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da tar isif
Senang sekali kami dapat hadir s e b a g a i  w u j u d  k e r j a  s a m a   

kembali dalam  edisi antarsekolah antarnegara. Pada awal 
t a h u n  2 0 1 0 ,  P e t r a  I m m e r s i o n  Februari 2010 ini.
Programme dilaksanakan pada akhir Dalam edisi ini, kami menampilkan 
bulan Januari dengan tujuan Kuo beberapa prestasi siswa-siswi PPPK 
Chuan Presbyterian Secondary School, Petra dalam menjuarai perlombaan-
Singapura. Ikuti kisah perjalanan dan perlombaan yang mereka ikuti, mulai 
aktivitas mereka selama belajar di dari tingkat kota sampai tingkat 
KCPSS dan berbagai kegiatan outing nasional. Seperti Lomba Matematika 
lainya selama di sana. dan IPA, Lomba Sepak Takraw Putri, 

Kami berterima kasih kepada pihak Lomba Fotografi (Hunting on The Spot), 
sekolah yang sudah mengirimkan Kejuaraan Renang Indah, Kejuaraan 
materi untuk  edisi kali ini. Nasional Tenis Junior - TDP dan Pekan 
Kirimkan masukan dan saran Anda ke Ada Olahraga Pelajar Nasional di 
alamat redaksi atau melalui e-mail.  Yogyakarta.
Semoga apa yang kami sajikan dapat Liputan mengenai perjalanan 
bermanfaat. pelajar PPPK Petra dalam mengikuti 

Petra Immersion Programme 2010, 
Selamat membaca.sengaja  k ami tampilk an untuk 

memotivasi para siswa supaya lebih 
giat belajar dan mampu memotivasi 
siswa yang lain untuk berprestasi. Petra 
Immersion Programme  dilakukan 

gema 

gema

petra
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Lomba Kreativitas
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“Naik, naik, ke puncak gunung...”, terdengar suara 

nyanyian teman-teman kelompok B TK Kristen Petra 12. 
Dalam tema rekreasi kali ini, para ibu guru kelompok B, yaitu: 
Bu Yeni, Bu Purnami dan Bu Elvin, sedang mengenalkan 
perlengkapan yang diperlukan jika pergi ke daerah 
pegunungan kepada kami. Perlengkapan tersebut meliputi: 
kompas, baju hangat, topi, sarung tangan, kaus kaki, sepatu, 
tas berisi makanan, minuman dan obat-obatan. Agar kami 
bisa cepat mengerti, ibu guru lalu mendandani James Bryan 
dengan pakaian dan perlengkapan mendaki gunung. Wah.... 
seru lho, aku juga ingin pergi ke gunung kalo gitu...!

Jika Kalian Mendaki Gunung...

di sekolah
Rekreasi 

Jika Kalian Mendaki Gunung...

Dalam rangka pembelajaran dengan bermain jika bisa menjawabnya dengan menyebutkan macam-macam 
tema rekreasi, ibu guru di TK Kristen benar. kendaraan. Di arena meniti jalan 
Petra 11 membuat berbagai macam Pada awal sebelum bermain, kami berliku, kami belajar tentang tempat-
kegiatan. Pada minggu pertama, membuat display gambar tempat tempat rekreasi. Di arena merangkak di 
biasanya kami belajar di dalam kelas. rekreasi dari koran atau majalah secara terowongan, kami belajar membaca 
Nah, kali ini bu guru mengajak kami berkelompok. Setelah selesai, ada sederhana. Dilanjutkan area belajar 
belajar di taman. Wah... serasa di alam teman kami yang bercerita tentang untuk mengerjakan lembar kerja 
bebas lho teman-teman! Selesai belajar, gambar-gambar tersebut, mewakili mewarnai gambar bus. Nah… ini yang 
bu guru mengajak kita membuat kelompoknya paling menyenangkan, 
minuman teh, ada yang membuat es masing-masing. area menangkap ikan 
teh dan ada juga yang membuat teh ”Hebat… sungguh dan bermain air di 
hangat, sssrruuuppp...ahh… segar hebat hari ini, kolam renang mini, 
sekali. Sebagai ucapan selamat tahun karena kalian horeee...!! Hehehe... 
baru 2010 untuk kami semua, bu guru semua pandai, basah semua jadinya. 
memberi topi tahun baru, thank’s mari kita pergi ke Setelah puas 
mom! tempat rekreasi, menangkap ikan dan 

