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Apa kata siswa SMA Kristen Petra 5 tentang yang sepele menjadi sesuatu yang bernilai 
mata pelajaran Teknologi Pengolahan (TP)? tinggi. Dalam TP, kita juga belajar mengenai 

“Orang tua saya merasa puas, karena proses-proses perindustrian besar seperti 
pelajaran TP menambah pengetahuan. Saya pembuatan sabun, sampo, juga makanan 
cewek, jadi mami  senang saya bisa melakukan seperti bakso,  sehingga dapat membuat 
sesuatu yang kreatif di dapur mami. Saya wawasan bertambah. Dalam praktik pun, TP 
tertarik dengan pembuatan pukis karena juga penuh kesenangan. Pelajarannya memang 

fun, apalagi setelah praktik pembuatan rasanya paling memuaskan, enak dan tidak 
makanan. Saya sebagai laki-laki akan mendapat mengecewakan”. (Marcella S. L. / XII-IPA2)
pengalaman yang menarik, karena dengan TP “TP itu menyenangkan dan dapat 
saya memperoleh kesempatan belajar untuk menghibur, lebih baik lagi kalau sering-sering 

praktik. Saya suka praktik bitter bolen karena memasak dan memroses suatu bahan. Hal ini 
berhasil, yang lainnya masih ada kekurangan. sebenarnya sangat langka bagi kaum lelaki, 
Saya menganjurkan sebaiknya ada karena pekerjaan memasak atau mengolah 
laboratorium TP, sehingga tidak campur dengan suatu bahan makanan, pada umumnya 
laboratorium biologi, karena aneh kalau dilakukan oleh kaum perempuan”. (Bram 
dicampur”. (Yurike / XII-IPA2) Michael Wayne / XII-IPA1)

“TP merupakan mata pelajaran yang 
menyenangkan, dan dapat meningkatkan 
kreativitas siswa untuk mengubah suatu hal 

processing technology

Semua berkat bisikan Tuhan...
Pada tanggal 30 - 31 Oktober yang lalu, kami (Agung P.S. kelas 

XIIA1, Lisia G. kelas XIIS3, Isa T. kelas XIIS5) berhasil membawa 
prestasi bagi SMA Kristen Petra 1, melalui Sanatha Dharma Smart 
Accounting Competition, yang diselenggarakan di Universitas 
Sanatha Dharma, Yogyakarta. Kami yang pada awalnya sempat 
terseok-seok pada babak awal, berhasil menjadi yang terbaik se-
Indonesia. Pada babak awal kami membuat paper, namun sampai 
dengan hari H, paper kami ternyata belum selesai. Tetapi ada kabar 
baik bagi kami dari panitia, bahwa batas pengumpulan paper 
ditunda hingga lima belas hari, sehingga kami dapat 
menyelesaikannya dengan lebih baik. Setelah satu bulan, kami 
mendapat pengumuman di internet bahwa kami masuk empat 
puluh besar. Segera saja kami berangkat ke Yogyakarta. 
Sesampainya di sana, kami mengikuti serangkaian kegiatan yang 
ada dan diperkenankan masuk ke babak sembilan besar. Kami 
mendapat peringkat delapan, sehingga lebih memacu semangat 
untuk lebih giat belajar. Pada babak berikutnya, sempat ada 
permasalahan teknis dengan bel yang digunakan. Namun karena 
berkat Tuhan kami boleh melaju ke babak final, pada babak final 
kami merasa ada yang selalu membisiki dan menuntun kami dalam 
setiap masalah yang diberikan panitia yang harus dipecahkan. 
Kami percaya bahwa itu adalah bisikan dari Tuhan. Terima kasih 
Tuhan kami boleh pulang dengan menjadi yang terbaik. (dny/vng)

 
Smart Accounting 

Competition

PPPK Petra

Kata Redaksi
angat senang kami dapat hadir Kerja keras dan kegigihan siswa-siswi 

PPPK Petra dalam menjuarai berbagai kembali menyapa Anda pada gema 
macam lomba, kami tampilkan sebagai Spetra edisi Desember 2009 kali ini. 
sarana untuk lebih memacu siswa-siswi PPPK Petra sebagai lembaga pendidikan 
yang lain dalam meraih prestasi baik di Kristen mengutamakan pengajaran yang 
bidang akademik  maupun nonakademik. bersifat membimbing pagi para siswa, 
Seperti halnya semangat para pelajar SMP dengan pola pengajaran yang terus 
dan SMA dalam menjuarai lomba mading berkembang, diharapkan mutu pendidikan 
Deteksi, dan perjalanan para siswa-siswi dapat terus maju. Siswa tidak hanya 
PPPK Petra dalam Deteksi Basketball League. diajarkan mata pelajaran inti saja, tetapi 
Prestasi yang telah diraih, hendaknya tidak juga diajak untuk lebih mengenal akan 
membuat kita menjadi tinggi hati, tetapi lingkungan dan kepedulian terhadap 
dapat menjadikan motivasi untuk berbuat kesehatan. Salah satu kegiatan belajar 
yang lebih baik lagi.mengajar yang sangat berguna bagi anak 

erima kasih kepada pihak Kami bertdidik, adalah diadakannya penyuluhan 
tentang bahaya merokok yang sangat sekolah yang sudah mengirimkan materi 
merugikan, terutama bagi kalangan pelajar. untuk  edisi kali ini. Kirimkan 
Untuk itu di edisi Desember kali ini, kami masukan dan saran Anda ke alamat redaksi 
menampilkan materi bahaya merokok yang atau melalui e-mail.  Semoga apa yang kami 
diharapkan dapat menjadi catatan bagi para sajikan dapat bermanfaat. 
siswa ataupun orang tua siswa. Selamat membaca.
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AND BE THE CHAMPIONLET’S PLAY 

MENDULANG WAWASAN...
MERAIH PRESTASI...

