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Sekolah PPPK Petra

KATA 
angat senang kami dapat hadir       Selain itu, berita tentang keberhasilan 
kembali menyapa Anda pada siswa-siswi PPPK Petra di berbagai ajang 

kejuaraan tetap kami sajikan. Beberapa S”  “ edisi November 
kegiatan siswa yang lain juga tak lupa turut 2009 kali ini. Di edisi ini, kami mencoba 
menghiasi ,  antara lain:  praktikum mengangkat tema tentang bumi, yang 
mencangkok, retret, Latihan Dasar mana hal itu tampak pada desain-desain di 
Kepemimpinan Siswa, study tour ke  Jatim tiap halaman. Kami ingin mengingatkan 
Park dan masih banyak lagi yang lain. bahwa global warming tetap menjadi 

ancaman yang serius bagi bumi kita, dan erima kasih kepada pihak Kami bert
semakin ramai dibicarakan akhir-akhir ini. sekolah yang sudah mengirimkan materi 
Sebagai generasi muda, kita wajib untuk untuk ” “ edisi kali ini. Kirimkan  
berpartisipasi dalam menyikapi isu global masukan dan saran Anda ke alamat redaksi 
warming ini, yang bisa diawali dari sikap atau melalui e-mail.  Semoga apa yang 
diri kita sendiri terhadap lingkungan kami sajikan dapat bermanfaat. 
sekitar. 

Selamat membaca.
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petra

petra
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DAFTAR ISI

R E D A K S I

Bagaimana pendapat Anda, jika PPPK 
Petra memiliki seragam khas bagi 
siswa TK, SD, SMP, dan SMA/SMK ?

Hasil Pooling 
edisi Oktober 2009

Dari SMS yang masuk dan valid, 
diperoleh hasil pooling tentang 5 hari 
sekolah sebagai berikut:

3054 

Jumlah Persen

Setuju 2827 92.57%

Tidak Setuju 227 7.43%

Total 3054

Jumlah Persen

Setuju 2827 92.57%

Tidak Setuju 227 7.43%

Total 3054

Kirimkan jawaban Anda sebelum 5 Desember 2009 ke Petra SMS Centre 
Nomor:  085-731-89-3000, dengan cara ketik:

GP#Sekolah Anda#Jawaban (setuju atau tidak)

Contoh: GP#SD Kristen Petra 7#setuju

>>>
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Mengapa lebah suka hinggap pada bunga...? Pada 

awalnya, rasa penasaran inilah yang membuat para 
siswa kelas VI SD Kristen Petra 12 ingin mengenal lebih 
jauh tentang bagian-bagian bunga. Hibiskus atau bunga 
sepatu merupakan salah satu contoh bunga yang disebut 
bunga sempurna, karena ia mempunyai bagian-bagian 
bunga yang lengkap, antara lain: putik, benang sari, 
mahkota bunga, tangkai bunga dan kelopak bunga serta 
nektar pada dasar bunga. Nah, nektar inilah yang dicari 
oleh lebah, karena nektar adalah cairan manis yang 
terdapat pada bunga dan merupakan bahan utama 
untuk madu. 

 
Our 

“Ayo... kita potong dahannya lalu kita kupas 

kulitnya!”, kata Ica, salah satu siswi kelas VI SD Kristen 
Petra 12 yang sedang asyik memotong dan mengupas 
dahan tanaman mangga untuk dicangkok. Kegiatan ini 
bertujuan supaya para siswa mengetahui cara mencangkok 
yang benar, dan tanaman apa saja yang bisa dicangkok. 
Tanaman yang bisa dicangkok adalah tanaman yang 
memiliki kambium, misalnya: mangga, jambu, jeruk dan 
lain sebagainya. Mengapa harus mencangkok? 
Mencangkok merupakan salah satu bentuk 
pengembangbiakan tanaman. Tujuannya adalah untuk 
memperbarui sumber daya alam, supaya tidak punah dan 
diharapkan dapat menghasilkan tanaman baru yang lebih 
baik.

Nah, sekarang kita sudah tahu manfaat mencangkok. 
Mari kita dukung pelestarian alam dengan cara menanam 
pohon, untuk mengurangi dampak  global warming!        
So, let's make our earth green and save for our life.

The 

Hanya dengan salah satu 
contoh saja, melalui keindahan 
bunga di atas, apakah kini kalian 
telah mengerti betapa 
kompleksnya lingkungan alam 
tempat kita hidup ini? Dan dengan 
itu juga, kita bisa menyadari akan 
kebesaran karya Tuhan di alam 
sekitar kita. Flower is a 
beautiful thing that make us 
aware of the Lord 
greatness.

Hibiscus

Save

Beautiful 
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Hari kedua, outbound alias ‘out-out ke 
kebon!’. Diisi dengan berbagai macam 

permainan. “Jes..jes..jes.. kereta apiku 
berangkat ke retret, tetapi ada yang salah 
nih? Masinisnya kok ada di belakang!? 
Kanan.. kiri.. naik..!”, kata salah satu anak 
dalam permainan “Percayalah Padaku”. 
“Tiarap..! Ayo merayap..! Sampai finis, cium 
‘ibu pertiwi’! Cup..cup..cup.. rasanya tanah 
seperti ini yach..!”, terdengar dalam 
permainan “Cinta Tanah Air”. “Aduh.. aduh.. 
ini tali kok susah amat dipindahkan! Eh.. eh.. 
nyangkut nih, lontong.. eh.. tolong..!”, keluh 
mereka dalam permainan “Belenggu Hidup”. 
Lalu ada permainan “Bengawan Solo”, “Bagi-
bagi dong airnya, tetapi pipanya yang bawah 
ditutup, supaya tidak tumpah.. Ingat jangan 
diminum yach..!”, teriak mereka. “Hati-
hati...!! Ini bola kalau jatuh bisa pecah.. eh.. 
gagal..! Jadi harus mengulang dari depan 
deh..!”, seru salah seorang dari mereka, 
dalam permainan “Balance Ball.” Dan masih 

banyak permainan yang lain, asyikk... 
seruuu...! Ada juga Talent Show di mana 
para siswa  dengan tema “Berkaca pada 
Yosia” yang dibawakan oleh Pdt. Sonny 
Saksono, S.Psi. Unjuk kebolehan dalam hal 
bermain peran. “Papa, di sini kok dingin 
yach?”.“Stt... jangan keras-keras...! Didengar 
bapak dan ibu guru, kan malu..!”, sahut si 
papa karena malu dengan perannya, 
hehehe... “Aduh, kepalaku pusing... mana 
ada manusia yang tumbuh ranting di 
tubuhnya?”. “Ini properti drama, bukan 
sungguhan laah..!”, senda gurau mereka. 

Kita hidup di dunia yang tak menentu, 
perlu tuntunan Tuhan Yesus agar kita dapat 
melangkah dengan benar. Dengan 
meneladani Yosia, kita dapat melalui setiap 
pergumulan dan masalah kehidupan ini. 
Menjadi ‘kembang di padang kelabu’ dan 
tetap berkembang indah. Tuhan Yesus 
memberkati.

