yang tidak lolos ke pelatnas II, diperbolehkan 
panita untuk mengikuti seleksi OSN lagi. Namun bagi yang lolos, 
tidak diperbolehkan lagi mengikuti seleksi OSN.

Aku pun menjadi bersemangat lagi untuk mengulang 
materi OSN kimia. Setelah lolos ke OSN kimia 2009, target awal 
adalah medali emas peringkat lima nasional. Begitu juga setelah 
ujian praktik kimia anorganik dan organik. Namun... keesokan hari 
setelah ujian teori, aku menjadi sangat tertekan, sebab aku baru 
sadar telah bertindak sangat ceroboh. Ujian teori OSN Kimia 2009 
adalah ujian teori termudah sepanjang sejarah OSN Kimia Indonesia, 
sehingga membuatku terlalu cepat mengerjakan dan agak 
meremehkan. Target pun turun dari medali emas menjadi medali 
perunggu, mengingat kesalahan yang kuperbuat benar-benar 
sangat parah. Aku benar-benar sangat putus asa menjelang detik-
detik pengumuman pemberian medali. Akan tetapi, mujizat Tuhan 
berkata lain, aku mendapatkan medali perak lagi dengan peringkat 
tujuh nasional. Meski peringkat turun dari peringkat enam (tahun 
lalu) menjadi peringkat tujuh nasional (tahun ini), aku tetap sangat 
bersyukur kepada Tuhan... sebab kasih setia dan mujizat-Nya tak 
pernah berkesudahan dalam hidupku. 

Chandra Gunawan - SMA Kristen Petra 4 

pukul 09.00 WIB. Kami berangkat menuju Jakarta P untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) VIII, 
yang diselenggarakan pada tanggal 3 - 9 Agustus 2009. Para siswa 
yang berangkat merupakan siswa pilihan dari tiap-tiap provinsi 
untuk mewakili provinsinya. Aku adalah wakil dari Jawa Timur dalam 
OSN VIII jenjang SMA. Proses seleksi bukan merupakan hal yang 
mudah, aku harus mengikuti seleksi di tingkat kota dan provinsi. Di 
kedua tahap seleksi tersebut, aku menduduki peringkat pertama. 

Tahun lalu aku berhasil meraih medali perunggu, sehingga kali 
ini membuatku bertekad untuk meraih prestasi yang lebih tinggi dari 
tahun lalu. Aku tidak mau meremehkan kompetisi ini, aku terus 
belajar semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik. Dukungan 
dari sekolah dan PPPK Petra yang berupa pelatihan di Puslitbangdik 
PPPK Petra, pembinaan dari Bu Andari, guru pembinaku dari SMA 
Kristen Petra 2, serta pengalaman mengikuti pelatihan nasional 
beberapa bulan sebelumnya, menjadi modal yang cukup untuk 
menghadapi kompetisi ini.

Tanggal 5 Agustus 2009, aku menjalani tes observasi dan 
pengolahan data di malam harinya, mengamati dan mencari benda-
benda langit. Semua soal tes mampu kukerjakan dengan cukup baik. 
Keeesokan harinya, ada tes teori dengan menggunakan komputer. 
Namun terjadi hal yang cukup mengecewakan, komputer yang aku 
gunakan mendadak mati dan harus mengulang mengerjakan soal 
yang sudah hampir selesai itu. Aku sempat down dan hopeless, tetapi 
aku harus bangkit dan menyelesaikannya. Untuk tes teori ini, aku 
merasa kurang bisa memperoleh hasil maksimal, karena 
keterbatasan waktu dan kendala teknis itu. 

Pada malam harinya, hasil tes teori keluar di internet dan aku 
menduduki peringkat tiga nasional. Hal ini cukup mengejutkan, 
mengingat apa yang sudah kukerjakan untuk bagian ini kurang 
maksimal. Hari keempat, rombongan peserta OSN berwisata ke 
Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan rasa penasaran akan 
pengumuman keesokan harinya.

Finally... pada saat pengumuman, aku sangat bersyukur pada 
Tuhan karena berhasil meraih medali emas di bidang Astronomi. 
Selain itu, ada kejadian yang kurasa cukup unik, di mana kelima 
teman yang selalu belajar bersama di kamarku, di antaranya meraih 
empat medali emas, satu medali perak dan satu medali perunggu. 
Prestasi ini cukup dapat mengobati kegagalanku berangkat ke 
Olimpiade Internasional (IAO dan IOAA) tahun ini, karena aku akan 
mewakili Indonesia pada IAO dan IOAA tahun depan, yang akan 
diselenggarakan di Yunani atau Korea Selatan sekitar bulan 
September. Semoga Tuhan benar-benar mewujudkan harapanku.

Di kesempatan ini, aku juga mengucapkan terima kasih kepada 
Dewan Pengurus PPPK Petra, Wakil Direktur Pendidikan beserta staf, 
Kepala Puslitbangdik beserta staf, guru-guru serta semua pihak yang 
telah membantu dan mendukungku selama mengikuti Olimpiade 
Sains Nasional ini, Tuhan memberkati.

Hans Triar Sutanto - SMA Kristen Petra 2

erjalanan kami dimulai pada tanggal 3 Agustus 2009 

etiap tahun, PPPK Petra memberikan pembinaan kepada para 
siswa yang memiliki kemampuan khusus di bidang sains. SMereka dipilih dari tiap sekolah dan diberi pelatihan setiap hari 

Sabtu di Puslitbangdik PPPK Petra. Pembinaan itu untuk 
mempersiapkan para siswa mengikuti seleksi olimpiade tingkat kota, 
provinsi dan nasional. Berikut ini adalah kisah mereka yang berhasil 
mendapatkan medali dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) VIII di 
Jakarta 2009. 

Nasional VIII di Jakarta. Sebelumnya, aku berhasil I meraih peringkat pertama pada seleksi tingkat Kota 
Surabaya dalam bidang Ekonomi. Mengetahui hasil tersebut, 
Puslitbangdik PPPK Petra lalu memberikan fasilitas pembinaan yang 
diadakan di Universitas Surabaya. Dosen-dosen dari Universitas 
Surabaya memberikan pelatihan intensif buat aku. Hal itu dilakukan 
untuk mempersiapkan aku agar sukses di seleksi tingkat provinsi. 
Pihak sekolah pun memberikan waktu untuk belajar beberapa hari 
sebelum seleksi. Pada saat seleksi, Jakarta adalah provinsi dengan 
wakil terbanyak. 