Sejak tanggal 13 November 2009, seluruh 
karya kawula muda Surabaya dapat dinikmati di 
PTC Surabaya. Semua orang tertarik untuk 
menikmati kehebohan Mading 2K9 Deteksi Jawa 
Pos itu. Tim mading dari SMA Kristen Petra 3 
mengirimkan mading 2D, 3D, Gerak Custom Shoes 
dan Model. Setelah dilakukan penilaian oleh juri 
dan pengunjung, SMA Kristen Petra 3 
memperoleh predikat Second Place Best Mading 
3D. Terima kasih ya atas dukungannya.....!

Second Place 
Best Mading 3D

Pada tanggal 16 - 17 Oktober 2009, Surabaya 
International School mengadakan lomba voli putra dan putri 
se-Kota Surabaya. Dalam Kejuaraan tersebut, dua tim dari 
SMA Kristen Petra 2 berhasil meraih juara. Tim putra sukses 
mengalahkan lawan-lawannya dan menjadi Juara I. Tim 
putri juga tidak mau ketinggalan, mereka mampu berjuang 
dan menjadi Juara II. Prestasi ini sungguh membanggakan, 
mengingat lawan yang dihadapi sungguhlah berat. Semoga 
hasil ini dapat kembali terulang dalam kejuaraan-kejuaraan 
lainnya. Bravo! 

Berpikir positif tentang bidang pendidikan dapat dipahami 
menjadi dua hal kegiatan, yakni kegiatan edukatif dan nonedukatif. 
Dengan berbekal pemikiran yang positif dan wawasan yang luas, 
semua permasalahan yang ada akan terlihat jernih seperti seorang 
pendulang emas, yang dengan keuletannya dapat memperoleh 
sebagian kecil bentuk emas, begitu juga untuk siswa-siswa di SMA 
Kristen Petra 4. Berkat usaha keras dan berkat Tuhan, Chandra 
Gunawan berhasil mendapat Juara II se-Jawa Timur, pada 
Olimpiade Kimia pada tanggal 24 dan 25 Oktober 2009, yang 
diadakan di Universitas Islam Negeri Malang.

Danny Setiawan dan Chandra Gunawan meraih Juara I piala 
bergilir pada Kompetisi Kimia Unair se-Jatim yang diadakan oleh 
Universitas Airlangga pada tanggal 1 dan 8 November 2009.

Bilan Saputro dan Tjio Marvin merebut Juara III pada Lomba 
Simulasi Robot yang diadakan oleh Universitas Surabaya, pada   
tanggal 14 November 2009.  “Kemenangan ini adalah berkat dari 
Tuhan”, kata Bilan dan Tjio Marvin.

05

Selain sebagai duta lingkungan hidup yang mewakili 
Indonesia di tingkat internasional, ternyata Vania Santoso (XII-
IPA2)  juga mempunyai talenta dalam bidang fotografi. Bersama 

timnya dari SMA Kristen Petra 5: Liliani, Denise, Agung 
Mersia dan Kevin Ener yang juga siswa kelas 
XII-IPA2, ikut ambil bagian dalam lomba 

fotografi yang diselenggarakan oleh 
Telkomsel Speedy, Kandatel Surabaya.  Dari 

sepuluh ribu foto yang dilombakan, mereka 
ternyata berhasil mengharumkan nama 

sekolah dengan menyabet Juara II pada ajang 
tersebut. Selamat...!!

SPEEDY CONTEST 2009

Berawal dari ajakan guru pembina dan Ia menginspirasiku ketika ia berjuang 
sekadar coba-coba, Jennifer Noviana (X-7) melawan kanker tulang yang dideritanya. 
SMA Kristen Petra 1 mengirimkan artikel Tidak disangka, ternyata buah karyaku 
dengan tema “Someone Who Has Inspired membuahkan hasil manis, menjadi salah 
Me in My Life and How”, untuk mengikuti satu dari tujuh artikel terbaik dari 
English Essay Writing Competition 2009 Indonesia”, kata Jennifer.  Selain berhasil 

oleh Trinity College (University of mendapat penghargaan, dia juga 
Melbourne) di bulan Agustus lalu. memperoleh 50% scholarship dalam 

“Artikel itu terinspirasi dari summer camp selama dua minggu di 
seorang teman sewaktu duduk University of Melbourne.
di bangku SMP. 

English Essay 
Writing Competition

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
mengadakan Creative Physics Media Competition, yaitu 
pembuatan media pembelajaran fisika, pada tanggal 24 
Oktober 2009. Kegiatan ini menantang para siswa yang 
memiliki kemampuan membuat media belajar, untuk 
menampilkan karya terbaiknya. SMA Kristen Petra 3 
mengirimkan Yohanes Hendry Yulian kelas XII IPA 1. Dan 
akhirnya karyanya diakui sebagai karya terbaik dari semua 
peserta dan berhak meraih Juara I. Selamat buat Hendry...!!

Creative Physics Media 
Competition

04

sekolah menengah atas sekolah menengah atas
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DBL 
Ini adalah cerita perjalanan kami mengikuti lomba Honda 

Deteksi Basketball League Junior 2009, yang diadakan oleh Jawa Pos. 
Lomba ini berlangsung dari tanggal 17 - 31 Oktober 2009, yang 
dibagi dalam 16 grup,  terdiri atas 8 grup putra dan 8 grup putri. 
SMP Kristen Petra 5 kebetulan berada di grup C, bersama dengan 
SMPN 13, SMP YP Trisila dan SMPN 19. Lawan pertama kami adalah 
SMPN 13, kami berhasil menang dengan skor 45-13. Lawan ke-2 
kami selanjutnya adalah SMP YP Trisila, kami menyudahinya  
dengan skor 43-16 untuk kemenangan kami. Catatan manis di fase 
grup semakin lengkap, setelah kami membukukan kemenangan 
telak atas SMPN 19 dengan skor 60-13. Dengan tiga kemenangan 
tersebut, tim kami memuncaki klasemen di grup C dan maju ke 
babak delapan besar.