Yosia adalah raja Yehuda yang termuda 
pada sejarah raja-raja Yehuda. Usianya 
delapan tahun ketika ia menjadi raja. Wah, 
jika sekarang... mungkin baru kelas II atau III 
SD. Apa dia mampu memimpin bangsa 
Yehuda yang besar saat itu? Ternyata... ia 
dapat memimpin dengan luar biasa. Apa 
yach rahasianya...??? Rahasianya adalah 
selalu mencari Tuhan pada masa mudanya 
dan melakukan apa yang benar di hadapan 
Allah.

Para siswa kelas V SD Kristen Petra 7 
ingin meneladani kehidupan Raja Yosia. 
Untuk itu, mereka mengikuti retret di Griya 
Kusuma Indah (GKI), Pacet, pada tanggal  14 
- 16 September 2009. Hari pertama, begitu 
tiba di GKI, mereka langsung mengeluarkan 
kamera dan foto bersama. “Smile…!”, 
cepret… cepret..! Lalu dilanjutkan sesi I dan 
II pada sore hari, dengan tema “Aku di 
Tengah Duniaku”, dibawakan oleh Pdt. Andri 
Purnawan, S. Th.

Menggunakan mikroskop kedua mikroskop yang digunakan, 
adalah hal baru bagi siswa kelas II SD anak-anak lebih mudah untuk 
Kristen Petra 5. Mereka asyik menggunakan mikroskop digital. 
mengamati bagian akar tanaman Apalagi mereka menggunakannya 
melalui mikroskop. Ada dua jenis secara bersama-sama, dan dalam waktu 
mikroskop yang disediakan, mikroskop yang singkat mereka dapat mengamati 
manual dan mikroskop digital. Dengan objek. Objek yang diamati, ditampilkan 
kedua mikroskop tersebut, benda yang melalui LCD agar lebih jelas dan besar 
berukuran kecil dapat terlihat besar. untuk diamati bersama-sama. Melalui 
Dari pengalaman ini, mereka juga bisa pengalaman menggunakan mikroskop, 
mengetahui kelebihan ataupun anak-anak sangat tertarik dan 
kekurangan mikroskop manual dan termotivasi untuk belajar IPA lebih 
mikroskop digital. Tampaknya dari dalam lagi.

Mikroskop

Seperti Yosia?Ingin

Pengenalan 
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SD

Rasa gembira terlihat pada wajah siswa-siswi kelas 
V SD Kristen Petra 9, karena mereka baru mengikuti 
retret yang dilaksanakan di Wisma YWI, Batu, Malang, 
pada tanggal 31 Agustus – 2 September 2009 kemarin. 
Satu hari sebelumnya, ada beberapa siswa yang bahkan 
mengaku kalau dirinya sudah tidak sabar untuk 
mengikutinya. Apalagi tema yang diangkat cukup 
membuat mereka penasaran, “Kembang di Padang 
Kelabu”. Yang ada dalam pikiran mereka saat itu, 
“Emang ada kembang yang bisa hidup di padang 
kelabu!? Yang ada juga rumput ilalang  yang hidup!”. 
Tetapi setelah mengikuti semua acara, baik sesi 
kebaktian, renungan dan game kelompok selama tiga 
hari, pertanyaan mereka pun terjawab. Ternyata yang 
dimaksud ‘kembang’ itu adalah mereka semua sendiri. 
Karena itu, mereka harus bisa menjadi teladan yang 
baik bagi sesama.

 yang Baik 
Menjadi Teladan

bagi Sesama

Betapa indahnya jika ada kembang Kristen Petra 11, yang dilaksanakan 
di tengah padang yang kelabu. Di pada tanggal 19 - 21 Oktober 2009 di 
tengah kehidupan yang penuh dengan Griya Kusuma Indah, Pacet. 
kemarahan, kebohongan, kejahatan, Pembekalan iman kristiani 
kedengkian dan ketidakpedulian disampaikan oleh Pdt. Andre dan siswi 
terhadap sesama, janganlah kita juga Purnawan, S.Th. dan Pdt. Sonny terbaik, terajin, teraktif dan 
terbawa menjadi seperti dunia ini. Saksono Putro, S.Th. Selain itu, mereka memiliki sikap yang patut dicontoh 
Dengan berjalan bersama Tuhan, kita juga mengikuti kegiatan berkelompok oleh teman-teman mereka. Melalui 
dapat menjadi kembang indah yang berupa permainan yang retret tersebut, telah tumbuh kuncup-
tumbuh di tengah padang kelabu membutuhkan kerja sama, kejujuran kuncup bunga yang akan mekar 
sekalipun. Memancarkan terang dan dan sikap pantang menyerah dalam dengan indahnya di tengah padang 
kasih yang sudah Tuhan berikan bagi tim. Dan di akhir acara, dipilihlah King dunia yang kelabu.
kita. Itulah tujuan retret siswa SD and Queen, yang merupakan siswa 

Terang 
kasih 

Tuhan
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11 gemapetra

TK

gemapetra

Seberapa banyak sih beras yang 
beratnya satu kilogram? Sama 
banyakkah dengan tepung terigu yang 
beratnya satu kilogram juga?

Untuk itu, kita bisa 
mengetahuinya melalui pelajaran 
matematika di kelas, tentang 
pengukuran berat benda. Beberapa 
waktu yang lalu, siswa-siswi kelas 
III SD Kristen Petra 11 melakukan 

pengukuran berat menggunakan timbangan. Benda 
yang mereka timbang bermacam-macam, ada apel, telur, beras, 
gula, tepung dan lain sebagainya. Mereka menimbang berat benda-
benda tersebut dengan bermacam-macam anak timbangan. Asyik 
ya…. bermain dan belajar pengukuran!

Pengukuran

Berubahkah bentuk kelereng yang dimasukkan ke dalam 
botol? Bagaimanakah bentuknya, jika air yang ada di dalam 
botol kita tuang ke dalam gelas? Apakah berat air mengalami 
perubahan? Siswa-siswi SD Kristen Petra 10 kelas III A yang 
dibimbing oleh Ibu Suryatiningsih, S. Pd., belajar tentang sifat-
sifat benda padat dan benda cair melalui percobaan yang 
mereka lakukan. Dari percobaan itu, diharapkan siswa akan 
lebih memahami akan sifat-sifat benda.

Begitu juga dengan siswa kelas VI C, mereka tidak mau 
ketinggalan. Mereka juga mengadakan percobaan yang 
dibimbing oleh Ibu Abia Sartini, S.Pd., dalam belajar 
mengklasifikasikan bahan yang termasuk konduktor atau 
isolator.