Setelah pengerjaan makalah di hari pertama, tiba waktunya para 
peserta memasuki tes teori. Tes ini mempunyai bobot nilai yang 
sangat besar untuk penentuan peraih medali. Soal yang diberikan 
sangat sulit, tetapi banyak juga peserta yang bisa mengerjakan. Aku 
pun kembali berdoa dan berserah pada Tuhan. Sambil menunggu 
pengumuman, hari-hari berikutnya kita diajak ke beberapa tempat. 
Semua peserta seakan melupakan segala hal mengenai lomba dan 
berusaha menjalani hari-hari itu dengan sesenang mungkin. Hari 
Jumat, kami diajak berekreasi bersama dengan semua peserta dari 
bidang studi lain. Malam harinya... kekuatiran mulai menyelimuti 
semua peserta akan hasil pengumuman keesokan paginya. Aku 
hanya berpikir... mendapatkan medali perunggu saja itu sudah 
merupakan berkat yang luar biasa. 

ni adalah perjalananku mengikuti Olimpiade Sains Lalu tibalah hari yang paling ditunggu para peserta, Sabtu, 
tanggal 8 Agustus 2009, pengumuman peraih medali. Dalam 
perjalanan, aku berusaha berserah pada Tuhan apa pun hasilnya. 
Setibanya di tempat pengumuman, kemeriahan bercampur 
ketegangan para peserta begitu terasa. Peraih medali perunggu dari 
berbagai bidang mulai dibacakan. Saat itu namaku tidak disebut, 
beberapa peserta yang terlihat bagus mendapat medali perunggu. 
Ketakutan mulai muncul... karena seperti yang terpikir sebelumnya, 
mendapat medali perunggu saja itu sudah sangat bagus. Lalu ketika 
peraih medali perak mulai dibacakan dari peringkat lima belas 
hingga peringkat keenam, namaku tak kunjung disebut juga. 

Namun di saat-saat terakhir, namaku disebut sebagai peringkat 
ketujuh. Puji Tuhan… ucapan syukur tiada henti kuucapkan, 
sungguh hanya berkat Tuhan yang membuat aku meraih medali. 

Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa ini, jika bukan 
karena Engkau...  hal ini tidak akan pernah terjadi. Aku juga 
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu 
mendukung dan mendoakan selama olimpiade ini, orang tua, PPPK 
Petra, Bu Hanna selaku Kepala Sekolah SMA Kristen Petra 3 dan guru-
guru serta teman-teman yang  selalu memberiku support.

Yan Christianto Setiawan - SMA Kristen Petra 3I
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Gelar 

Kesempatan 

Talenta

Penasaran... ingin tahu rahasianya? Yuk, kita lanjut saja ya!
kelas I SD sampai kelas V SD ini, aku selalu mendapat 

peringkat I. Kalau soal tenis, papa yang selalu mengatur dan 
mendisiplinkan aku. Kalau soal sekolah, ada mama yang selalu 
memonitor perkembangan sekolahku melalui wali kelas, dan dia 
terus mengingatkan aku agar sekolahku tidak ketinggalan. Nah, 
mama selalu mendisiplinkan aku untuk belajar sedikit demi 
sedikit, jadi meskipun ada atau tidak ada ulangan, aku tetap dapat 
latihan tenis, walaupun jadwalnya setiap hari. Memang awalnya 
aku marah dan malas kalau sudah disuruh belajar, tetapi mama 
selalu mengingatkan kalau itu untuk kebaikanku. Sekarang aku 
mulai terbiasa dengan hal itu dan menikmati hasilnya.

hidup di dunia ini sekali saja, selama masih ada 
kesempatan, pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya 
agar menjadi yang terbaik. Mau sekolah, lakukan yang terbaik. 
Mau tenis, lakukan yang terbaik pula. Pada kesempatan ini juga, 
pertama aku ingin berterima kasih pada Tuhan, karena sudah 
memberi aku kesempatan untuk menjadi juara. Talenta dan 
kemampuan yang ada padaku, semua ini merupakan kasih 
karunia-Nya, bukan karena kehebatanku semata. Yang kedua, aku 
berterima kasih kepada orang tuaku, ibu kepala sekolah, ibu guru 
yang menjadi wali kelasku dan juga doa dari teman-teman. 
Semoga pengalaman ini bisa berguna bagi teman-teman semua, 
sampai jumpa...!

Mulai 

 Manusia 

SD

SekaliHalo 

Selain 

Nah

Jam 

Sampai di sini

teman-teman, pada kesempatan 
ini aku ingin berbagi sedikit pengalaman. 
Namaku Timothy Jason Kwok, teman-teman 
biasanya memanggilkul TJ. Kedua orang 
tuaku bernama Papa Sugeng dan Mama 
Lily, kakakku bernama James Kwok. Aku 
lahir pada tanggal 28 Agustus 1998. Saat 
ini, aku duduk di kelas VI SD. Ini 
perkenalan singkat mengenai diriku.

tercatat sebagai murid SD 
Kristen Petra 11, aku juga seorang atlet 
nasional di bidang olahraga tenis 
lapangan lho! Pengalaman ini yang 
ingin aku bagikan kepada teman-
teman. Aku mulai bermain tenis 

sejak duduk di kelas I SD, awalnya aku cuma ikut-
ikutan kakakku yang sudah latihan tenis lebih dahulu. Papaku 

memanggil seorang pelatih untuk melatih kami berdua. Pertama 
latihan aku senang-senang saja, tetapi lama-kelamaan mulai deh aku 
bosan dengan latihan memukul bola, yang terus menerus tidak 
berubah variasi latihannya. Bahkan, aku mulai menolak kalau disuruh 
latihan. Papaku terus memberi semangat, sehingga akhirnya aku 
mau rutin latihan dan menyukai olah raga tenis ini. Selanjutnya, aku 
mulai mengikuti pertandingan-pertandingan. Aku ingat pertandingan 
pertama yang aku ikuti adalah PERSAMI. Perasaanku waktu itu takut 
dan grogi, bahkan aku sempat menangis karena kalah lho teman-
teman, jangan ditertawakan ya...!

, ceritanya aku lanjutkan ya... Dari setiap kegagalan aku 
tidak putus asa dan kapok, tetapi aku selalu bangkit lagi. Latihan 
lebih serius lagi dan pastinya dorongan, nasihat dari papa dan 
mamaku sehingga aku bisa seperti sekarang. Mamaku bilang ‘orang 
yang berhasil adalah orang yang mau belajar dari kekalahan dan 
kegagalan’. Prestasi pertama yang aku dapatkan adalah Juara III 
dalam Kejuaraan Peti Kemas Surabaya, yang diadakan oleh Telkom 
tanggal 4 Februari 2007, saat aku duduk di kelas IV SD. Sampai saat 
ini, aku sudah memenangkan sekitar enam belas kejuaraan. 

latihanku sekarang bertambah, kalau dulu cuma tiga kali 
seminggu, sekarang menjadi setiap hari. Jika kita ingin menjadi 
seorang juara, kita harus lebih rajin dan keras lagi dalam latihan, 
sehingga kemampuan kita tidak tertinggal dengan lawan-lawan kita, 
yang tentunya juga semakin berat.