Di babak ini, tepatnya tanggal 28 Oktober 2009, kami melawan 
SMPN 1 Sidoarjo yang mewakili grup D. Kami berusaha sekeras 
mungkin melawan mereka. Namun apa boleh buat, keberuntungan 

belum memihak pada kami, mereka menghentikan 
langkah kami dengan skor 17-28. Kami semua 
sedih dan kecewa atas kekalahan tersebut. Namun 
kami semua tidak boleh terus larut dalam 
kesedihan, tetapi harus belajar dari kekalahan 
tersebut. Kekecewaan kami sedikit terobati dengan 
keberhasilan salah satu teman kami. I Komang 
Brahmandayoga Wahana sukses dalam salah satu 
supporting event yang diadakan oleh DBL, Flexi 
Three Point Contest. Dia mewakili SMP Kristen Petra 
5 untuk mengikuti contest tersebut, dan berhasil 
masuk ke babak final untuk merebut Juara I.

Inilah sedikit cerita selama mengikuti Honda 
DBL Junior 2009. Kami semua mengucapkan terima 
kasih kepada semua warga sekolah dan para orang 
tua yang telah mendukung kami dengan penuh 
semangat. Ucapan terima kasih ini khususnya kami 
tujukan kepada Pak Tedjo Kunarto dan Pak 
Gunawan Budi yang dengan senang hati melatih 
kami untuk persiapan DBL ini. Semoga tahun 
depan bisa lebih baik dari sekarang.    

                              Semangaaat.......!!!

ROAD TO 

2009

Kompetisi yang diadakan Universitas Negeri Petra memang hebat ya, oleh karena itu juga 
Surabaya ini sangat bergengsi lho…! Banyak mereka mendapat predikat juara umum dan 
sekolah se-Jawa Timur yang mengikuti lomba ini. mendapat piala bergilir. Selamat ya buat kalian 
Kompetisi ini diadakan tanggal 8, 20 dan 21 guys... terus berjuang dan mencintai matematika 
November 2009. SMP Kristen Petra 3 sangat ya! Semoga kecintaan kalian terhadap matematika 
berbahagia karena anak didiknya dapat meraih dapat menular ke teman-teman yang lain. Dan 
juara, yakni: Angela Christine (IX-2), Anthony Tantra prestasi itu tentunya juga tak lepas dari bimbingan 
(IX-8) dan Alvin Tanudjaja (IX-8) berhasil meraih Drs. Djarmuko dan Dra. Revigama yang telah 
Juara I. Kemudian diikuti Margareth Nathania (IX- membimbing mereka. Sekali lagi selamat ya…!!
8), Margareth Sunyoto(IX-3) dan Jonathan Harvy 
(IX-7) yang meraih Juara III. Wow, anak-anak PPPK 
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Setelah berhasil meraih gelar Third Place Best School pada 
Espresso Deteksi-Con 2k8, sebuah penghargaan besar kembali 

diraih oleh SMA Kristen Petra 2, dalam ajang Axis Deteksi-Con 
2k9, yakni First Place Best School. Penghargaan yang diraih 
melalui berbagai perjuangan berat pun serasa terbayar sudah. 
Keringat, rasa lelah dan keluh kesah memang dirasakan oleh 
tim mading SMA Kristen Petra 2. Akan tetapi, pada hari 
Minggu, tanggal 22 November 2009, pukul 17.00, 
merupakan malam yang bersejarah. Bagaimana tidak? Untuk 
pertama kalinya sepanjang sejarah mengikuti acara mading 
deteksi, SMA Kristen Petra 2 menyabet delapan 
penghargaan sekaligus, yang membawanya menjadi 
sekolah nomor wahid dalam ajang tersebut tahun ini. 
Diawali dengan penganugerahan Best Mading 3D versi 
Australia Ambassador Award oleh Shannon Smith, wakil 
kedutaan besar Australia, yang berarti bahwa mading 3D 

SMA Kristen Petra 2 adalah mading terbaik pilihan Australia di 
antara 314 mading yang ada di Surabaya Supermal Convention Center (SSCC).

Tak hanya itu saja, tim mading ini juga meraih 3 medali emas dan 2 medali 
perak, yang mengantar sekolah ini menjadi juara. Kemenangan itu, antara lain: 

Best Mading 2D versi Balot (medali emas), Top Five Gold Medal Mading Gerak, Top 
Five Gold Medal Custom Shoes, Top Ten Silver Medal Mading 3D, dan Mading 2D 

Favorit versi pengunjung (medali perak). Meski telah menjadi yang nomor satu, 
tim mading SMA Kristen Petra 2 tak akan pernah berhenti untuk berusaha dan 

berkreasi.
Mari saksikan kebolehan-kebolehan tim mading SMA Kristen Petra 2 

selanjutnya. Yang pasti, berdoa dan berjuang akan selalu menjadi prinsip setia tim 
mading sekolah ini. Keep fighting, Petra 2!!