Zat Gizi Makanan

SIFAT-SIFAT
BENDA

Siswa-siswi kelas V SD Kristen Petra 13 

belajar IPA dengan materi penelitian zat-zat 

gizi yang terkandung pada makanan, dengan 

mengadakan uji amilum di laboratorium 

IPA. Bahan-bahan makanan yang diamati 

adalah nasi, tempe, tahu, kentang, pisang, 

pepaya, jeruk, kerupuk. Salah satunya dengan 

cara menetesi makanan tersebut dengan 

larutan lugol, apabila makanan mengandung 

karbohidrat, makanan akan berubah warna 

menjadi biru kehitaman. Kegiatan ini 

dilaksanakan agar siswa mengetahui manfaat 

karbohidrat bagi tubuh kita.

(pati) 
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SD Kristen Petra 10 mewakili sekolah swasta yang 
ditunjuk oleh UPTD Sukomanunggal dalam kegiatan 
“Gebyar Kampanye Pengelolan Sampah 3R (Reuse, Reduce, 
Recycle) Sekolah Dasar”. Kegiatan ini bertujuan untuk 
mengekspos sekolah-sekolah dasar di Kota Surabaya yang 
mempunyai kepedulian terhadap lingkungan sekolah, yang 
dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009, 
bertempat di City of Tomorrow (CITO) Surabaya. Para 
pengunjung sangat antusias untuk 
menyaksikan pameran produksi daur ulang 
sampah dari siswa-siswi SD se-Surabaya. 
Diselenggarakannya acara ini juga 
terkait dengan isu global warming, 
yang belakangan ini semakin 
marak dibicarakan 
oleh masyarakat 
dunia.

Recycle

Reuse, 
Reduce, 

SD/TK

 
SUNGGUH BERKESAN ! OH...

Hore... hore... mobilnya sudah datang! Celoteh riang 
teman-teman kelompok B TK Kristen Petra 12, yang sudah 
siap berangkat menuju ke pabrik tahu di Desa Ndurung 
Bedug, Sidoarjo. 

Mungkin kalian sering makan makanan yang bernama 
tahu, tetapi... apakah kalian mengerti cara membuatnya??! 
Nah, kunjungan ke pabrik tahu ini dilaksanakan agar kami bisa 
melihat langsung cara pembuatan tahu. Pasti kalian 
penasaran bukan?! Oke, akan aku lanjutkan ceritanya.

Nah, itulah 
caranya membuat 
tahu. Apakah kini 
kalian sudah 
mengerti....?! 
Mungkin saja dari 
kalian kelak ada yang 
mendirikan pabrik 
tahu sendiri, yang 
rasanya uenak dan 
bahkan menjualnya 
sampai ke luar negeri. 
Hehehe...!

07 gemapetragemapetra

Teman-teman yang telah terbagi dalam kelompok, mulai 
memasuki mobil untuk mengantar kami ke tempat tujuan. 
Diperjalanan, kami merasa senang sekali, kami tertawa dan 
bernyanyi, apalagi ketika melewati sawah yang tanaman 
padinya terlihat mulai menguning. Tidak terasa, mobil yang 
kami tumpangi telah sampai di tempat tujuan. Kemudian kami 
berkeliling bersama ibu guru untuk melihat proses pembuatan 
tahu. Ternyata, cara membuatnya tidak terlalu susah, hanya 
membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Pertama-tama, 
kedelai direndam di dalam air selama dua jam, lalu 
dibersihkan dari kulitnya. Kedelai yang sudah bersih tersebut 
diblender dengan alat, lalu direbus dan disaring untuk 
mengambil sari pati kedelainya. Sari pati kedelai direndam 
dengan cuka kedelai, dan biarkan dingin sampai menjadi 
tauwa. Masukkan cetakan untuk memisahkan air dengan 
bakal tahu. Terakhir, tahu siap dipotong-potong untuk dijual 
ke pasar. 
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emasuki tema enaknya, nyam nyam nyam... 
“Kebutuhanku”, hehehe... jadi pengen makan Mteman-teman nih...! Kegiatan ini bertujuan 

kelompok A dan B diajarkan untuk melatih mereka, supaya 
cara membuat makanan dapat menyiapkan sarapan 
sederhana, tetapi memiliki pagi sendiri sebelum berangkat 
kandungan gizi yang cukup. ke sekolah. Selain itu, mereka 
Kalian semua tentunya pernah juga dikenalkan dengan buah-
merasakan roti dan buah buahan yang berguna bagi 
stroberi bukan...?!! Nah, kesehatan. Ayo biasakan 
teman-teman TK Kristen Petra makan buah atau sayur tiap 
1 kali ini akan membuat roti hari...! Biar tubuh kalian sehat 
bakar istimewa dan jus buah dan tidak mudah terserang 
stroberi spesial. Hmm... penyakit.

egiatan ini dilaksanakan 
pada tanggal 2 Oktober K2009 kemarin di ruang 

UKS (Usaha Kesehatan Sekolah). 
Saat memberikan imunisasi, pak 
dokter juga dibantu oleh ibu 
guru. Jika ada salah satu teman 
yang mendapat giliran disuntik, 
teman-teman yang lain jadi 
berebut tempat untuk melihat 
prosesnya. Hmm, mungkin 
mereka berpikir tentang 
sakitnya, hehehe... nggak usah 
takut, sakitnya cuma sebentar 
kok, seperti digigit nyamuk! 

Teman-teman 
kelompok A dan B TK 
Kristen Petra 1 
mengikuti imunisasi 
hepatitis B sebagai usaha 
untuk menjaga kekebalan 
tubuh mereka.

Seperti digigit 
nyamuk

Me i p n 
ny a ka
sarapan
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Pagi  itu, aku dan teman-
teman dari TK Kristen Petra 9 
memulai kegiatan dengan gembira. 
Setelah berdoa dan memberi salam pada guru serta teman 
yang lain, kami menyanyikan sebuah lagu...
 

  
Kami menyanyikan lagu yang berjudul ”Ikan” dengan 

gembira, karena kami akan belajar tentang binatang yang 
hidup di air itu. Tetapi sebelumnya, ibu guru mengajak kami 
untuk menggambar ikan. Wah, teman-teman pintar 
menggambar lho...! Ada yang menggambar ikan besar dan 
ada pula yang menggambar ikan kecil. Kemudian diwarnai... 
ada yang merah, kuning, biru, pokoknya semuanya terlihat 
bagus-bagus. Setelah selesai, ibu guru mengajak anak-anak 
untuk menyepuh gambar tersebut dengan kapas yang sudah 
dicelupkan pada pewarna biru. Wuaahh... ikannya terlihat 
seperti di dalam air!

Setelah kegiatan di dalam kelas, ibu guru mengajak kami 
keluar kelas. Wah, mau apalagi ya?! Wow, ternyata kami 
diajak untuk menangkap ikan yang ada di dalam bak air! Asyik 
asyik asyik...!

Aduuuh... ternyata tidak mudah, karena ikannya berenang 
dengan cepat. Tetapi kemudian, tiba-tiba Audrey berteriak, 
”Hei... lihat, aku dapat menangkap ikan!”. Hahaha... 
mendengar itu teman-teman yang lain menjadi tambah 
bersemangat untuk menangkap ikan. Tetapi setelah 
ditangkap, harus cepat-cepat dikembalikan ke dalam air, 
supaya ikannya tidak mati. Wuaahh... senang sekali hari ini, 
kapan lagi bisa seperti ini ya...?!! Hehe...