, pasti teman-teman mulai bertanya bagaimana 
dengan sekolahku, bagaimana caranya aku bisa membagi waktu?! 

11 gemapetra

 D Kristen Petra 13 mengadakan acara Gelar Talenta 
dengan tema “We Can Do It”. Acara ini didukung oleh skurang lebih dua ratus siswa sebagai pengisi acara, 

mereka terdiri atas kelompok paduan suara dengan berbusana 
pakaian daerah, kelompok fashion show kelas II dan V, grup 
band kelas V, kelompok drama, kelompok penari Pemulung, 
penari Garuda, penari Jumpritan yang diiringi dengan gamelan 
dan alat musik dari barang-barang bekas. Acara Gelar Talenta ini 
berlangsung dengan meriah, banyak orang tua yang hadir untuk 
menyaksikannya. Selain itu, juga dihadiri oleh perwakilan dari 
Dewan Pengurus PPPK Petra, mereka adalah Ibu Lilyani dan Ibu 
Erna. Acara ini dibuka oleh ibu kepala sekolah dengan 
pemukulan gong dan pemecahan kendi. Sebagai warga sekolah 
SD Kristen Petra 13, semuanya merasa bangga karena dapat 
memberikan yang terbaik untuk Tuhan.

Beberapa tahun terakhir ini PPPK Petra, 
melalui Puslitbangdik memberikan 
pembinaan secara intens kepada para siswa 
di sekolah PPPK Petra yang memiliki bakat 
khusus di bidang keilmuan. Tujuannya adalah 
untuk memberikan layanan khusus kepada 
para siswa berbakat di bidang olimpiade 
sains. Berawal dari keberhasilan di satu 
sekolah PPPK Petra dalam meraih medali 
pada Olimpiade Sains Nasional (OSN), maka 
muncul gagasan untuk menerapkannya di 
semua sekolah PPPK Petra. Proses seleksi 
tahap awal, setiap sekolah mengirimkan 
beberapa siswa berbakat untuk diberikan 
pembinaan setiap hari Sabtu di Puslitbangdik 
PPPK Petra. Dalam proses pembinaan 
tersebut para siswa tidak hanya dibekali 
materi khusus untuk olimpiade sains yang 
jauh lebih tinggi tingkatannya jika 
dibandingkan materi yang diperoleh di 
sekolah, tetapi juga selalu ada proses 
evaluasi dan seleksi sampai mengerucut, 
sehingga mereka yang terus bertahan dapat 
mewakili sekolah PPPK Petra dalam ajang 
olimpiade tingkat Kota Surabaya. Dari hasil 
pembinaan tersebut, pada seleksi di tingkat 
Kota Surabaya maupun Sidoarjo, sekitar 40% 
-50 % wakil Kota Surabaya adalah para siswa 
dari SMP dan SMA PPPK Petra. Setelah 
melalui seleksi tingkat kota, mereka yang 
lolos akan berlanjut mengikuti seleksi tingkat 
Provinsi Jawa Timur dan terakhir ke ajang 
Olimpiade Sains Nasional. Hasilnya adalah, 
SMA dari PPPK Petra, yaitu SMA Kristen Petra 
1, 2, 3, 4 dan 5, telah berhasil mendapatkan  
medali dalam Olimpiade Sains Nasional. Dan 
setiap tahun  PPPK Petra menyumbangkan 
medali dalam Olimpiade Sains Nasional bagi 
Provinsi Jawa Timur.
Tabel di sebelah kanan adalah daftar siswa 
sekolah (SMP dan SMA) PPPK Petra yang 
masuk peringkat sepuluh besar kota dan 
sebagian yang berlanjut mengikuti seleksi 
tingkat provinsi dan nasional. Jenjang SMP

Jenjang SMA

10gemapetra

Pembinaan OSN 2009Pembinaan OSN 2009

No Nama Siswa Bidang Studi Sekolah
1 Kevin Emanuel Matematika SMA Kristen Petra 1

2 Cynthia Candradewi Matematika SMA Kristen Petra 2

3 Novelin Belina G. Matematika SMA Kristen Petra 4

4 Vincent K. Matematika SMA Kristen Petra 5

5 Calvin Prasetya Matematika SMA Kristen Petra 5

6 Cynthia Widjaja Kimia SMA Kristen Petra 1

7 Adelia V. S. Kimia SMA Kristen Petra 2

8 Sisca Gunawan Kimia SMA Kristen Petra 2

9 Antonio Suwandi Kimia SMA Kristen Petra 2

10 Marvel Levi S. Kimia SMA Kristen Petra 2

11 Chandra Gunawan Kimia SMA Kristen Petra 4

12 Soegiarto Adi S. Kimia SMA Kristen Petra 4

13 Ridwan Wiyogo Fisika SMA Kristen Petra 2

14 Tri Santoso C. Fisika SMA Kristen Petra 2

15 Grace Fisika SMA Kristen Petra 2

16 Eric Yogi Fisika SMA Kristen Petra 5

17 Andryanto Biologi SMA Kristen Petra 2

18 Januar Ishak Biologi SMA Kristen Petra 2

19 Ria Purnama Putri Hafid Ekonomi SMA Kristen Petra 1

20 Nanny Veronika Djohan Ekonomi SMA Kristen Petra 2

21 Karina Setialyn H. Ekonomi SMA Kristen Petra 2

22 Yan Cristianto S. Ekonomi SMA Kristen Petra 3

23 Chrisanti Natalia Ekonomi SMA Kristen Petra 4

24 Randy Gunawan Astronomi SMA Kristen Petra 1
25 Hans Tria S. Astronomi SMA Kristen Petra 2
26 Maria Magdalena Astronomi SMA Kristen Petra 2
27 Liliana Stephanie Astronomi SMA Kristen Petra 2
28 Yosio Kristanto Y. Astronomi SMA Kristen Petra 5
29 Stephanie Lukas Astronomi SMA Kristen Petra 5
30 Anggela Y. Kebumian SMA Kristen Petra 2
31 Jennifer T. Kebumian SMA Kristen Petra 2
32 Cristian I. Kebumian SMA Kristen Petra 2
33 Richard K. Kebumian SMA Kristen Petra 2
34 Grace Kebumian SMA Kristen Petra 3
35 Tesa Giovani Komputer SMA Kristen Petra 1
36 Kevin Budi Hargono Komputer SMA Kristen Petra 1
37 Gabriel Utomo Komputer SMA Kristen Petra 2
38 Helen Evelina Soegiarto Komputer SMA Kristen Petra 2