8LUCKY NUMBER

Dengan mengusung tema “Time to Save Our Culture” dalam 
DetEksi-Con 2k9, tim mading SMP Kristen Petra 3 berusaha 
menampilkan berbagai kontroversi seputar budaya bangsa 
Indonesia yang marak diklaim oleh negara lain. Antara lain tentang 
tarian, lagu, alat musik dan bahkan pulau juga…! Untuk itu, 
Vincent Winata IX-4, Felicia Esterlita IX-3, Jessica ES VIII-4, Michelle 
Sinatra VIII-6 dan Atalya Kriseranisa VII-3, mengajak pengunjung 
untuk peduli terhadap fenomena tersebut. Melalui berbagai artikel 
tajam yang berbentuk pop-up yang sederhana tetapi menarik, 
hasil karya lima sekawan ini mampu  memikat juri dan 
pengunjung sehingga meraih gelar Top Ten MOS SMP dan 
peringkat pertama hasil karya favorit versi pengunjung. Tanggal 22 
November memang merupakan hari kebanggaan mereka. Lomba 
yang diselenggarakan oleh Deteksi Jawa Pos di SSCC Pakuwon 
Indah ini, merupakan ajang tahunan yang terus diikuti oleh siswa-
siswi SMP Kristen Petra 3.
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kami untuk persiapan DBL ini. Semoga tahun 
depan bisa lebih baik dari sekarang.    
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Pada tanggal 11 - 15 November 2009, Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan Departemen 
Pendidikan Kabupaten menyelenggarakan Pameran 
Pendidikan di Sun City Mall, Sidoarjo. 

Para siswa SD Kristen Petra 13 turut berpartisipasi 
memperagakan kuis elektronik dan alat pendeteksi air. 
Sedangkan perwakilan dari SD Kristen Petra 12 juga ikut 
berpartisipasi, menampilkan kesenian angklung dengan lagu 
Suwe Ora Jamu, Cublak-Cublak Suweng dan Rayuan Pulau 
Kelapa.

Melalui pameran pendidikan ini, para siswa memiliki 
kesempatan untuk menampilkan dan mengembangkan 
talenta mereka di bidang seni, dan memupuk rasa percaya diri 
bahwa mereka mampu untuk menjadi ‘sesuatu yang berarti 
bagi orang lain’. Terus berkarya dan berprestasi melalui 
talenta yang diberikan oleh Tuhan, ya…!

PAMERAN PENDIDIKAN

Lihat teman-teman...! Apa yang bisa aku buat dengan 
kardus dan batang stick ini? Aku ingin mengembangkan 
kreativitas dan menunjukkan bahwa karya Tuhan sungguh 
besar dalam kehidupan kita. Seperti yang dilakukan oleh 
teman-teman dari SD Kristen Petra 12 kelas IV ini, yang 
sedang mengasah kreativitas mereka melalui karya seni 
merancang dan membuat sebuah karya menggunakan 
barang-barang yang ada di sekitar mereka.

Nah… sekarang lihat di sekitarmu, teman…! Menurutmu... 
karya apa yang bisa kalian hasilkan untuk menunjukkan rasa 
syukurmu kepada Tuhan? Tentunya karya yang mempunyai 
manfaat bagi kita sendiri ataupun orang lain. Mari kita lebih 
menghargai apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan 
mengucap syukurlah dalam segala hal....!

 Berkarya...!Mari

“Ternyata banyak tanaman di sekitar kita yang 
dapat dijadikan obat ya, Bu…!”, ucap salah 
seorang siswa kelas IV yang mengikuti 
ekstrakurikuler Tiwisada (Bakti Wiyata Husada)  
tanggal 12 November 2009 kemarin. Anak-anak 
Tiwisada belajar tentang macam-macam 
tanaman obat yang ada di SD Kristen Petra 9. 
“Bu, kalau belimbing wuluh gunanya untuk 

apa?”, tanya siswa kelas III. “Belimbing wuluh ini 
dapat berguna untuk mengobati jerawat”. “Tapi 

bagaimana caranya, Bu?”. “Pertama-tama belimbing 
wuluhnya diparut, beri garam secukupnya. Oleskan di 
wajah, biarkan beberapa saat sampai agak kering, lalu 
bilas dengan air hangat. Lakukan dua kali sehari”, jawab 
Ibu Lasma sebagai guru pendamping.

Dalam kegiatan tersebut siswa diajak mengenal 
secara langsung tanaman kunyit, laos, kumis kucing, 
jahe, temu ireng, daun luntas, bawang putih dan 
manfaat tanaman-tanaman tersebut. “Bu, kalau begitu 
aku mau minta mama agar pekarangan rumahku 
ditanami tanaman obat semua. Obat yang alami jauh 
lebih bagus khasiatnya dari pada yang kimia kan?”, 
celetuk mereka.

Yuk, mengenal tanaman obat…!

Apakah kalian pernah akan kita alami, jika kita terlalu 
membayangkan bagaimana rasanya bermalas-malasan dan tidak mau 
menjadi seorang pengemis? Berjalan di berusaha dalam meniti hidup ini. Selain 
teriknya matahari sambil meminta- itu, drama itu juga menunjukkan sikap-
minta kepada orang yang mau berbelas sikap kasih yang seharusnya kita 
kasihan. Hidup dengan kekurangan yang terapkan pada orang-orang yang lemah 
diwarnai ketidakpastian akan hari dan mungkin tidak seberuntung kita.
esok... Kalau disuruh memilih,  kita pasti Hehehe... melihat aksi mereka, 
tidak ingin menjadi seorang pengemis ternyata siswa-siswi ini mempunyai 
bukan...??!. Oleh karena itu, kita harus bakat menjadi calon-calon artis lho...! 
bisa menata hidup kita sejak dini. Mereka memerankan tokoh-tokoh 
Belajar dengan sungguh-sungguh, dalam cerita, baik sebagai pengemis, 
merupakan awal perjalanan untuk hartawan yang baik hati ataupun 
meraih cita-cita dan masa depan yang hartawan kikir dengan full ekspresi. 
cemerlang. Beberapa siswa terlihat malu-malu 