”Lihat, lihat itu ikanku... merah kuning indah sekali
  Berenang-renang tak jemu-jemu... itu ikanku dari mama”
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Retret Siswa

Pasti lebih asyik dan seru, kalau kita mencoba secara 
langsung menanam buah atau sayuran dengan tangan 
sendiri. Itulah yang dilakukan siswa-siswi kelas VIII SMP 
Kristen Petra 3, dalam karyawisata di PSPH Dinas Pertanian 
Puspa Lebo, Sidoarjo. Di samping mengenal berbagai jenis 
tanaman hortikultura, para siswa juga praktik 
mengembangbiakkan tanaman dengan cara mencangkok, 
menyetek maupun menempel. Selain itu, para siswa juga 
mengadakan kunjungan ke Toko Buku Petra Togamas. Di 
sana para siswa mendapatkan ceramah tentang cara 
menulis buku dari narasumber. Karyawisata ini diikuti oleh 
seluruh siswa kelas VIII, yang terbagi dalam empat 
gelombang pada tanggal 6 – 9 Oktober 2009.

Kalian tahu nggak kegiatan tahunan yang paling 
ditunggu-tunggu siswa-siswi kelas VIII...? Yup! apalagi kalau 
bukan retret. Tujuannya... tentu saja untuk meningkatkan 
kemampuan diri secara pribadi agar dapat berguna bagi 
setiap orang yang ada di sekitar mereka. Retret siswa SMP 
Kristen Petra 1 ini dibagi dalam tiga gelombang. Gelombang 
I dilaksanakan pada tanggal 24 - 26 Agustus 2009, yang 
terdiri atas kelas VIII-1, VIII-2 dan VIII-4. Gelombang II 
dilaksanakan pada tanggal 5 - 6 Oktober 2009, yang terdiri 
atas kelas VIII-5, VIII-8 dan VIII-9. Gelombang III dilaksanakan 
pada tanggal 2 - 4 November 2009, terdiri atas kelas VIII-3, 
VIII-6 dan VIII-7. 

Semua siswa dibekali dengan berbagai macam kegiatan 
dan aktivitas, antara lain: pendalaman materi yang 
disampaikan oleh pembicara untuk menguatkan iman kita, 
beberapa game menarik yang melatih kerja sama tim,  jalan-
jalan pagi dan olahraga, talent show yang merangsang 
kreativitas siswa, serta refleksi diri bersama-sama sambil 
mengelilingi api unggun. Retret selama tiga hari ini, 
membawa kesan tersendiri bagi mereka. Semoga mereka 
mampu ‘bertumbuh dan berkembang di padang kelabu’ 
dalam kehidupan nyata sehari-hari.

KaryawisataKaryawisata
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banyak lagi yang lainnya. Ini adalah Tanggal 12 Oktober 2009 pun akhirnya 
metode belajar yang lebih efektif dan datang juga. Hari itu, siswa SMP Kristen 
menyenangkan. Dari laboratorium Petra 2 kelas VII mengikuti study tour ke 
superbesar itu, kami menuju ke taman Jatim Park I di kota Batu. Saat berkumpul di 
sejarah. Di dalamnya terdapat miniatur sekolah, kami sudah mempersiapkan diri 
ataupun tiruan dari patung, candi dan dengan berbagai perlengkapan seperti 
prasasti yang ditemukan di Indonesia. Kami handycam, digital camera dan makanan 
tidak pernah merasa capek saat berjalan, kecil sebagai bekal di bus. Kami merasa 

mungkin karena kami semua tidak sabar, ini akan menjadi 
senang berkeliling di situ. perjalanan yang 

Coaster dan juga Rolling Coaster. Ternyata, Dari pelajaran sejarah lagi, menyenangkan!
siswa SMP Kristen Petra 2 berani juga ya! ada sebuah lorong yang  Tidak terasa, perjalanan 

Karena saking asyiknya, tak terasa berisi miniatur perkiraan telah memakan waktu 2,5 jam. 
waktu sudah menunjukkan pukul 14.00. peperangan yang terjadi Akhirnya... sampailah kami di 
Dan terdengar panggilan bahwa dalam meraih kemerdekaan tempat tujuan, gong terbesar 
rombongan SMP Kristen Petra 2 harus Indonesia, dan keterangan tentang kedua di Indonesia siap menyambut 
segera berkumpul di tempat parkir bus. miniatur tersebut diperdengarkan melalui langkah awal kami di Jatim Park I. Galeri 
Sayang sekali... padahal kami masih ingin pengeras suara. Kita jadi bisa mengetahui etnik budaya yang berisi tradisi budaya 
bermain lagi. Apa boleh buat!  Study tour betapa besar perjuangan para pemuda daerah di Indonesia, menemani langkah 
SMP Kristen Petra 2 kali ini sangat Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Dari kami selanjutnya. Dari pelajaran bidang 
bermanfaat, karena kami bisa belajar pelajaran biologi juga tak kalah menarik, matematika, kimia, fisika dan biologi pun 
sambil bermain dan rekreasi. Teori yang dunia yang berisi hewan unik, lucu dan tidak ketinggalan, sejumlah bahan-bahan 
sudah diajarkan di sekolah bisa langsung menggemaskan, siap untuk menjadi bahan pratikum telah siap untuk dipraktikkan. 
dipraktikkan di sini, pelajaran menjadi lebih pemotretan dan pengamatan. Wah Jadi, kebenaran teori yang diajarkan guru 
efektif dan menyenangkan. Semoga study lucunya! Waktu pengamatan untuk di sekolah bisa langsung diuji di 
tour seperti ini bisa dilaksanakan terus.pembuatan laporan sudah selesai. Semua laboratorium superbesar ini, seperti : benda 

siswa pun berhamburan mencari wahana yang bisa menggelinding dari tempat yang 
hiburan, antara lain Rumah Hantu, Rumah rendah ke tempat yang tinggi, parabola 
Misteri 3D, Columbus, Flying Tornado, Jet suara, skema jantung manusia dan masih 

Dalam rangka mengikuti Pekan sebagai wakil kontingen dari Kota 
Olahraga Provinsi Jawa Timur 2009, yang Surabaya. Tampaknya semangat dan 
diselenggarakan oleh KONI Jawa Timur dukungan orang-orang terdekatnya 
pada tanggal 5 - 10 Oktober 2009 di mampu mendorongnya untuk menggapai 

hasil yang cukup memuaskan di event Malang, Cicilia Agnes Tengker berhasil 
tersebut. Selamat buat Cicilia! Teruskan meraih Juara III dalam cabang olahraga 
perjuanganmu untuk selalu berusaha renang 200 meter gaya bebas putri. Siswi 
menjadi yang terbaik.SMP Kristen Petra 3 kelas IX-9 ini maju 