No Nama Siswa Bidang Studi Sekolah
1 Peter Tirtowijoyo Young Matematika SMP Kristen  Petra 1
2 Tedo Pranowo Matematika SMP Kristen Petra 1
3 Alvin Tanudjaya Matematika SMP Kristen Petra 3
4 Bernard Sinatra Fisika SMP Kristen Petra 3
5 Angela Natalie Kodrat Fisika SMP Kristen Petra 5
6 Angela Cristine Matematika SMP Kristen Petra 3
7 Edwin Satya Jaya Putra Biologi SMP Kristen Petra 5
8 Indra Purnomo Biologi SMP Kristen Petra 5



Gelar 

Kesempatan 

Talenta

Penasaran... ingin tahu rahasianya? Yuk, kita lanjut saja ya!
kelas I SD sampai kelas V SD ini, aku selalu mendapat 

peringkat I. Kalau soal tenis, papa yang selalu mengatur dan 
mendisiplinkan aku. Kalau soal sekolah, ada mama yang selalu 
memonitor perkembangan sekolahku melalui wali kelas, dan dia 
terus mengingatkan aku agar sekolahku tidak ketinggalan. Nah, 
mama selalu mendisiplinkan aku untuk belajar sedikit demi 
sedikit, jadi meskipun ada atau tidak ada ulangan, aku tetap dapat 
latihan tenis, walaupun jadwalnya setiap hari. Memang awalnya 
aku marah dan malas kalau sudah disuruh belajar, tetapi mama 
selalu mengingatkan kalau itu untuk kebaikanku. Sekarang aku 
mulai terbiasa dengan hal itu dan menikmati hasilnya.

hidup di dunia ini sekali saja, selama masih ada 
kesempatan, pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya 
agar menjadi yang terbaik. Mau sekolah, lakukan yang terbaik. 
Mau tenis, lakukan yang terbaik pula. Pada kesempatan ini juga, 
pertama aku ingin berterima kasih pada Tuhan, karena sudah 
memberi aku kesempatan untuk menjadi juara. Talenta dan 
kemampuan yang ada padaku, semua ini merupakan kasih 
karunia-Nya, bukan karena kehebatanku semata. Yang kedua, aku 
berterima kasih kepada orang tuaku, ibu kepala sekolah, ibu guru 
yang menjadi wali kelasku dan juga doa dari teman-teman. 
Semoga pengalaman ini bisa berguna bagi teman-teman semua, 
sampai jumpa...!

Mulai 

 Manusia 

SD

SekaliHalo 

Selain 

Nah

Jam 

Sampai di sini

teman-teman, pada kesempatan 
ini aku ingin berbagi sedikit pengalaman. 
Namaku Timothy Jason Kwok, teman-teman 
biasanya memanggilkul TJ. Kedua orang 
tuaku bernama Papa Sugeng dan Mama 
Lily, kakakku bernama James Kwok. Aku 
lahir pada tanggal 28 Agustus 1998. Saat 
ini, aku duduk di kelas VI SD. Ini 
perkenalan singkat mengenai diriku.

tercatat sebagai murid SD 
Kristen Petra 11, aku juga seorang atlet 
nasional di bidang olahraga tenis 
lapangan lho! Pengalaman ini yang 
ingin aku bagikan kepada teman-
teman. Aku mulai bermain tenis 

sejak duduk di kelas I SD, awalnya aku cuma ikut-
ikutan kakakku yang sudah latihan tenis lebih dahulu. Papaku 

memanggil seorang pelatih untuk melatih kami berdua. Pertama 
latihan aku senang-senang saja, tetapi lama-kelamaan mulai deh aku 
bosan dengan latihan memukul bola, yang terus menerus tidak 
berubah variasi latihannya. Bahkan, aku mulai menolak kalau disuruh 
latihan. Papaku terus memberi semangat, sehingga akhirnya aku 
mau rutin latihan dan menyukai olah raga tenis ini. Selanjutnya, aku 
mulai mengikuti pertandingan-pertandingan. Aku ingat pertandingan 
pertama yang aku ikuti adalah PERSAMI. Perasaanku waktu itu takut 
dan grogi, bahkan aku sempat menangis karena kalah lho teman-
teman, jangan ditertawakan ya...!

, ceritanya aku lanjutkan ya... Dari setiap kegagalan aku 
tidak putus asa dan kapok, tetapi aku selalu bangkit lagi. Latihan 
lebih serius lagi dan pastinya dorongan, nasihat dari papa dan 
mamaku sehingga aku bisa seperti sekarang. Mamaku bilang ‘orang 
yang berhasil adalah orang yang mau belajar dari kekalahan dan 
kegagalan’. Prestasi pertama yang aku dapatkan adalah Juara III 
dalam Kejuaraan Peti Kemas Surabaya, yang diadakan oleh Telkom 
tanggal 4 Februari 2007, saat aku duduk di kelas IV SD. Sampai saat 
ini, aku sudah memenangkan sekitar enam belas kejuaraan. 

latihanku sekarang bertambah, kalau dulu cuma tiga kali 
seminggu, sekarang menjadi setiap hari. Jika kita ingin menjadi 
seorang juara, kita harus lebih rajin dan keras lagi dalam latihan, 
sehingga kemampuan kita tidak tertinggal dengan lawan-lawan kita, 
yang tentunya juga semakin berat.

, pasti teman-teman mulai bertanya bagaimana 
dengan sekolahku, bagaimana caranya aku bisa membagi waktu?! 
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 D Kristen Petra 13 mengadakan acara Gelar Talenta 
dengan tema “We Can Do It”. Acara ini didukung oleh skurang lebih dua ratus siswa sebagai pengisi acara, 

mereka terdiri atas kelompok paduan suara dengan berbusana 
pakaian daerah, kelompok fashion show kelas II dan V, grup 
band kelas V, kelompok drama, kelompok penari Pemulung, 
penari Garuda, penari Jumpritan yang diiringi dengan gamelan 
dan alat musik dari barang-barang bekas. Acara Gelar Talenta ini 
berlangsung dengan meriah, banyak orang tua yang hadir untuk 
menyaksikannya. Selain itu, juga dihadiri oleh perwakilan dari 
Dewan Pengurus PPPK Petra, mereka adalah Ibu Lilyani dan Ibu 
Erna. Acara ini dibuka oleh ibu kepala sekolah dengan 
pemukulan gong dan pemecahan kendi. Sebagai warga sekolah 
SD Kristen Petra 13, semuanya merasa bangga karena dapat 
memberikan yang terbaik untuk Tuhan.