Kali ini, siswa kelas VI SD Kristen ketika tampil di depan kelas, tetapi ada 
Petra 9 menampilkan drama tentang juga yang penuh percaya diri. Pokoknya 
pengemis tua dalam joy full learning tidak kalah dengan aksinya Nicholas 
pada pelajaran Bahasa Indonesia. Saputra dech...! Tinggal dipoles sedikit 
Dalam drama ini, mereka mencoba he..he..he...
menunjukkan sekilas gambaran tentang 
kehidupan seperti itu yang mungkin saja 

Kisah Pengemis Tua
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Bulan Oktober 2009 tampaknya menjadi “Bulan Bahasa”. 
Bagaimana tidak?! SD Kristen Petra 7 mengadakan lomba yang 
berhubungan dengan pelajaran Bahasa Indonesia, yang 
diperuntukkan bagi siswa-siswi mulai dari kelas I sampai dengan 
kelas VI. Dari setiap kelas, guru telah menyeleksi beberapa siswa 
yang memiliki kompetensi yang sangat baik dalam pelajaran Bahasa 
Indonesia. 

Apa saja jenis lombanya yach? Untuk kelas I, ada lomba 
membaca puisi. Lomba menulis cerita sederhana tentang keluarga 
atau binatang kesayangan untuk kelas II, sedangkan tentang 
kehidupan keluarga atau lingkungan sekitar untuk kelas III. Bagi 
mereka yang duduk di kelas IV, ada lomba membuat surat pribadi. 
Dan terakhir, lomba membuat sinopsis dari sebuah cerita, diikuti 
oleh teman-teman dari kelas V dan VI.

Teman-teman di sekolah PPPK Petra yang lain tentunya juga 
sama seperti mereka, mengikuti lomba bulan bahasa di sekolahnya 
masing-masing. Selamat buat teman-teman yang telah 
memenangkan lomba-lomba tersebut!

Lomba Bulan Bahasa

Apa kalian tahu jenis alat musik yang 
dinamakan rebana...?? Itu tuh... alat musik yang 
berbentuk bundar dan pipih, dan dimainkan 
dengan cara ditepuk. Dulu... rebana dibuat dari 
kayu dan menggunakan kulit kambing. Tapi 
sekarang, rebana bisa dibuat dari bahan dasar 
plastik ataupun seng.

Siswa kelas II SD Kristen Petra 5, beberapa 
waktu yang lalu mencoba untuk memainkan alat 
musik ini. Mereka belajar dengan bimbingan guru 
seni musik. Salah satunya mencoba dengan lagu 
“Lihat Adik”, dan ternyata mereka bisa lho...! 
Bum...bum...crekk...crek...bum... Lihatlah, mereka 
bertepuk dan bernyanyi.

“Terlintas berbagai pertanyaan dalam pikiranku… apa sih 
Sumpah Pemuda itu? Trus apa maknanya?”, itulah ungkapan 
dari Michelle, salah satu siswi kelas IV, tentang arti Sumpah 
Pemuda. 

Sumpah Pemuda merupakan sumpah setia atau ikrar 
pemuda pemudi Indonesia yang menyatakan bertanah air 
satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, 
dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dan sumpah itu 
adalah hasil rumusan para pemuda pemudi dalam Kongres 
Pemuda II, yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di 
sebuah bangunan di Jalan Kramat Raya 106, rumah pondokan 
untuk pelajar dan mahasiswa milik Sie Kok Liong. Para peserta 
Kongres Pemuda II ini berasal dari berbagai wakil organisasi 
pemuda yang ada pada waktu itu, seperti Jong Java, Jong 
Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, 
Jong Islamieten Bond, PPPI, Pemuda Kaum Betawi dan lain-
lain. Di antara mereka, hadir pula beberapa orang pemuda 
Tionghoa sebagai pengamat, yaitu Oey Kay Siang, John Lauw 
Tjoan Hok dan Tjio Djien Kwie serta Kwee Thiam Hong 
sebagai seorang wakil dari Jong Sumatranen Bond.

Untuk itu, pada tanggal 30 Oktober 2009, SD Kristen Petra 
12 memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa. 
Acara tersebut dimeriahkan dengan menyanyikan lagu-lagu 
bertema kebangsaan dan persatuan. Banyak lomba yang 
diselenggarakan, di antaranya lomba membaca berita dalam 
bahasa Inggris dan bahasa Jawa, lomba membaca puisi dalam 
bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Penampilan para siswa 
dalam bentuk drama dan lagu juga turut memeriahkan acara 
tersebut. Melalui acara ini, diharapkan para siswa dapat terus 
bersemangat untuk mengisi pembangunan dengan rajin 
belajar dan berkarya melalui hal-hal yang positif.

Wahai putra putri Indonesia, ayo bangun dan berjuang 
dalam pengabdian bagi nusa dan bangsa…!

SUMPAH 

Pertama
Kami poetera dan poeteri 
Indonesia, mengakoe 
bertoempah darah jang 
satoe, tanah Indonesia.

Kedoea
Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe 
berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.

Ketiga
Kami poetera dan poeteri Indonesia, 
mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa 
Indonesia.

PEMUDA

Apa kalian pernah mendengarkan alunan musik yang 
dihasilkan alat musik biola secara langsung? Jika orang yang 
memainkannya mempunyai sense of music dan skill bermain 
biola, pasti kita akan terbuai dalam alunan musiknya.

Tanggal 18 November 2009 lalu, beberapa siswa SD Kristen 
Petra 11 mengikuti audisi anggota Petra Youth Orchestra di 
Kantor Sekretariat Direktorat Pendidikan PPPK Petra. Mereka 
adalah Natasha kelas III A dan William Wahyudi kelas IV B. 
Keduanya menekuni bidang musik dengan alat musik biola. 
Selain itu, mereka juga mempelajari alat musik piano. Semangat 
mereka yang besar untuk mau belajar dan terus berkembang 
kayaknya bisa kita contoh. Melalui Petra Youth Orchestra, 
mereka berharap dapat mengembangkan bakat terutama di 
bidang musik.