Nah, kalau yang ini lebih seru lagi tetapi ingat… syarat bermain air, bu guru 
teman-teman! Pada minggu ke-2, bu sebelum bermain menolong kami 
guru membuat tempat rekreasi buatan, apa anak-anak...?”, berganti pakaian. Lalu 
tetapi seperti sungguhan lho... Dan kata bu guru. kami makan bersama-
yang menarik lagi, kami tidak boleh “Dapat menjawab sama di tenda, seperti 
langsung bermain, karena ada pertanyaan dari bu camping gitu lho…! 
syaratnya. Bu guru telah menyiapkan guru...!”, seru teman-teman. “Tepat Terima kasih bu guru, hari ini kami telah 
pertanyaan-pertanyaan di setiap arena sekali, let's go...!“. belajar dengan sangat gembira.
permainan, dan kami boleh mulai Di arena lompat tali, kami diminta 
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Pada tanggal 15 Desember 2009, IGTKI Kecamatan Sidoarjo 
mengadakan lomba kreativitas semester I tahun ajaran 2009 - 2010, 
untuk seluruh TK se-Kecamatan Sidoarjo. Lomba yang diadakan adalah 
membuat hiasan dinding dari daun-daun bekas, diikuti oleh kelompok 
B, sedangkan kelompok A mewarnai dan menyusun puzzle bentuk 
ikan. Beberapa teman dari TK Kristen Petra 12 berhasil memenangkan 
lomba tersebut, yaitu:

Selamat buat yang menang, dan berjuanglah terus bagi yang belum 
menang, supaya pada kesempatan lain dapat mencapai hasil yang 
lebih baik lagi.

1. Gerson Natanael (A-2) meraih Juara I.
2. George Christiano A. Buraen (A-1) meraih Juara Harapan III.
3. Imanuel (B-3) meraih Juara Harapan III.
4. Imanuell Virgo M. R. mendapat predikat sepuluh besar.

 Kreativitas

Nikmatnya Panekuk Buatanku...

mbo aL  K ireat siv atmbo aL

Hmm... nyummy...Hmm... nyummy...
Hai, teman-teman... kalian pernah merasakan panekuk buatan mama 

bukan?! Hmm... pasti nikmat. Tetapi, bagaimana kalau kalian sendiri yang 
membuatnya?! Bisa nggak??? Hehe... mau coba buat? Aku sudah mencoba 
membuatnya sendiri lho... sangat gampang dan rasanya… hmmmmmm… 
ueeeeeenaaaak!!!!!

Ayo, aku ajari caranya! Ini lho bahannya: 2 butir telur, 1 cangkir tepung 
terigu, 1 cangkir susu cair, 2 sdm mentega cair, 1 cangkir gula dan garam 
secukupnya. Pertama, kocok dulu telur dan gulanya. Kalau sudah tercampur, 
masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil tetap diaduk. Selanjutnya, 
masukkan susu cairnya dan diaduk hingga tercampur rata. Setelah itu, 
giliran mentega dan garam yang dimasukkan. Nah, sekarang 
adonannya sudah jadi. Langkah selanjutnya, kita panaskan pan 
[alat tempat untuk memanggang kue]. Tetapi jangan lupa 
memberi sedikit mentega, biar adonannya nggak lengket. Kalau 
sudah panas, adonannya kita tuang ke dalam pan. Kita 
panggang sampai matang. Jadi deh panekuknya! 

Eh, aku lupa… ternyata belum selesai. Masih ada langkah 
terakhir yang belum kita lakukan. Mau 

tahu??? Setelah panekuk jadi, 
langkah terakhirnya adalah… 
seerrrbbuuuu…!!! Hehehe... kita 
makan sampai habis, 

nyam...nyam.. nyam......
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B
egitulah suara nyanyian yang terdengar dari 
teman-teman kelompok A TK Kristen Petra 9, 
ketika melepaskan perahu di air. Perahu kami 

terbuat dari kertas dan merupakan hasil kreasi kami 
sendiri, tentu saja setelah diajari oleh ibu guru. 
“Hore..hore... perahuku paling cepat!”, teriak seorang 
teman dengan riang, ketika melepaskan perahunya di bak 
air. Sama seperti di TK Kristen Petra 1, kegiatan bermain 
ini berkaitan dengan tema rekreasi, yang diberikan pada 
teman-teman di kelas. Ibu guru juga membawa miniatur 
perahu yang terbuat dari kayu, dan sangat mirip dengan 
perahu yang sesungguhnya. Selanjutnya, teman-teman 
berceloteh tentang pengalaman mereka ketika naik 
perahu di tempat rekreasi secara bergiliran.