Beberapa tahun terakhir ini PPPK Petra, 
melalui Puslitbangdik memberikan 
pembinaan secara intens kepada para siswa 
di sekolah PPPK Petra yang memiliki bakat 
khusus di bidang keilmuan. Tujuannya adalah 
untuk memberikan layanan khusus kepada 
para siswa berbakat di bidang olimpiade 
sains. Berawal dari keberhasilan di satu 
sekolah PPPK Petra dalam meraih medali 
pada Olimpiade Sains Nasional (OSN), maka 
muncul gagasan untuk menerapkannya di 
semua sekolah PPPK Petra. Proses seleksi 
tahap awal, setiap sekolah mengirimkan 
beberapa siswa berbakat untuk diberikan 
pembinaan setiap hari Sabtu di Puslitbangdik 
PPPK Petra. Dalam proses pembinaan 
tersebut para siswa tidak hanya dibekali 
materi khusus untuk olimpiade sains yang 
jauh lebih tinggi tingkatannya jika 
dibandingkan materi yang diperoleh di 
sekolah, tetapi juga selalu ada proses 
evaluasi dan seleksi sampai mengerucut, 
sehingga mereka yang terus bertahan dapat 
mewakili sekolah PPPK Petra dalam ajang 
olimpiade tingkat Kota Surabaya. Dari hasil 
pembinaan tersebut, pada seleksi di tingkat 
Kota Surabaya maupun Sidoarjo, sekitar 40% 
-50 % wakil Kota Surabaya adalah para siswa 
dari SMP dan SMA PPPK Petra. Setelah 
melalui seleksi tingkat kota, mereka yang 
lolos akan berlanjut mengikuti seleksi tingkat 
Provinsi Jawa Timur dan terakhir ke ajang 
Olimpiade Sains Nasional. Hasilnya adalah, 
SMA dari PPPK Petra, yaitu SMA Kristen Petra 
1, 2, 3, 4 dan 5, telah berhasil mendapatkan  
medali dalam Olimpiade Sains Nasional. Dan 
setiap tahun  PPPK Petra menyumbangkan 
medali dalam Olimpiade Sains Nasional bagi 
Provinsi Jawa Timur.
Tabel di sebelah kanan adalah daftar siswa 
sekolah (SMP dan SMA) PPPK Petra yang 
masuk peringkat sepuluh besar kota dan 
sebagian yang berlanjut mengikuti seleksi 
tingkat provinsi dan nasional. Jenjang SMP

Jenjang SMA
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Pembinaan OSN 2009Pembinaan OSN 2009

No Nama Siswa Bidang Studi Sekolah
1 Kevin Emanuel Matematika SMA Kristen Petra 1

2 Cynthia Candradewi Matematika SMA Kristen Petra 2

3 Novelin Belina G. Matematika SMA Kristen Petra 4

4 Vincent K. Matematika SMA Kristen Petra 5

5 Calvin Prasetya Matematika SMA Kristen Petra 5

6 Cynthia Widjaja Kimia SMA Kristen Petra 1

7 Adelia V. S. Kimia SMA Kristen Petra 2

8 Sisca Gunawan Kimia SMA Kristen Petra 2

9 Antonio Suwandi Kimia SMA Kristen Petra 2

10 Marvel Levi S. Kimia SMA Kristen Petra 2

11 Chandra Gunawan Kimia SMA Kristen Petra 4

12 Soegiarto Adi S. Kimia SMA Kristen Petra 4

13 Ridwan Wiyogo Fisika SMA Kristen Petra 2

14 Tri Santoso C. Fisika SMA Kristen Petra 2

15 Grace Fisika SMA Kristen Petra 2

16 Eric Yogi Fisika SMA Kristen Petra 5

17 Andryanto Biologi SMA Kristen Petra 2

18 Januar Ishak Biologi SMA Kristen Petra 2

19 Ria Purnama Putri Hafid Ekonomi SMA Kristen Petra 1

20 Nanny Veronika Djohan Ekonomi SMA Kristen Petra 2

21 Karina Setialyn H. Ekonomi SMA Kristen Petra 2

22 Yan Cristianto S. Ekonomi SMA Kristen Petra 3

23 Chrisanti Natalia Ekonomi SMA Kristen Petra 4

24 Randy Gunawan Astronomi SMA Kristen Petra 1
25 Hans Tria S. Astronomi SMA Kristen Petra 2
26 Maria Magdalena Astronomi SMA Kristen Petra 2
27 Liliana Stephanie Astronomi SMA Kristen Petra 2
28 Yosio Kristanto Y. Astronomi SMA Kristen Petra 5
29 Stephanie Lukas Astronomi SMA Kristen Petra 5
30 Anggela Y. Kebumian SMA Kristen Petra 2
31 Jennifer T. Kebumian SMA Kristen Petra 2
32 Cristian I. Kebumian SMA Kristen Petra 2
33 Richard K. Kebumian SMA Kristen Petra 2
34 Grace Kebumian SMA Kristen Petra 3
35 Tesa Giovani Komputer SMA Kristen Petra 1
36 Kevin Budi Hargono Komputer SMA Kristen Petra 1
37 Gabriel Utomo Komputer SMA Kristen Petra 2
38 Helen Evelina Soegiarto Komputer SMA Kristen Petra 2

No Nama Siswa Bidang Studi Sekolah
1 Peter Tirtowijoyo Young Matematika SMP Kristen  Petra 1
2 Tedo Pranowo Matematika SMP Kristen Petra 1
3 Alvin Tanudjaya Matematika SMP Kristen Petra 3
4 Bernard Sinatra Fisika SMP Kristen Petra 3
5 Angela Natalie Kodrat Fisika SMP Kristen Petra 5
6 Angela Cristine Matematika SMP Kristen Petra 3
7 Edwin Satya Jaya Putra Biologi SMP Kristen Petra 5
8 Indra Purnomo Biologi SMP Kristen Petra 5



Warna-  Warni
Dengan adanya 
Proklamasi 
Kemerdekaan, membuat 
Bangsa Indonesia 
terlepas dari belenggu 
penjajahan. 

acara lomba, baik untuk Lomba Hola Hop, Lomba Kelereng Disco. Tujuan 
siswa, guru maupun Petani Tangkas, Lomba diadakannya lomba adalah 
karyawan. Lomba tersebut Pingpong Persahabatan dan untuk memupuk kerja sama 

antartim dan mewarisi 
semangat Proklamasi 
Kemerdekaan Republik 
Indonesia.