Kembangkan Bakatmu

Biola adalah sebuah alat musik dawai yang dimainkan dengan 
cara digesek. Biola memiliki empat senar (G-D-A-E) yang disetel 
berbeda satu sama lain dengan interval sempurna kelima. Nada 
yang paling rendah adalah G. Di antara keluarga biola, yaitu dengan 
viola dan cello, biola memiliki nada yang tertinggi.

http://id.wikipedia.org
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Sesuai dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya, tentang keputusan rapat antara K3S, PLS dan 
perwakilan kepala sekolah se-Kecamatan Tegalsari,  
diadakanlah Pentas Seni Siswa tahun 2009 di Taman Remaja 
Surabaya. Acara ini bertujuan untuk menyalurkan dan 
mengembangkan bakat serta memotivasi siswa, agar 
mempunyai rasa percaya diri tampil di depan umum. Selain 
itu, acara ini juga dimaksudkan untuk menggugah rasa 
menghargai budaya bangsa pada siswa sekolah. Pada acara 
yang berlangsung pada tanggal 31 Oktober 2009 ini, teman-
teman dari SD Kristen Petra 1 berhasil meraih Juara I dengan 
tarian Garuda. Mereka adalah Melissa Evelyn dan Thevani 
dari kelas VI, kemudian Debora J.H., Tifanny, Naomi Mutiara J. 
dan Kezia Natasya dari kelas V.

Hai... lihat, kacang hijauku sudah Bu Eliz menyiapkan 4 buah topi, lalu dimasukkan ke dalam gelas. 
tumbuh! Teriak seorang teman terdiri atas: 1 topi bergambar biji- Mereka mengambil sepuluh sampai 

kelompok A-2 TK Kristen bijian, 1 topi bergambar biji yang dengan lima belas biji kacang hijau 
Petra 12, sambil sudah berakar, 1 topi bergambar dan dimasukkan ke dalam gelas. 

memandangi gelas tanaman yang sudah berdaun dan 1 Hari-hari berikutnya, teman-teman 
plastik yang di topi lagi bergambar tanaman yang menyirami biji-bijian tersebut 
dalamnya tampak biji- sudah berbuah. Topi-topi tersebut dengan sedikit air secara rutin 
biji kacang hijau yang dipakaikan kepada empat anak, ibu sampai kurang lebih lima hari. Jika 

sudah berakar dan guru juga menunjuk teman yang lain kualitas bijinya bagus dan proses 
mempunyai batang serta untuk memegang angka 1, 2, 3 dan penanaman dilakukan secara benar, 

daun kecil-kecil. Itulah hasil 4. Setelah dibagi, mereka diminta biji-biji tersebut akan tumbuh 
menanam biji kacang hijau mencari pasangan yang memakai secara bagus pula. Pertama-tama, 

yang diajarkan Bu Eliz dan Bu topi sesuai dengan urutan proses akan tumbuh akar, batang dan 
Nunik kepada teman-teman pertumbuhan kacang hijau. daun, selanjutnya tanaman itu akan 

kelompok A-1 dan A-2. Setelah bermain, teman-teman terus tumbuh dan bertambah tinggi.
Sebelum praktik menanam diajak bu guru ke halaman sekolah Teman-teman kelompok A-1 dan 
kacang hijau, Bu Eliz untuk praktik langsung menanam A-2 tampak senang sekali dan 
mengenalkan proses biji kacang hijau. Caranya, tiap-tiap bangga membawa pulang hasil 
menanam melalui game yang anak mengambil satu buah gelas tanamannya, untuk ditunjukkan 

diikuti teman-teman plastik dan sedikit kapas. Kemudian kepada orang tua masing-masing. 
dengan sangat kapas tersebut dibasahi Ternyata bukan pak 

antusias. dengan air, tani saja yang 
pandai 

menanam, 
teman-teman 
juga bisa. 
Asyik kan...! 
Hehehe....

Akhirnya... tumbuh juga!!

Pada tanggal 
22 Oktober 2009, 
diadakan Lomba 

Gebyar Kampanye 
3R (Reduce, Reuse, 

Recycle) tingkat 
Sekolah Dasar yang 

diikuti oleh 31 Sekolah 
Dasar Negeri dan 31 Sekolah 

Dasar Swasta perwakilan dari 
setiap kecamatan di Kota Surabaya. 

Hal itu menindaklanjuti surat dari 
Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal 

Cipta Karya Satuan Kerja NVT Pengembangan Penyehatan 
Lingkungan Permukiman Jawa Timur, perihal pemberitahuan 
kegiatan Kampanye dan Edukasi Bidang PLP 2009. Acara yang 
diselenggarakan di City of Tomorrow Mall (CITO) itu, disemarakkan 
dengan Lomba Pameran 3R, Lomba Yel-Yel 3R dan Lomba Pidato 
tentang 3R. Kegiatan ini mempunyai tujuan meningkatkan 
kepedulian masyarakat dalam bidang Penyehatan Lingkungan 
Permukiman (PLP) melalui kampanye dan edukasi kepada 
masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih peduli dalam upaya 
mewujudkan lingkungan permukiman yang layak, sehat, bersih, 
aman dan serasi dengan lingkungan sekitar, dengan memerhatikan 
kelestarian lingkungan hidup. Dari berbagai jenis yang perlombaan,  
Samuel Giuseppe dari SD Kristen Petra 1 kelas V meraih juara kedua 
dalam Lomba Pidato 3R.