PEKAN OLAHRAGA  
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Gong terbesar kedua di 
I n d o n e s i a  s i a p  
menyambut langkah 
awal kami di Jatim Park I.
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Retret Siswa

Pasti lebih asyik dan seru, kalau kita mencoba secara 
langsung menanam buah atau sayuran dengan tangan 
sendiri. Itulah yang dilakukan siswa-siswi kelas VIII SMP 
Kristen Petra 3, dalam karyawisata di PSPH Dinas Pertanian 
Puspa Lebo, Sidoarjo. Di samping mengenal berbagai jenis 
tanaman hortikultura, para siswa juga praktik 
mengembangbiakkan tanaman dengan cara mencangkok, 
menyetek maupun menempel. Selain itu, para siswa juga 
mengadakan kunjungan ke Toko Buku Petra Togamas. Di 
sana para siswa mendapatkan ceramah tentang cara 
menulis buku dari narasumber. Karyawisata ini diikuti oleh 
seluruh siswa kelas VIII, yang terbagi dalam empat 
gelombang pada tanggal 6 – 9 Oktober 2009.

Kalian tahu nggak kegiatan tahunan yang paling 
ditunggu-tunggu siswa-siswi kelas VIII...? Yup! apalagi kalau 
bukan retret. Tujuannya... tentu saja untuk meningkatkan 
kemampuan diri secara pribadi agar dapat berguna bagi 
setiap orang yang ada di sekitar mereka. Retret siswa SMP 
Kristen Petra 1 ini dibagi dalam tiga gelombang. Gelombang 
I dilaksanakan pada tanggal 24 - 26 Agustus 2009, yang 
terdiri atas kelas VIII-1, VIII-2 dan VIII-4. Gelombang II 
dilaksanakan pada tanggal 5 - 6 Oktober 2009, yang terdiri 
atas kelas VIII-5, VIII-8 dan VIII-9. Gelombang III dilaksanakan 
pada tanggal 2 - 4 November 2009, terdiri atas kelas VIII-3, 
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Semua siswa dibekali dengan berbagai macam kegiatan 
dan aktivitas, antara lain: pendalaman materi yang 
disampaikan oleh pembicara untuk menguatkan iman kita, 
beberapa game menarik yang melatih kerja sama tim,  jalan-
jalan pagi dan olahraga, talent show yang merangsang 
kreativitas siswa, serta refleksi diri bersama-sama sambil 
mengelilingi api unggun. Retret selama tiga hari ini, 
membawa kesan tersendiri bagi mereka. Semoga mereka 
mampu ‘bertumbuh dan berkembang di padang kelabu’ 
dalam kehidupan nyata sehari-hari.
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tidak pernah merasa capek saat berjalan, kecil sebagai bekal di bus. Kami merasa 

mungkin karena kami semua tidak sabar, ini akan menjadi 
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Full of Zest
jelas Armando. ”Tentu juga ada bimbingan sekitar tiga puluh hektare dan merupakan Tim debat dari SMA Kristen Petra 2 ini 
dari guru-guru sekolah dan pelatihan- yang terbesar di Indonesia. Gedungnya memang sungguh kompak. Tim yang 
pelatihan lain”, lanjut Steven. Latihan berbentuk segitiga dan heksagon terdiri atas Armando XII-A4, Peter Alimin 

gimanaaa... gitu, mana jalannya juga rumit. mereka cukup sering selama persiapan, XII-A4, dan Steven Marcelino XII-A5 ini 
Kami sempat tersesat deh”, kenang Peter.bahkan cukup intens saat di minggu menyabet Juara I dalam lomba debat 

Mereka bertiga sudah cukup sering terakhir. ”Ini kan kompetisi nasional, jadi ya Inggris, IAAS Olympics (International 
terasa beratnya. Kami tetap pede menang, mengikuti lomba-lomba debat, dan Association of Student in Agriculture and 
tetapi nggak sampai over lah...!”, ujar Peter. mempersembahkan prestasi bagi PPPK Related Science) di Bogor. Selain itu, lomba 
Karena ini lomba tim, sudah tentu Petra. Selain lomba yang memuaskan dan ini merupakan lomba tingkat nasional, dan 
teamwork menjadi hal penting yang perlu membanggakan, lomba ini juga menjadi mereka telah mengalahkan banyak rival 
diperhatikan. ”Tim solid kami sudah yang terakhir bagi mereka dalam mewakili dari SMA-SMA lain di seluruh Indonesia 
dibentuk sejak kelas X, jadi sudah biasa sekolah PPPK Petra. ”Kami kan sudah kelas melalui tiga babak penyisihan dan babak 
mungkin ya...!”, ucap Steven yang diselingi XII, sudah waktunya pensiun. Setelah ini final untuk memenangkan lomba yang 
canda tawa mereka. Armando juga setuju diteruskan sama tim-tim kelas X dan XI diadakan oleh IPB (Institut Pertanian 
dan mengaku untuk terus belajar kerja yang lain, biar mereka juga berkembang. Bogor) ini. Sebagai Juara I, mereka berhak 
sama dalam tim, terutama untuk saling Mungkin kalau ada kesempatan lain ya membawa pulang hadiah berupa trofi, 
memercayai teman satu tim dan berusaha kami jalani”, jelas Steven. Mereka berharap sertifikat dan sejumlah uang tunai.
saling menutupi kekurangan masing- dan berpesan bagi generasi-generasi Tema yang diangkat adalah mengenai 
masing. Tidak hanya hadiah, selama lima penerus, supaya sering-sering berdoa pertanian. Walaupun persiapan mereka 
hari empat malam di Bogor, mereka sebelum lomba. Quotation favorite dan bertiga untuk lomba ini termasuk singkat, 
mendapat banyak pengalaman berharga pesan dari mereka untuk semua orang hanya sekitar dua minggu, namun mereka 
tentunya. Steven mengaku jadi terbiasa adalah ”Just do the best, let God do the rest”. dapat memaksimalkannya dengan baik. 
naik angkot di sana, apalagi suasananya (elv)”Kami belajar dan cari-cari info dari internet 
juga asri dan hijau. ”Gedungya luas banget, dan juga banyak tanya kepada guru-guru”, 

Do The Best
IAAS Olympics (International Association of Student in Agriculture and Related Science) 

Para siswa tingkat SMA mengikuti lomba merupakan kemampuan siswa tingkat SMA dalam 
kegiatan yang membanggakan sekaligus menantang.  menerapkan akuntansi dengan 
Membanggakan, karena dinilai memiliki kemampuan yang lebih menggunakan media komputer.
untuk mewakili sekolah dibandingkan dengan teman yang lain SMA Kristen Petra 3 mengirimkan Yan 
di satu sekolah. Menantang, karena perlombaan itu diikuti oleh Cristianto Setiawan untuk mengikuti 
peserta-peserta yang memiliki kemampuan lebih dari berbagai lomba ini. Setelah mengikuti tahapan-
sekolah. Sehingga jika meraih juara, bisa dikatakan siswa tahapan dalam lomba itu, akhirnya dia 
tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa. berhasil meraih Juara I. Prestasi itu diraih 

Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) Surabaya dengan perjuangan yang sangat gigih. 
merupakan perguruan tinggi pertama yang mengadakan Sebelum mengikuti lomba, latihan-latihan 
Lomba Aplikasi Akuntansi. Lomba itu diadakan pada hari Sabtu terus dilakukan dan hasilnya telah terbukti. 
tanggal 10 Oktober 2009. Tujuannya adalah untuk mengukur Selamat ya.... teruslah berprestasi !