Bangsa Indonesia bebas 
diadakan pada tanggal 12, 13 Lomba menentukan masa depan 
dan 15 Agustus 2009, di sendiri, bebas untuk menjadi 
antaranya: Lomba Egg sama dan sederajat dengan 
Landing (diikuti oleh guru bangsa–bangsa lain di dunia, 
dan karyawan), Lomba bebas untuk mencapai 
Membaca UUD 45, Lomba cita–cita melalui pendidikan 
Membaca Teks Pancasila, tanpa batas.
Lomba Menyanyi Lagu Untuk memperingati Hari 
Perjuangan (untuk kelompok Kemerdekaan yang ke-64 
A), Lomba Menyanyi Lagu Republik Indonesia, sekolah 
Perjuangan (untuk kelompok SD Kristen Petra 1 
B), Lomba Puzzle Gembira, mengadakan serangkaian 

ara siswa kelas V SD dinamakan insang. Mungkin 
Kristen Petra 12, nggak ya, para ilmuwan biologi Psedang melakukan bisa membuat insang buatan di 

percobaan tentang masa mendatang...??! Hehe... 
pernafasan pada ikan. kita bisa bermain-main di dalam 
Pembelajaran ini bertujuan air seperti ikan.
agar para siswa mengetahui 
proses pernafasan pada ikan 
secara langsung. Ikan 
termasuk hewan yang unik, 
mereka bisa bernafas di 
dalam air. Hal itu bisa terjadi 
karena mereka mempunyai 
organ pernafasan yang 

Pernapasan    Ikan 

Insang merupakan alat pernafasan ikan. Tiap 
lembaran insang terdiri atas sepasang filamen yang 
banyak mengandung lamela (lapisan tipis). Pada 
filamen tersebut, terdapat pembuluh darah yang 
mengandung kapiler, sehingga memungkinkan 
terjadinya pertukaran gas O  dan CO . Inspirasi: O  dari 2 2 2

air masuk ke dalam insang yang kemudian diikat oleh 
kapiler darah untuk dibawa ke jaringan tubuh. 
Ekspirasi: CO  dari jaringan bersama darah menuju ke 2

insang dan selanjutnya dikeluarkan dari tubuh. 
http://id.wikipedia.org

K e m e r d e k a a n 

Ada-ada saja cara yang dilakukan di SD Kristen Petra 10 untuk 
memeriahkan HUT ke-64 Republik Indonesia kali ini. Pada 
umumnya, permainan bola voli menggunakan kedua tangan 
untuk memukul bola. Tetapi yang ini sungguh unik, para 
peserta lomba menggunakan selembar kain untuk 
memasukkan bola ke daerah lawan! Wah... pasti seru, bisa-
bisa masuk Museum Rekor Indonesia nih! (menurut kalian 
mungkin nggak?! hehe...), atau bahkan... Guinness Book of 
World Records!!! (..........???!).

Tuing... tuing...

SD
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Tanpa banyak pidato dan kata, 
bendera start segera dikibarkan untuk 
memberangkatkan sekitar seribu peserta 
D5 FUN WALK 2009, yang diselingi 
lomba karnaval bertema “Gilang 
Indonesia Gemilang”. Memperebutkan 
delapan belas trofi kejuaraan plus dua 
belas voucher, karnaval yang 

Begitu suara Gombloh yang menggetarkan dan  diikuti para siswa, wakil 
patriotik  itu terdengar dalam alunan lagu Kebyar- dari kelas I sampai 
Kebyar, Ibu Silvianawati segera menggunting pita kelas VI itu mencoba 
pengaman untuk melepaskan ribuan balon dan menerjemahkan 
ratusan burung oleh siswa-siswi SD Kristen Petra 5 ke secara kreatif sub-sub 
angkasa, hal itu melambangkan arti kemerdekaan... tema profesi, TNI-Polri, 

BEBAS.... LEPAS...! Lalu rentetan bunyi petasan kebinekaan suku, kebinekaan 
menyemarakkan suasana gegap gempita pagi itu. agama, olah raga dan global warming. Jeprat- jepret 

kamera menghiasi sekitar lima ratus meter di sepanjang rute 
karnaval. Pengakuan para juri yang merasa kesulitan 
menentukan para juara, menjadi salah satu bukti keseriusan 
para peserta mempersiapkan diri untuk menjadi yang 
terbaik. Penyerahan delapan belas trofi kejuaraan tampak 
meriah di sebuah panggung mini, yang didekorasi cantik 
dengan tumpeng raksasa setinggi hampir tiga meter, lengkap 
dengan lauk pauknya! Hehe... kalian pasti mengira biaya 
pembuatannya mahal bukan!? Eits, tunggu dulu! Pembuatan 
tumpeng itu memanfaatkan semua benda yang bisa dipakai, 
termasuk hasil daur ulang ,mulai dari rak buku berbentuk 
kerucut sampai serutan kayu yang diubah mirip abon. Alhasil 
banyak orang yang tertipu, mengira bahwa itu tumpeng 
sungguhan! . Apa pun bentuknya... itulah salah satu cara 
kami menyambut ulang tahun ke-64 Republik Indonesia. 

Indonesia.. merah darahku, putih tulangku
bersatu dalam semangatmu
Indonesia.. nada laguku, simfoni perteguh
selaras dengan simfonimu
Kebyar-kebyar ke langit jingga.......

Merdeka..! Merdeka...!! Beberapa waktu yang lalu, 

siswa-siswi SD Kristen Petra 12 memperingati HUT ke-64 
Republik Indonesia dengan mengadakan jalan sehat di sekitar 
lingkungan sekolah. Berbagai perlombaan juga turut 
meramaikan jalannya kegiatan, di antaranya adalah lomba 
memakai seragam, lomba memasukkan bendera dalam botol 
dan masih banyak lagi. Puncak acara dari serangkaian 
kegiatan tadi adalah menikmati berbagai macam kue 
tradisional, antara lain: klepon, lupis, klanthing dan ketan 
yang bertujuan untuk mengenalkan berbagai macam kue 
tradisional kepada para siswa. Karena sebagian besar siswa 
pada umumnya hanya mengenal fast food, dan mulai 
melupakan penganan khas Indonesia. Jadi... marilah kita isi 
kemerdekaan ini dengan penuh semangat agar Indonesia 
semakin jaya. Dirgahayu Indonesiaku...!

Tumpeng 

Which one will you chose?

SD

Klanthing  or Klepon...
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Warna-  Warni
Dengan adanya 
Proklamasi 
Kemerdekaan, membuat 
Bangsa Indonesia 
terlepas dari belenggu 
penjajahan. 

acara lomba, baik untuk Lomba Hola Hop, Lomba Kelereng Disco. Tujuan 
siswa, guru maupun Petani Tangkas, Lomba diadakannya lomba adalah 
karyawan. Lomba tersebut Pingpong Persahabatan dan untuk memupuk kerja sama 

antartim dan mewarisi 
semangat Proklamasi 
Kemerdekaan Republik 
Indonesia.