Kudayung-dayung....

Ke ...kc aip
Blup...blup...blup...blupp... ... ...

Waaa... Perahuku Tenggelam...

 ku .K .p .e i !c !
Halo teman-

teman... Kalian tahu nggak 
seni melipat kertas yang asalnya dari 
Jepang? Itu tuh... yang namanya origami. Tapii.. tunggu 
dulu! Ternyata seni berkreasi dengan media kertas bukan 
hanya origami, tetapi ada juga kirigami (seni menggunting 
kertas) dan kusudama (menggabungkan beberapa kertas 
yang telah dilipat, membentuk menjadi bola hiasan untuk 
kemudian digantung). Ketiganya telah diajarkan dan 
dipraktikkan oleh teman-teman kelompok B TK Kristen Petra 
1. Untuk itu, teman-teman mencoba belajar membuat topi 
dari kertas koran bekas. Dan inilah 
rekreasi mereka: “Lihat topi 
buatanku, bagus kan…! Ternyata 
nggak susah kok bikin topinya, dan 
senang lho bisa memakai topi karya 
sendiri!”. Selain itu, mereka juga 
membentuk truk dengan cara 
menempelkan beberapa kepingan 
kertas geometri (tangram).  
Hayo… siapa sekarang yang 
mau ikut rekreasi ke pantai 
dengan memakai topi dan 
naik mobil buatan 
sendiri? Gratis dan asyik 
lho...!!!

Perahuku....

Ke ...kc aip  ku .K .p .e i !c !

“Ayo kita dorong airnya lebih kuat lagi, biar perahunya 
bisa berlayar cepat!”, teriak Audrey, memberi semangat 
pada teman-teman yang lain. “Yahh… kapan lagi  kita bisa 
main air sepuasnya seperti ini kalau tidak sekarang?! 
He…he…”, itulah  beberapa komentar teman-teman 
kelompok A saat mengikuti salah satu  kegiatan bermain 
melayarkan perahu. Kegiatan bermain ini sama juga dengan 
rekreasi lhoo...! Cuma tempatnya aja yang tetap di 
lingkungan sekolahan. Teman-teman di TK Kristen Petra 1 
ini diajak untuk ikut dalam beberapa kegiatan, yang 
mungkin bagi mereka ini baru pertama kali diikuti. Wah 
senangnya... mereka semua terlihat gembira karena bisa 
belajar membuat perahu kertas sendiri, apalagi saat 
perahunya mulai bergerak-gerak terkena ombak.  O,iya... 
mereka juga diajari bu guru, bagaimana menggerakkan 
tangan untuk membuat ombak-ombak kecil. Jangan sampai 
ombaknya terlalu besar, bisa-bisa nanti perahunya malah 
terbalik... hehehe...

Perahuku....
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Twinkle twinkle little stars at TK Kristen Petra 7. 
Twinkling when the choir group and the poem 

group won a first and a second champions at 
Pentas Seni TK Kecamatan Genteng, held on 
Taman Remaja Surabaya at January 3, 2010. 
The choir group was trained by Mrs. Histury and 
Ms. Chettie. The choir's members are Winata, 

Chelsea Rara, Prudence, Jessica, Josselyn, Jesslyn 
Setiadi, Lidia Kinanti, Evelyn Juanda, Reynsen and Cellina. 

They were Gracia Gunawan, Evelyn Maria Tandiono, 
Brendan, Kevin Edbert and Evelyn Jiraldi, and 

trained by Mrs. Yulianti Satworo. The 
performance sparkled very beautifully.

When they were playing and 
learning with white sand, they 
really enjoyed this activity. 
Children learned how to measure 
while playing with white sand. 
Ten small cups of sand put in to 
one bigger cup, one by one. They 

must count it carefully. It was what 
they did with dry white sand. They 

also learned to mold using wet sand. 
These activities help children in using 

their psychomotor skill in advanced.

Hore..hore… kami menang lagi. Memang tidak sia-
sia latihan kami, terima kasih Tuhan. TK Kristen Petra 5 
kali ini meraih Juara I dalam Lomba Menyanyi Bersama. 