Accounting Application
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Komisi Penanggulangan AIDS mencanangkan strategi menyebabkan seseorang terinfeksi, karena di dalam jarum 
nasional penanggulangan HIV dan AIDS tahun 2007- 2010, tersebut sering terdapat sisa darah yang mengandung HIV, 

banyak pengguna napza suntik yang terinfeksi HIV dengan bekerja sama dengan World Vision Indonesia dan Wahana Visi 
Indonesia menyelenggarakan “One Life Evolution (OLE)” di tiga cara ini), pencegahan HIV (menjauhi seks bebas, bersikap 
tempat, antara lain di Bali (9 - 13 Agustus 2009), Surabaya (9 - saling setia dengan pasangan, memakai kondom setiap 
11 Oktober 2009) dan Jakarta (27 November- 1 Desember melakukan hubungan seks, menghindari pemakaian jarum 

suntik bekas) dan pengobatan HIV (obat ARV (Anti Retro Viral) 2009). OLE bertujuan untuk memberikan informasi dan 
dapat mengendalikan pertumbuhan jumlah virus dan edukasi yang benar dan tepat tentang realitas HIV dan AIDS, 
meningkatkan daya tahan tubuh untuk memperpanjang usia menggalang kepedulian dan kemitraan publik secara luas 
hidup penderita HIV atau AIDS, obat ini tidak dapat untuk ikut serta meredam laju penyebaran HIV dan AIDS tanpa 
menyembuhkan karena tidak bisa menghilangkan HIV dalam stigma dan diskriminasi, serta mempromosikan terwujudnya 
tubuh, sehingga penderita HIV atau AIDS harus meminumnya langkah-langkah nyata pencegahan HIV, perawatan dan 
secara rutin pada jam tertentu, setiap hari sampai seumur dukungan terhadap orang yang hidup dengan HIV.
hidup).SMA Kristen Petra 4 mengirim dua siswanya , William (X-3) 

Untuk itu, kita sebagai siswa yang takut akan Tuhan , mari dan Gabby (X-1) beserta Dra. Woro Eko Mei Rini selaku guru 
BK. Banyak hal yang diperoleh dari kegiatan One Life Evolution, kita jaga tubuh kita karena tubuh kita adalah Bait Allah.  
di antaranya informasi tentang penularan HIV (menggunakan 
jarum suntik tidak steril secara bergantian dapat 

 EVOLUTION

Kemudian lomba yang kedua, Design Sedangkan tim kedua yang 
Packaging yang dilaksanakan pada tanggal beranggotakan Lona Raditya Soedarsono 
9 Oktober 2009. Lydia Kartika (XIS-1), (XIPA-4), Grace Deborah (X-6) dan 
Cynthia Kurniawan(XIS-2) dan Cynthia (XIS-Jacqueline Handojo (X-7), berhasil 
2), diberi tugas untuk mendesain produk mengikuti dengan meraih Juara II. Di lomba yang ketiga, Lomba Aplikasi 
kemasan makanan tradisional yang telah Mereka telah menyisihkan 43 tim Akuntasi yang dilaksanakan pada tanggal 
diberikan oleh juri, dan kemudian kontestan lainnya yang berasal dari 10 Oktober 2009. Melina (XIIS-2) berhasil 
mempresentasikannya. Mereka sempat berbagai SMA di Jawa Timur. Kompetisi ini meraih Juara II, mengalahkan 22 kontestan 
merasa dag dig dug setelah melihat kerja terbagi dalam tiga bentuk, news reading, lainnya. Walaupun ini adalah pengalaman 
tim lain yang menurutnya memiliki teknik listening dan writing. Selain itu, tema pertamanya mengikuti lomba tersebut, 
yang lihai. Tetapi mereka langsung merasa materi yang dibawakan juga berasal dari tetapi keuletan dan semangat pantang 
lega dan bersyukur, karena juri telah juri, sehingga mereka harus menyiapkan menyerah telah berhasil menutupi rasa 
menilai mereka lebih baik dari tim lainnya bahannya dalam waktu yang relatif groginya untuk terus maju sampai ke 
dan berhak untuk menjadi Juara I.singkat. Tetapi mereka telah berhasil babak final.

memberikan yang terbaik. 

Lomba-lomba yang diadakan oleh STIKOM 
Surabaya, kelihatannya telah menjadi ajang 
pembuktian bagi para siswa SMA Kristen Petra 1 ini. 
Bagaimana tidak...! Selama tiga hari perlombaan, 
mereka secara bergiliran mempersembahkan raihan 
prestasi untuk sekolahnya. Dimulai dari English Rally 
Competition yang diadakan pada tanggal 8 Oktober 
2009. Di kompetisi ini, tim terbaik pertama dan kedua 
berhasil diraih oleh kedua tim dari SMA Kristen Petra 1. 
Nina Amelia (XIIA-5), Fanny Yuwono (XIIA-5) dan Kevin 
Laveno (XIIA-5) menjadi Juara I, padahal mereka 
sempat minder karena melihat penampilan tim lainnya 
yang juga sangat bagus. Namun kekompakan dan 
kerja keras mereka untuk memberikan yang terbaik, 
telah membuahkan hasil yang sangat manis. 

English Rally Competition, Design Packaging dan  Aplikasi Akuntasi 

PRIDEWITH

 EVOLUTION
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di antaranya informasi tentang penularan HIV (menggunakan 
jarum suntik tidak steril secara bergantian dapat 

 EVOLUTION

Kemudian lomba yang kedua, Design Sedangkan tim kedua yang 
Packaging yang dilaksanakan pada tanggal beranggotakan Lona Raditya Soedarsono 
9 Oktober 2009. Lydia Kartika (XIS-1), (XIPA-4), Grace Deborah (X-6) dan 
Cynthia Kurniawan(XIS-2) dan Cynthia (XIS-Jacqueline Handojo (X-7), berhasil 
2), diberi tugas untuk mendesain produk mengikuti dengan meraih Juara II. Di lomba yang ketiga, Lomba Aplikasi 
kemasan makanan tradisional yang telah Mereka telah menyisihkan 43 tim Akuntasi yang dilaksanakan pada tanggal 
diberikan oleh juri, dan kemudian kontestan lainnya yang berasal dari 10 Oktober 2009. Melina (XIIS-2) berhasil 
mempresentasikannya. Mereka sempat berbagai SMA di Jawa Timur. Kompetisi ini meraih Juara II, mengalahkan 22 kontestan 
merasa dag dig dug setelah melihat kerja terbagi dalam tiga bentuk, news reading, lainnya. Walaupun ini adalah pengalaman 
tim lain yang menurutnya memiliki teknik listening dan writing. Selain itu, tema pertamanya mengikuti lomba tersebut, 
yang lihai. Tetapi mereka langsung merasa materi yang dibawakan juga berasal dari tetapi keuletan dan semangat pantang 
lega dan bersyukur, karena juri telah juri, sehingga mereka harus menyiapkan menyerah telah berhasil menutupi rasa 
menilai mereka lebih baik dari tim lainnya bahannya dalam waktu yang relatif groginya untuk terus maju sampai ke 
dan berhak untuk menjadi Juara I.singkat. Tetapi mereka telah berhasil babak final.

memberikan yang terbaik. 