Ayo tingkatkan rasa kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar 
mulai sekarang...! Awali dengan hal-hal yang sederhana, seperti 
membuang sampah pada tempatnya dan kurangi pemakaian produk 
yang bisa menimbulkan banyak sampah. Bumiku hijau, bumiku 
berseri!

Lingkungan Rumahmu?Sehatkah 

1312

Hei... lihat! Teman-teman kelompok A TK 
Kristen 13 sedang bermain apa ya....??! Mereka 
memakai mahkota apa sih? 

Ooo... ternyata mereka sedang bermain-main 
dengan kata. Ibu guru mengajak teman-teman untuk 
bermain menghubungkan gambar dengan kata. 
Pertama-tama, mereka dibagi menjadi dua kelompok. 
Kelompok I membawa “mahkota kata”, sedangkan 
kelompok II memakai “kalung gambar dan kata”. Tugas 
kelompok I adalah mencari dan memasangkan “mahkota kata” 
yang mereka bawa pada teman-teman yang memakai “kalung 
gambar dan kata” yang sama. Wah... mereka sangat senang 
dengan permainan ini. Dengan begini, mereka bisa bermain 
sambil belajar lho...! Hehe...

Mahkota KataPentas Seni Siswa

 

sekolah dasar taman kanak-kanak
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Alat Musik Perkusi Wah, suasana di TK Kristen Petra 9 hari ini terasa beda, 
apalagi di kelasku, terasa sangat meriah. Kami semua 
menyanyi dengan gembira dengan iringan alat musik perkusi 
buatan kami sendiri. Hehe.. hebat nggak?! Caranya 
membuatnya cukup mudah lho teman-teman, kita hanya 
perlu menyediakan kaleng minuman bekas dan  segenggam 
biji kacang hijau. Biji itu kita masukkan ke dalam kaleng bekas 
yang sudah bersih, lalu tutup dengan kertas. Supaya lebih 
indah, kalengnya bisa kita hias dengan berbagai hiasan atau 
juga kita bisa mewarnainya langsung. Nah, alat musik perkusi 
sekarang sudah jadi. Untuk memainkannya, kita tinggal 
goyang-goyangkan kaleng sesuai dengan irama lagu, asyik kan 
teman-teman...!! Na...na...na.....

Bermain...?! Siapa yang nggak mau diajak 
bermain! Bermain itu sangat menyenangkan 
lho... Apalagi di tempat yang baru aku lihat 
dan ketahui. Beberapa waktu yang lalu, ibu 
guru mengajak teman-teman dari TK Kristen 
Petra 5 ke Taman Flora, di dalamnya ada 
banyak tanaman teman-teman!

Ketika kami tiba di sana, kami juga 
melihat banyak permainan, contohnya 
outbond. Wah, seru sekali kelihatannya...! 
Tetapi sebelum kami bermain, ibu guru 
terlebih dahulu memberi pengarahan agar 
kami berhati-hati. Setelah itu... waktunya 
bersenang-senang! Aku mencoba menaiki 
tangga tali, wuih... susah lho, sampai-sampai 
aku berkeringat. Permainan ini membutuhkan 
keberanian dan ketangkasan, permainan ini 
juga bisa melatih mental kita. Aku juga 
melewati tali titian bersama teman-temanku 
yang lain. Yang ini juga tak kalah serunya...! 
“Hati-hati, pegangan yang erat ya...!”. Teman-
teman merasa senang sekali pada hari itu. 
Tidak terasa waktu berjalan terus, dan ibu 
guru sudah memanggil kami semua. Untuk 
itu, kami harus segera kembali ke sekolah lalu 
pulang ke rumah masing-masing. Sampai 
bertemu kembali ya teman-teman, bye-bye... 
God bless you.

yang erat ya...!!
Pegangan 

“Miss.. aku takut! Gendong aku...”
“Miss.. itu apa? Wah, ekornya panjang sekali. Lucu ya...” 
“Cecaknya kok bagus warnanya, nggak sama dengan yang di 
rumahku”

Hehe... itulah reaksi dan komentar dari teman-teman TK 
Kristen Petra 1, ketika Bapak Revo mengeluarkan binatang 

peliharaannya dari tempatnya. Ini terjadi 
pada hari Jumat, tanggal 20 
November 2009 di ruang bermain. 
Mereka begitu bersemangat dan 
antusias saat mengamati secara 
langsung berbagai macam binatang 
reptil, antara lain: cecak pakistan, 
tokek afganistan, bunglon, iguana, 
ular pelangi, ular sanca, tarantula 
afrika dan kura-kura. Dalam 
kesempatan ini, mereka bisa mengenal 
jenis-jenis reptil yang ada, juga tentang 
habitat dan makanannya masing-
masing. Selain itu, mereka tidak terlalu 
takut dan jijik terhadap binatang ini 
(meskipun rasa takut itu sebenarnya 

juga perlu untuk menjauhi sesuatu yang berbahaya) dan 
dapat menumbuhkan rasa sayang kepada binatang, sehingga 
ada rasa tanggung jawab untuk ikut melestarikannya. Di akhir 
kegiatan, teman-teman yang tadinya takut akhirnya berani 
menyentuh, memegang bahkan menggendong binatang-
binatang tersebut. 

APA ITU.........???