Bangsa Indonesia bebas 
diadakan pada tanggal 12, 13 Lomba menentukan masa depan 
dan 15 Agustus 2009, di sendiri, bebas untuk menjadi 
antaranya: Lomba Egg sama dan sederajat dengan 
Landing (diikuti oleh guru bangsa–bangsa lain di dunia, 
dan karyawan), Lomba bebas untuk mencapai 
Membaca UUD 45, Lomba cita–cita melalui pendidikan 
Membaca Teks Pancasila, tanpa batas.
Lomba Menyanyi Lagu Untuk memperingati Hari 
Perjuangan (untuk kelompok Kemerdekaan yang ke-64 
A), Lomba Menyanyi Lagu Republik Indonesia, sekolah 
Perjuangan (untuk kelompok SD Kristen Petra 1 
B), Lomba Puzzle Gembira, mengadakan serangkaian 

ara siswa kelas V SD dinamakan insang. Mungkin 
Kristen Petra 12, nggak ya, para ilmuwan biologi Psedang melakukan bisa membuat insang buatan di 

percobaan tentang masa mendatang...??! Hehe... 
pernafasan pada ikan. kita bisa bermain-main di dalam 
Pembelajaran ini bertujuan air seperti ikan.
agar para siswa mengetahui 
proses pernafasan pada ikan 
secara langsung. Ikan 
termasuk hewan yang unik, 
mereka bisa bernafas di 
dalam air. Hal itu bisa terjadi 
karena mereka mempunyai 
organ pernafasan yang 

Pernapasan    Ikan 

Insang merupakan alat pernafasan ikan. Tiap 
lembaran insang terdiri atas sepasang filamen yang 
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http://id.wikipedia.org

K e m e r d e k a a n 
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SD
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Tumpeng 

Which one will you chose?

SD

Klanthing  or Klepon...
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HMJ Geografi FMIPA Universitas Negeri 
Malang pada tanggal 25 Juli 2009. Kali ini 
sekolah kami diwakili oleh tim A (Victor 
Purnomo dan Florencia Inne) dan tim B 
(Patricia Evangeline dan Yosia Susanto). 
Perjuangan kami tidaklah mudah, selama 
liburan kenaikan kelas, kami diharuskan 
masuk sekolah oleh Bu Poedji Rahajoe, 
S.Pd., selaku pembina untuk membuat 
makalah yang harus dikirimkan paling 
lambat tanggal 14 Juli 2009. Dalam 
pembuatan makalah, ada banyak hal yang 
harus terus diperbarui, mulai dari 
kelengkapan data, kalimat yang tidak baku, 
keterkaitan antar bab, juga tata letak yang 
salah. Bahkan sampai pada hari pengiriman, 
kami sempat khawatir karena proses 
pencetakan terhambat. Puji Tuhan... 
makalah yang berjudul “Keterkaitan 
Ekosistem Pesisir Indonesia Dengan Usaha 
Pelestariannya” dapat kami selesaikan tepat 
waktu. Kemudian kami terus berlatih 
sampai hari pelaksanaan. Ketika 
pelaksanaan olimpiade, dua teman kami 
mendadak sakit, namun semua itu tidak 

 Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh 

Tantangan 

menghalangi tekad kami untuk berjuang 
mempertahankan gelar juara umum.

Ada 63 tim peserta dari 42 SMA se-Jawa 
Timur. Tantangan pertama yang kami harus 
hadapi adalah tes tulis seratus soal ,yang 
terdiri atas 60 soal objektif, 25 soal berpoint 
dan 15 soal sebab akibat. Saat pengumuman 
sepuluh besar ke babak studi kasus,

tim A mendapat peringkat pertama. Nilai 
akumulai karya tulis dan tes tulis mendapat 
524 point, selisihnya sangat drastis dengan 
perolehan peringkat dua. Sayang sekali... 
tim B harus terhenti di peringkat 26. Setiap 
kelompok mendapat waktu lima belas 
menit dengan rincian 7 menit untuk 
presentasi dan 8 menit untuk studi kasus. 
Karena waktu yang diberikan cukup singkat, 
kami dituntut untuk memberikan uraian dan 
jawaban yang singkat serta padat. Pada saat 
presentasi, kami merasa kurang maksimal 
ketika menjawab pertanyaan. Namun, hal 
yang terjadi sungguh di luar dugaan kami. 
Dengan sistem penilaian: 1/5 ( 1 tes +2 
makalah + 2 studi kasus), tim A berhasil 
merebut juara umum bagi SMA Kristen 
Petra 5, serta peringkat satu lagi diikuti oleh 
SMA Seminari Garum, Blitar dan SMA Santo 
Yusuf, Jember.

Kami sungguh bersyukur bisa 
mempertahankan gelar dan kemenangan 
ini, sungguh semuanya hanya karena 
anugerah-Nya. Kami juga tidak lupa 
mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah mendukung kami. Segala 
kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, amin.

rganisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) LDKS SMA 
adalah satu-satunya organisasi Kristen Petra 3, tahun Oyang boleh berdiri dalam sekolah. ini dilaksanakan 

Tujuannya adalah untuk menampung pada tanggal 20 - 22 
aspirasi, dan menyalurkan aspirasi itu Agustus 2009 di Vila 
dalam suatu kegiatan siswa. Untuk Cemara, Desa Sajen, 
menjaga kelangsungan kinerja OSIS, setiap Kecamatan Pacet, 
tahun sekolah melaksanakan pergantian Kabupaten 
pengurus. Dalam proses pergantian itu, Mojokerto. Kegiatan 
para pengurus OSIS yang lama melakukan ini diikuti oleh 36 
kaderisasi dan seleksi serta pelatihan bagi siswa calon 
calon pengurus OSIS. Kegiatan ini pengurus OSIS, 10 
dilaksanakan untuk memperoleh generasi siswa pengurus OSIS 
penerus OSIS yang mumpuni. lama dan dipandu 12 

Berkaitan dengan kaderisasi dan orang guru pembina. Selama tiga hari dua perilaku serta prestasi. Sehingga OSIS 
pelatihan calon pengurus OSIS, sekolah malam para peserta menerima berbagi benar-benar merupakan tempat bagi siswa 
mengadakan Latihan Dasar Kepemimpinan materi, antara lain: tata cara berorganisasi, yang kreatif dan berprestasi. Disamping itu, 
Siswa (LDKS). Diharapkan dengan kegiatan Pelatihan Baris Berbaris (PBB), pembinaan diharapkan kegiatan sekolah yang telah 
LDKS itu, para calon pengurus OSIS rohani, bakti wiyata, pengenalan diprogramkan dapat dilaksanakan dengan 

lingkungan, outbond dan problem solving.memiliki kemampuan untuk berorganisasi, baik dan dapat dinikmati oleh seluruh 
Setelah mengikuti LDKS ini, diharapkan kepemimpinan dan kerjasama antarteman siswa.

para peserta dapat menjadi teladan bagi di sekolah agar kegiatan sekolah dapat 
temannya dalam hal sikap, berpakaian dan berjalan dengan baik. 

Berbuah KemenanganSMA Kristen Petra 5 kembali berlaga 
di Olimpiade Geografi SMA/Sederajat 
se-Jawa Timur Terbuka.