Kemenangan ini juga berkat Ibu Martini dan Ibu Ruth, 
yang telah membina kami. Grup menyanyi kami terdiri 
atas teman-teman dari kelompok B, yaitu: Natasha Karyn 
(B1), Brenda Gunawan (B2), Winston Christiano (B2), 
Caroline Elizabeth (B2), Jane Debra (B2), Etania Noelani 
(B3), Jehezkiel Lois C. (B3), Siggy Setya K. (B4), Vivian 
Catharina (B4), Melisa Josephine (B5).

Demikian juga untuk Lomba Tari Anak dalam rangka 
Pentas Seni se-Kecamatan Sukolilo ini, teman-teman 
lainnya dari kelompok B turut berhasil meraih juara 
kedua. Nah, grup penari ini dibina oleh Ibu Liliana dan Ibu 
Citta. Terlihat senyum bangga pada wajah teman-teman 
semua saat selesai menari. Mereka adalah Kenneth (B1), 
Aaron (B2), Albert (B3), Franklin (B4), Kiesa (B4), Bernisia 
(B4), Karen (B4), Shallom (B5), Natalie (B5), Vincent (B5). 
Lomba ini diadakan di Taman Remaja Surabaya, pada 
tanggal 11 Desember 2009 lalu.

Ayo teman-teman, mari ukir terus prestasi kita...! 
Semoga Tuhan memberkati.

BERMAIN PASIR

Bermain pasir?? Wah... ini sesuatu yang sangat langka untuk bisa 

dilakukan anak-anak, sebab ada kekhawatiran bahwa pasir itu kotor. Tetapi 
pada hari ini, aku dan teman-teman kelompok A TK Kristen Petra 9 
mendapat kesempatan itu, ibu guru mengajak kami untuk bermain pasir. 
Tentu saja kami senang sekali, horee...! Dan untuk pasirnya, sudah 
disediakan oleh ibu guru. Kami semua mendapat kesempatan untuk 
bermain pasir dengan membuat berbagai macam bentuk benda. Ada 
yang membuat bintang, kue bolu dan bentuk-bentuk yang lain. Wah, 
ternyata asyik lho bermain pasir! Setelah bermain-main, kami langsung 
mencuci tangan dengan sabun sampai bersih.

Mari Bernyanyi...Mari Bernyanyi...
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Siswa-siswi SD Kristen Petra 13 kelas V ABC, belajar 
tentang cara membuat magnet secara sederhana. Mereka 
membawa benda-benda yang telah disiapkan dari rumah, 
antara lain: paku besar, kawat (email), baterai dan jarum 
pentol. Caranya mudah, paku dililit dengan email secara 
searah, kemudian satu ujung kabel dihubungkan dengan 
kutub positif baterai, dan yang satu dihubungkan dengan 
kutub negatif baterai. Dengan begitu akan terjadi induksi 
elektromagnetik, dan memunculkan sifat-sifat magnetis pada 
paku tersebut. Dengan mencoba langsung, para siswa akan 
lebih memahami proses pembuatan magnet dan mengerti 
bagaimana proses kerjanya. Rasa gembira pun muncul saat 
mereka berhasil membuat paku itu menjadi magnet untuk 
menarik jarum-jarum pentol. Horee... aku bisa!!

TK dan SD Kristen Petra 7

Bangunan TK dan SD Kristen Petra 7 yang baru sudah 
selesai... Jika kita melewati Jalan Kalianyar, Surabaya, 
kita pasti bisa melihat bangunan TK dan SD Kristen Petra 
7 yang baru. Semoga dengan selesainya banguan TK dan 
SD Kristen Petra7 ini, para siswa akan mendapatkan 
tempat yang lebih memadai untuk proses belajar 
mengajar. Karena selama ini para siswa masih 
menggunakan sebagian ruangan di area SMA Kristen 
Petra 3. 

Hore... Sudah Selesai...
Pembangunan 

Hore... Sudah Selesai...

Belajar Membuat 
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dilepaskan ke udara. Demikian juga atau batang pohon yang akan kamu 
dengan pabrik-pabrik, semakin banyak tanam”. “Ternyata menanam pohon itu 
mesin-mesin industri itu yang mudah ya bu, hehehe... nanti saya akan 
beroperasi, semakin banyak pula gas menanam pohon buah-buahan supaya 
buangnya. Untuk itu, kita harus lebih buahnya bisa dimakan sendiri...!”, 
banyak lagi menanam tumbuhan agar celetuk salah seorang siswa. “Kalau aku 
bisa mengurangi polusi ini dan bumi mau menjual hasil buahnya saja, biar 
tercinta tidak mengalami kerusakan jadi juragan buah he…he…he...”, sahut 
yang fatal. temannya.