Lomba-lomba yang diadakan oleh STIKOM 
Surabaya, kelihatannya telah menjadi ajang 
pembuktian bagi para siswa SMA Kristen Petra 1 ini. 
Bagaimana tidak...! Selama tiga hari perlombaan, 
mereka secara bergiliran mempersembahkan raihan 
prestasi untuk sekolahnya. Dimulai dari English Rally 
Competition yang diadakan pada tanggal 8 Oktober 
2009. Di kompetisi ini, tim terbaik pertama dan kedua 
berhasil diraih oleh kedua tim dari SMA Kristen Petra 1. 
Nina Amelia (XIIA-5), Fanny Yuwono (XIIA-5) dan Kevin 
Laveno (XIIA-5) menjadi Juara I, padahal mereka 
sempat minder karena melihat penampilan tim lainnya 
yang juga sangat bagus. Namun kekompakan dan 
kerja keras mereka untuk memberikan yang terbaik, 
telah membuahkan hasil yang sangat manis. 

English Rally Competition, Design Packaging dan  Aplikasi Akuntasi 

PRIDEWITH

 EVOLUTION

13 gemapetragemapetra

SMA



camp, mental building, character building, OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) - 19 September 2009 kemarin. Kegiatan ini 
outbond, refleksi diri, pembinaan rohani adalah satu-satunya organisasi yang boleh diikuti oleh 28 calon anggota OSIS, 9 
dan bakti sosial. Setelah mengikuti LDKS berdiri dalam sekolah. Oleh karena itu, anggota OSIS dari  kelas XII, 2 orang 
ini, diharapkan para peserta bisa menjadi perlu mendapat perhatian khusus jurnalis, 3 orang dari persekutuan doa dan 
teladan bagi teman-temannya dalam hal terutama berkaitan dengan kelanjutan 9 orang guru pembina. Selama tiga hari 
sikap, berpakaian, perilaku dan prestasi. pergantian pengurus OSIS setiap tahunnya. dua malam, para peserta menerima 
Sehingga OSIS benar-benar merupakan Tahun ajaran 2009 - 2010 ini, SMA Kristen berbagai materi dan kegiatan, di antaranya 
tempat bagi siswa yang kreatif dan Petra 5 mengadakan LDKS di Camping pengenalan lingkungan, diskusi 

base berprestasi.pengembangan SDM/SDA sekitar Ground Narwastu, Trawas, pada tanggal 17 

bermacam-macam, antara lain:  vocal Pada tanggal 12 – 14 Oktober 2009, Kelabu” dan “Aku di Tengah Duniaku”. 
group, komedi, drama serta sulap. Setelah siswa-siswi SMK Kristen Petra angkatan Keesokan hari, kami memulai sesi hari 
talent show selesai, dilanjutkan dengan pertama X - TKJ (Teknik Komputer kedua dengan “Kembang di Padang 
saat teduh (malam kontempalasi) sampai Jaringan) dengan X – EI (Elektro Industri) Kelabu” dan “Berkaca pada Yosia”, yang 

games pada pukul 23.00. dilanjutkan dengan . Pada malam mengikuti retret yang diadakan di GKI – 
Talent Show Hari terakhir pun tiba, sebelum hari, acara berikutnya adalah “Pacet. Banyak persiapan– persiapan yang 

Night”. Tiap-tiap kelompok menunjukan mengikuti sesi terakhir, kami sarapan pagi harus kami lakukan sebelum berangkat. 
kreativitasnya. Busana batik yang dipakai terlebih dahulu. Sesi yang terakhir ini Khususnya,  membawa baju batik .  
o l e h  s i s w a - s i s w i  d a n  p a r a  g u r u  adalah penyampaian pesan-pesan dari Melakukan perjalanan selama dua 
beranekaragam macamnya. Kegiatan para guru, serta pembagian hadiah atas setengah jam membuat teman–teman 
berbusana batik ini dimaksudkan agar kita kreativitas yang telah ditunjukkan oleh lelah, meski di bus kita terus bersenda 

teman-teman. Setelah makan snack dan bisa merasa bangga karena memiliki gurau, foto dan makan.  Setelah sampai di 
berkemas-kemas, kami berangkat pulang sebuah karya busana yang tidak pernah tempat tujuan, kami diberi waktu untuk 
ke Surabaya pada pukul 10.30.lepas dari identitas kita sebagai Bangsa beristirahat. Kemudian kami masuk ke 

Indonesia. Perfomance yang ditampilkan dalam sesi pertama, berjudul “Padang 

aku

LDKS 
mental building, 
character building, 

DI TENGAH DUNIAKU

oleh: Alvionita Yeremia (X - TKJ)

14gemapetra gemapetra 

SMA

Bagaimana sih untuk membuat gema petra lebih disenangi 
pembacanya? Itulah ide awal diadakannya pertemuan 
dengan OSIS dari jenjang SMP, SMA dan SMK PPPK Petra. Ya, 
hari Selasa tanggal 10 November 2009 yang lalu, teman-
teman OSIS dari sekolah masing-masing datang ke Kantor 
Sekretariat PPPK Petra di H.R. Muhamad Kav. 808 Surabaya 
untuk memberikan masukan buat “gema petra” selama ini, 
dan bantuan untuk ikut berpartisipasi di “gema petra”. Bagi 
kalian yang ingin memberi kontribusi untuk “gema petra”, 
silakan hubungi OSIS di sekolah kalian. Kami tunggu ya…!

pertemuan OSIS untuk gema petra

Sedia payung sebelum hujan...

Sepertinya itu yang direncanakan oleh tim pembangunan 
TK Dan SD Kristen Petra 7 memasuki bulan November ini. 
Hingga saat ini, p

pengerjaan atap yang sudah selesai 
seluruhnya, plafon telah terpasang sampai lantai empat. 
Pengerjaan dinding tinggal 5% dari seluruh target yang 
harus dikerjakan. 

Seluruh kaca sudah terpasang, jadi 
tidak masalah kalau hujan tiba. Diharapkan seluruh 
pembangunan dapat terselesaikan sesuai target waktu 
yang dijadwalkan. 

rogres pembangunan mencapai 72% 
yang terdiri atas 

Proses pengecatan bagian luar gedung 
telah  mencapai 30%. 