SMP

LDKS Latihan Dasar 
Kepemimpinan Siswa
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Spirit

Banyak kegiatan yang telah disusun 

untuk meramaikan Hari Ulang Tahun 
Kemerdekaan yang ke-64 Republik 
Indonesia. Pada tanggal 14 dan 15 Agustus 
2009, para siswa dan guru SMP Kristen Petra 
1 terlibat dalam kegiatan yang seru ini. 
Perlombaan yang diikuti oleh siswa 
antarkelas maupun kelompok, antara lain: 
Mading 2-3D, Fun and Smart, Hidden Flag, 
Band, Basket 3 on 3, Modern Dance, 
Meletuskan Balon dan Kebersihan Kelas, 
sedangkan para guru bertugas sebagai juri 
dan wasit. Dengan menggunakan seluruh 
fasilitas dan ruang di sekolah, semua 
kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik 
dan meriah.

 Merah 
Tanggal 17 Agustus 2009 adalah 

puncak kegiatan ‘17 Agustus-an’, dengan 
mengikuti upacara bendera untuk 
mengenang jasa para pahlawan yang 
berjuang dalam meraih kemerdekaan dan 
mendengarkan isi pidato Wali Kota 
Surabaya, yang disampaikan oleh 
pembina upacara. Pasukan Pengibar 
Bendera (Paskibra) dengan tegap 
mengawal dan mengibarkan Sang Merah 
Putih, yang dihadiri oleh seluruh siswa 
kelas VII, pengurus OSIS, guru dan 
karyawan. Merdeka....! Merdeka....! 
Merdeka... !

of Independence Day

SMP

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 
ke-64 Republik Indonesia, pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2009, 
OSIS SMP Kristen Petra 3 mengadakan berbagai macam lomba, 
antara lain: Lomba Cerdas Cermat Bahasa Inggris bertempat di 
perpustakaan, Lomba Cerdas Cermat MIPA di aula lantai IV, Lomba 
Vocal Group di lantai I dan Lomba Tumpeng Mini diadakan di kelas-
kelas. Sebelum  lomba dilaksanakan, para siswa dengan bapak dan 
ibu guru beserta karyawan mengikuti kegiatan jalan sehat di sekitar 
Perumahan Tompotika, dan senam  massal di lapangan parkir 
sekolah. Sedangkan pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009, 
dilaksanakan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh siswa, 
disertai dengan penampilan paduan suara dan musik ansambel, 
yang merupakan salah satu  kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

14gemapetra

PutihSemangat

Sama seperti sekolah-sekolah yang lain, SMP 
Kristen Petra 2 juga menyelenggarakan berbagai 
perlombaan dalam memperingati Hari Ulang Tahun 
Kemerdekaan Indonesia  ini. Tanggal 14 - 15 Agustus 
2009 kemarin, para siswa sangat antusias untuk 
mengikuti lomba-lomba, antara lain: basket, futsal, 
bulu tangkis, tarik tambang, menyanyi, menggambar 
dan lain sebagainya. Tampak para siswa berusaha 
dengan gigih untuk memenangkan Lomba Tarik 
Tambang, sama seperti para pejuang yang berusaha 
dengan gigih dalam merebut kemerdekaan Indonesia 
dari tangan penjajah. Kemudian pada tanggal 17 
Agustus 2009, para guru, murid dan karyawan 
mengikuti upacara bendera di lapangan SMP Kristen 
Petra 2.

Aku berani
Aku bisa

Aku menang ...!
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udah tidak sabar rasanya menungu tahun ajaran yang 

baru, jika pembangunan berjalan lancar sesuai jadwal , 

gedung TK dan SD kristen petra 7 yang baru akan bisa di S
pergunakan pada tahun 2010. Proses pemasangan genting sudah 

mulai dilakukan di setiap bangunan gedung. Dengan progress 

pembangunan yang telah mencapai 57%, diharapkan pada awal 

tahun pengerjaan pembangunan TK dan SD kristen Petra 7 sudah 

bisa rampung. Walaupun gedung selesai dibangun, tetapi belum 

bisa langsung dipakai lho.., harus diuji dulu kelayakan 

bangunannya. mulai dari lift, listrik untuk jaringan lampu, air dan 

bahkan AC-nya. Wahh... semoga semuanya berjalan lancar ya... Kita 

doakan agar pembangunan gedung Sekolah TK dan SD Kristen 

Petra 7 dapat terselesaikan tanpa rintangan yang berarti dan bisa 

memenuhi kebutuhan pendidikan di masyarakat.

Profil Alumnus

Drs. ec. Sujoko Efferin, M.Com (Hons), MA. (Econ), Ph.D. 

malas untuk berusaha. Tidak ada kesuksesan yang tidak 
memerlukan pengorbanan untuk mencapainya, 
mengembangkan wawasan sosial dan kultur, akan semakin 
menguatkan mental kita. Sebagai alumnus PPPK Petra, ia 
merasa sangat bangga akan almamater PPPK Petra dan 
merasa bahwa para alumni PPPK Petra pastilah memiliki 
mental yang lebih baik, lebih tangguh, lebih ‘tahan banting’  
dalam menghadapi tantangan di dunia luar. 
Tetap konsisten dalam belajar dan kembangkan terus 
kreatifitas yang berprinsip, jadilah agen perubahan bagi 
masyarakat Indonesia, cerdas dan bertanggung jawab.
Tetap semangat dalam belajar....! 

Jangan menjadi  
generasi yang instan

TK SD Kristen Petra 7
Pembangunan 

etelan putih hitam dengan dasi merah bermotif garis 
silang, membuat penampilan dari Drs. Sujoko Efferin, SDekan Fakultas Bisnis dan Ekomomi Surabaya ini 

terlihat menawan. Pembawaan yang tenang dan kalem, 
menandakan dia punya dedikasi yang tinggi dalam dunia 
pendidikan dan pekerjaannya. Keramahan khas orang 
Indonesia tampak di setiap senyuman wajahnya. Lulusan 
SMP Kristen Petra 2 tahun 1985 dan SMA Kristen Petra 2 di 
tahun 1988 ini, mendapatkan gelar S1 di Universitas 
Surabaya tahun 1992 dan sejak tahun1993 menjadi dosen. 
Mendapatkan dua gelar S2 di Wollongong NSW Australia 

dalam bidang Accounting, dan 
bidang Social Research 
Methods di University of 
Manchester. Sedangkan gelar 
S3 Accounting, beliau 

dapatkan di Manchester Business School . Sejak tahun 2003 
beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomi 
(Fakultas Ekonomi). Sejak saat itu ia mengembangkan 
jaringan dengan dunia bisnis dalam bentuk layanan 
pelatihan training dan research business. Hubungan dengan 
partnership dengan universitas luar negeri pun semakin 
banyak dan luas. Keinginan untuk terus belajar yang beliau 
terapkan dalam kehidupannya patutlah kita contoh, 
ditengah kehidupan yang semakin majemuk dan modern, 
hendaknya kita tidak terhanyut dengan fenomena 
kehidupan para generasi muda yang semakin serba instan. 
Beliau berharap kita jangan menjadi generasi yang bisanya 