Lalu, bagaimana mau menanam Dengan menanam pohon, kita telah 
pohon kalau kita tidak mengerti ikut serta dalam melestarikan bumi ini. 
bagaimana cara menanamnya...?! Oleh Selain itu, kita juga bisa menikmati hasil 
karena itu, sejak dini anak-anak harus buahnya, hehe... enak bukan?! Lalu... 

Bumi semakin hari semakin terasa diajarkan cara untuk menanam tunggu apa lagi? Ayo dicoba bersama-
panas, salah satu penyebab pemanasan tanaman. “Bu, batang pohonnya sama...!
global ini adalah kadar gas CO2 yang langsung ditancapkan di tanah ya?”, 
semakin menumpuk di atmosfer bumi. tanya salah seorang siswa. “Eits, tunggu 
Semakin banyak kendaraan bermotor dulu… tanah yang sudah dicampur 
yang berlalu-lalang di jalan-jalan, dengan pupuk harus diberi sedikit air, 
semakin banyak pula gas CO2 yang lalu kamu bisa menaruh biji tanaman 

Belajar Bercocok Tanam Yuk!

Banjir… banjir…Banjir… banjir…
Tolong… tolong...!

SD Kristen Petra 9
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Di musim hujan ini, banyak warga kota Surabaya yang 
masih merasa ketar-ketir akan terjadinya banjir. Bagaimana 
tidak, dengan tingginya genangan air, otomatis akan 
menghambat aktivitas mereka. Di Surabaya, banyak tempat-
tempat yang masih rawan banjir. Salah satu penyebabnya 
adalah kurang lancarnya saluran air di wilayah sekitarnya. 
Banyak sampah-sampah yang hanyut di sungai, menumpuk di 
bawah jembatan sehingga air tidak bisa mengalir. Dan salah 
satu upaya untuk menanggulanginya adalah dengan menjaga 
kebersihan sungai.

Nah, siswa-siswi SD Kristen Petra 9 ini mencoba 
menunjukkan kepeduliannya terhadap sungai di lingkungan 
sekitar. Mereka sedang belajar mengobservasi sungai yang 
bersih dan sungai yang tercemar. “Bu, sungai ini bersih ya...! 
Bagaimana cara menjaganya?”, tanya mereka. Bu Andrea 
sebagai pendamping, menjelaskan bahwa kita semua wajib 
turut serta menjaga kebersihan sungai, dengan tidak 
membuang sampah sembarangan. Jagalah kebersihan 
lingkungan sekitar mulai dari sekarang! Surabayaku bersih, 
Surabayaku indah...!
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Beberapa waktu yang lalu, Ibu Alyani D., 
S.Pd. bersama siswa kelas VC SD Kristen 
Petra 10 melakukan percobaan tentang 
daun yang mengandung klorofil dan daun 
yang tidak mengandung klorofil. Tujuan dari 
kegiatan ini adalah agar siswa dapat 
membuktikan adanya klorofil di dalam 
daun.

Zat Hijau DaunZat Hijau Daun

Klorofil atau yang juga disebut zat klorofil, tumbuhan dapat menyusun 
hijau daun, adalah kelompok pigmen makanannya sendiri dengan bantuan 
fotosintesis yang terdapat dalam cahaya matahari.
tumbuhan, menyerap cahaya merah, Klorofil A merupakan salah satu 
biru dan ungu, serta merefleksikan bentuk klorofil yang terdapat pada 
cahaya hijau yang menyebabkan semua tumbuhan autotrof. Klorofil B 
tumbuhan memperoleh ciri terdapat pada ganggang hijau 
warnanya. Terdapat dalam kloroplas chlorophyta dan tumbuhan darat. 
dan memanfaatkan cahaya yang Klorofil C terdapat pada ganggang 
diserap sebagai energi untuk reaksi- coklat phaeophyta serta diatome 
reaksi cahaya dalam proses bacillariophyta. Klorofil D terdapat 
fotosintesis. Nah, dengan adanya pada ganggang merah rhadophyta.

sumber tambahan: http://id.wikipedia.org

Besi apa 
yang bisa mengapung hayooo...?!