MENYANYI BERSAMA
Salah satu usaha untuk mengembangkan bakat 

adalah melalui pembinaan dan latihan. Begitu pula yang 
dialami teman-teman dari TK Kristen Petra 1 ini, 
pembinaan yang diberikan guru kepada mereka ternyata 
berbuah keberhasilan. Helena, Marcello, Marcel, 
Angela, Aldwin, Margaret, Samuel, Alvinky, Sharon dan 
Michael Edgar yang tergabung dalam satu kelompok, 
meraih Juara III Lomba Menyanyi Bersama dalam Pentas 
Seni Kecamatan Tegalsari, pada tanggal 31 Oktober 
2009, di Taman Remaja Surabaya. Mereka ikut dalam 
pembinaan bakat menyanyi di bawah asuhan Ibu 
Florentina M. Noya, S.Psi dan Ibu Maria K. 
Purminijatiswara, S.Si-Theol. Selamat ya..!
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Alat Musik Perkusi Wah, suasana di TK Kristen Petra 9 hari ini terasa beda, 
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Bermain...?! Siapa yang nggak mau diajak 
bermain! Bermain itu sangat menyenangkan 
lho... Apalagi di tempat yang baru aku lihat 
dan ketahui. Beberapa waktu yang lalu, ibu 
guru mengajak teman-teman dari TK Kristen 
Petra 5 ke Taman Flora, di dalamnya ada 
banyak tanaman teman-teman!

Ketika kami tiba di sana, kami juga 
melihat banyak permainan, contohnya 
outbond. Wah, seru sekali kelihatannya...! 
Tetapi sebelum kami bermain, ibu guru 
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kami berhati-hati. Setelah itu... waktunya 
bersenang-senang! Aku mencoba menaiki 
tangga tali, wuih... susah lho, sampai-sampai 
aku berkeringat. Permainan ini membutuhkan 
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melewati tali titian bersama teman-temanku 
yang lain. Yang ini juga tak kalah serunya...! 
“Hati-hati, pegangan yang erat ya...!”. Teman-
teman merasa senang sekali pada hari itu. 
Tidak terasa waktu berjalan terus, dan ibu 
guru sudah memanggil kami semua. Untuk 
itu, kami harus segera kembali ke sekolah lalu 
pulang ke rumah masing-masing. Sampai 
bertemu kembali ya teman-teman, bye-bye... 
God bless you.

yang erat ya...!!
Pegangan 
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Pada hari Rabu tanggal 18 November 2009, kelas X 
SMK Kristen Petra semua jurusan, diberikan 
penyuluhan tentang bahayanya merokok oleh Dinas 
Kesehatan Surabaya. Di sini dijelaskan bahwa dampak 
negatif dari merokok, sesungguhnya sudah mulai terasa 
pada waktu orang baru mulai mengisap rokok. Pada rokok 
yang membara karena diisap, tembakau terbakar kurang 
sempurna sehingga menghasilkan karbonmonoksida (CO). Di 
samping asapnya sendiri, tar dan nikotin juga dihirup masuk ke 
dalam jalan napas.
Bahaya dari merokok menyebabkan:
 - Penyakit jantung
 - Penyakit kanker paru
 - Penyakit sesak napas
 - Kemandulan
 - Keguguran
 - Bayi lahir lebih pendek (bagi ibu hamil yang merokok)
 - Penurunan efisiensi mental dari 20% sampai 23%
 - Penyakit kanker bibir, mulut dan lidah
Racun pada rokok:
Ada 120 bahan kimia yang berada dalam asap rokok, di antaranya 
yang terbanyak yaitu:

1. Nikotin
Racun yang paling berbahaya, satu batang cerutu 
mengandung seratus miligram nikotin, bila disuntikan dalam 
darah, orang akan mati seketika karena memaksa jantung 
memompa 15 – 25 denyutan/menit.

2. Tar tembakau
Kumpulan zat kimia yang berasal dari tembakau, ini bersifat 
merangsang timbulnya penyakit kanker paru.

3. Karbonmonoksida
Gas beracun ini dapat mengikat Hb darah, sehingga oksigen 
yang terikat oleh darah menjadi sedikit atau kurang.

4. Bahan yang berbahaya lainnya
Bahan yang berbahaya lainnya (racun) yang terkandung dalam 
rokok, juga dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan 
seseorang. Kandungan racun yang dimaksud, antara lain: 
arsenic, menthylalcohol, collidine dan lain-lain.

Merokok
Bahaya 

Ada tiga cara berhenti untuk merokok:
1. Berhenti seketika

Hari ini anda masih merokok, besok anda berhenti sama sekali. 
Untuk kebanyakan orang, cara ini yang paling berhasil.

2. Penundaan
Menunda saat mengisap rokok pertama, dua jam setiap hari 
dari hari sebelumnya.

3. Pengurangan
Jumlah rokok yang diisap setiap hari, dikurangi secara 
berangsur-angsur sampai dengan sepuluh batang pada hari 
yang ditetapkan.

Wahh... Pembangunan Gedung Sekolah SD 
dan TK kristen Petra 7 sudah menjapai 82% 
dari total bangunan seluruhnya. Tampak 
bangunan dari Gedung TK dan SD Kristen 
Petra 7 sudah berdiri dengan megah. Proses 
pembangunan yang sedang berlangsung 
sekarang adalah, pengerjaan infrastruktur 
saluran dan jalan juga lahan parkir. Lift yang 
nantinya akan dipergunakan para siswa 
menuju ke tingkatan lantai yang diinginkan,  
sudah selesai dipasang dan tinggal proses 
pengaturan dan daya listriknya saja. Tetapi 
jangan salah meskipun semua perangkat 
dan kelengkapan gedung sudah dibangun 
dan selesai terpasang , semua kelengkapan 
bangunan tersebut akan diuji coba dulu 
kelayakanya. Jadi apabila para siswa 
nantinya menempati gedung baru 
semuanya sudah sesuai dengan standar 
yang benar dan layak pakai. Diharapkan 
seluruh bangunan dapat terselesaikan 
sesuai dengan target waktu yang 
diharapkan.

Pembangunan 
Gedung TK dan SD Kristen Petra 7