Pembangunan TK dan SD Kristen Petra 7

15 gemapetragemapetra

SMP

Informasi Studi @ UK
Hari Jumat tanggal 16 Oktober 2009, sebagian teman-
teman dari SMA PPPK Petra berkumpul di Kantor 
Sekretariat PPPK Petra di Jl. H.R. Muhamad Kav. 808 
Surabaya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi 
kepada para siswa yang berkeinginan melanjutkan studi 
di luar negeri, khususnya di United Kingdom (Inggris) 
yang disampaikan langsung oleh perwakilan dari British 
Council. Dalam pertemuan tersebut, siswa diberikan 
penjelasan detail mulai dari universitas, budaya, 
kebiasaan serta biaya hidup di Inggris. Bagi kalian yang 
ingin melanjutkan studi di luar negeri, carilah informasi 
sedetail mungkin melalui lembaga resmi perwakilan 
pendidikan dari negara yang dituju.



camp, mental building, character building, OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) - 19 September 2009 kemarin. Kegiatan ini 
outbond, refleksi diri, pembinaan rohani adalah satu-satunya organisasi yang boleh diikuti oleh 28 calon anggota OSIS, 9 
dan bakti sosial. Setelah mengikuti LDKS berdiri dalam sekolah. Oleh karena itu, anggota OSIS dari  kelas XII, 2 orang 
ini, diharapkan para peserta bisa menjadi perlu mendapat perhatian khusus jurnalis, 3 orang dari persekutuan doa dan 
teladan bagi teman-temannya dalam hal terutama berkaitan dengan kelanjutan 9 orang guru pembina. Selama tiga hari 
sikap, berpakaian, perilaku dan prestasi. pergantian pengurus OSIS setiap tahunnya. dua malam, para peserta menerima 
Sehingga OSIS benar-benar merupakan Tahun ajaran 2009 - 2010 ini, SMA Kristen berbagai materi dan kegiatan, di antaranya 
tempat bagi siswa yang kreatif dan Petra 5 mengadakan LDKS di Camping pengenalan lingkungan, diskusi 

base berprestasi.pengembangan SDM/SDA sekitar Ground Narwastu, Trawas, pada tanggal 17 

bermacam-macam, antara lain:  vocal Pada tanggal 12 – 14 Oktober 2009, Kelabu” dan “Aku di Tengah Duniaku”. 
group, komedi, drama serta sulap. Setelah siswa-siswi SMK Kristen Petra angkatan Keesokan hari, kami memulai sesi hari 
talent show selesai, dilanjutkan dengan pertama X - TKJ (Teknik Komputer kedua dengan “Kembang di Padang 
saat teduh (malam kontempalasi) sampai Jaringan) dengan X – EI (Elektro Industri) Kelabu” dan “Berkaca pada Yosia”, yang 

games pada pukul 23.00. dilanjutkan dengan . Pada malam mengikuti retret yang diadakan di GKI – 
Talent Show Hari terakhir pun tiba, sebelum hari, acara berikutnya adalah “Pacet. Banyak persiapan– persiapan yang 

Night”. Tiap-tiap kelompok menunjukan mengikuti sesi terakhir, kami sarapan pagi harus kami lakukan sebelum berangkat. 
kreativitasnya. Busana batik yang dipakai terlebih dahulu. Sesi yang terakhir ini Khususnya,  membawa baju batik .  
o l e h  s i s w a - s i s w i  d a n  p a r a  g u r u  adalah penyampaian pesan-pesan dari Melakukan perjalanan selama dua 
beranekaragam macamnya. Kegiatan para guru, serta pembagian hadiah atas setengah jam membuat teman–teman 
berbusana batik ini dimaksudkan agar kita kreativitas yang telah ditunjukkan oleh lelah, meski di bus kita terus bersenda 

teman-teman. Setelah makan snack dan bisa merasa bangga karena memiliki gurau, foto dan makan.  Setelah sampai di 
berkemas-kemas, kami berangkat pulang sebuah karya busana yang tidak pernah tempat tujuan, kami diberi waktu untuk 
ke Surabaya pada pukul 10.30.lepas dari identitas kita sebagai Bangsa beristirahat. Kemudian kami masuk ke 

Indonesia. Perfomance yang ditampilkan dalam sesi pertama, berjudul “Padang 

aku

LDKS 
mental building, 
character building, 

DI TENGAH DUNIAKU

oleh: Alvionita Yeremia (X - TKJ)

14gemapetra gemapetra 

SMA

Bagaimana sih untuk membuat gema petra lebih disenangi 
pembacanya? Itulah ide awal diadakannya pertemuan 
dengan OSIS dari jenjang SMP, SMA dan SMK PPPK Petra. Ya, 
hari Selasa tanggal 10 November 2009 yang lalu, teman-
teman OSIS dari sekolah masing-masing datang ke Kantor 
Sekretariat PPPK Petra di H.R. Muhamad Kav. 808 Surabaya 
untuk memberikan masukan buat “gema petra” selama ini, 
dan bantuan untuk ikut berpartisipasi di “gema petra”. Bagi 
kalian yang ingin memberi kontribusi untuk “gema petra”, 
silakan hubungi OSIS di sekolah kalian. Kami tunggu ya…!

pertemuan OSIS untuk gema petra

Sedia payung sebelum hujan...

Sepertinya itu yang direncanakan oleh tim pembangunan 
TK Dan SD Kristen Petra 7 memasuki bulan November ini. 
Hingga saat ini, p

pengerjaan atap yang sudah selesai 
seluruhnya, plafon telah terpasang sampai lantai empat. 
Pengerjaan dinding tinggal 5% dari seluruh target yang 
harus dikerjakan. 

Seluruh kaca sudah terpasang, jadi 
tidak masalah kalau hujan tiba. Diharapkan seluruh 
pembangunan dapat terselesaikan sesuai target waktu 
yang dijadwalkan. 

rogres pembangunan mencapai 72% 
yang terdiri atas 

Proses pengecatan bagian luar gedung 
telah  mencapai 30%. 

Pembangunan TK dan SD Kristen Petra 7

15 gemapetragemapetra

SMP

Informasi Studi @ UK
Hari Jumat tanggal 16 Oktober 2009, sebagian teman-
teman dari SMA PPPK Petra berkumpul di Kantor 
Sekretariat PPPK Petra di Jl. H.R. Muhamad Kav. 808 
Surabaya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi 
kepada para siswa yang berkeinginan melanjutkan studi 
di luar negeri, khususnya di United Kingdom (Inggris) 
yang disampaikan langsung oleh perwakilan dari British 
Council. Dalam pertemuan tersebut, siswa diberikan 
penjelasan detail mulai dari universitas, budaya, 
kebiasaan serta biaya hidup di Inggris. Bagi kalian yang 
ingin melanjutkan studi di luar negeri, carilah informasi 
sedetail mungkin melalui lembaga resmi perwakilan 
pendidikan dari negara yang dituju.