Besi apa
hayooo...?!

 
yang bisa mengapung 

Mengapa sebuah jarum yang kecil dapat 
tenggelam di dalam air, sedangkan kapal laut 

yang sangat besar tidak tenggelam?!
 Rasa ingin tahu itulah yang mendorong para siswa 

kelas IV SD Kristen Petra 12 untuk mempelajarinya lebih 
lanjut dalam pembelajaran IPA. Mereka 
mendemonstrasikan benda-benda yang dapat tenggelam, 
melayang atau pun terapung di dalam air. Suatu benda 
dapat tenggelam di dalam air, apabila gaya berat benda 
tersebut lebih besar daripada gaya tekan ke atas oleh air. 
Sedangkan suatu benda yang mengalami gaya tekan air 
ke atas lebih besar daripada gaya berat benda ke bawah 
akan terapung. Namun, sebuah benda dapat melayang di 
dalam air apabila gaya berat benda sama dengan gaya 
tekan ke atas oleh air. Nah, sekarang kalian sudah tahu 
jawabannya kan? Ternyata belajar IPA itu asyik dan 
menyenangkan, ya...!
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htJanuary 24 , 2010
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“Finally this day comes!!!”, itulah kata-kata Setelah mengurus semua dokumen visa dan macam makanan lezat, seperti: bacon, 
yang terucap dari kebanyakan peserta bagasi kami, kami pun  segera meninggalkan hashbrown dan delicious chicken sausage. 
pertukaran pelajar kali ini. Memang hari ini Changi Airport dengan  harapan... suatu saat Pukul 06.45, kami mulai meninggalkan hotel 
telah lama kami tunggu-tunggu, hari di airport di Indonesia juga  dapat senyaman dan bertolak menuju Kuo Chuan 
mana kami semua (Lona, Andrew, Rina, Changi Airport, Singapore. Presbyterian Secondary School(KCPSS), yang 
Susan, Jonathan, Kevin, Shanon, Kartika,  Hari pertama ini kami akan berkunjung ke terletak di 13 Bishan Street. Di sana, kami 
Eunike, Illona, Hans, James, Nathaniel, berbagai tempat yang menarik dan disambut dengan hangat oleh buddy-buddy 
Harris, Sylvia, Josephine, Billy, Bram, bersejarah di Singapura, seperti Singapore dan beberapa guru dari Kuo Chuan 
Debrina dan Debbie) dapat berkumpul river yang punya sejuta pemandangan Presbyterian Secondary School. Setelah 
bersama-sama menuju Singapura. Pukul indah. Singapore river itu sendiri juga 
08.00 WIB, kami diminta untuk berkumpul menjadi urat nadi perkembangan Singapura, 
di Juanda International Airport, Surabaya.  karena sebenarnya sungai itu adalah satu-
dr. Liliek, Ir. Suwandi, Ibu Niniek, Pak Endra, satunya sungai yang ada di Singapura. 
Bu Octivia, Mam Hariati, Pak Felix dan Pak Setelah itu, kami mengunjungi patung 
Lie sudah menunggu kami di sana. Setelah legendaris “Merlion”. Di sana, kami diberi 
semua sudah lengkap, kami pun menuju sedikit penjelasan oleh tour guide dan 
waiting room  untuk menunggu waktu diperbolehkan untuk mengambil gambar 
keberangkatan kami. sebanyak mungkin. Kesempatan ini pun 

tidak kami sia-siakan, kami berfoto-foto ria 
dalam berbagai macam pose. Esplanade 
menjadi tujuan kami selanjutnya, di sana 
kami diberi waktu bebas untuk shopping 
atau pun sekadar berjalan-jalan. Tetapi saat 
pukul 17.00 waktu setempat, kami pun 
pulang menuju hotel tempat di mana kami 
akan tinggal untuk tujuh hari ke depan. 
Setelah selesai menaruh barang dan 
berisitirahat sejenak, kami diajak makan 
malam di Lemon 3 Thai Restaurant yang berkenalan satu dengan yang lain, kami 
menyediakan makanan khas negeri gajah dibawa menuju indoor room untuk 
putih. Seusai menyantap hidangan malam, mengikuti morning assembly. Ini sedikit 
kami kembali ke hotel dan bersiap-siap berbeda dengan apa yang dilakukan di 
untuk esok hari. sekolah PPPK Petra selama ini. Karena untuk 

renungan pagi, selama ini biasanya hanya 
disiarkan melalui sentral. Kami melihat 

Perjalanan yang kami tempuh adalah melalui morning assembly ini, kebersamaan 
sekitar 1 jam 45 menit. Di atas pesawat, Pagi-pagi buta kami semua sudah antarwarga sekolah dapat terjaga dengan 
waktu pun berlalu sangat cepat, ada berkumpul di restoran hotel untuk sarapan baik, serta memperdalam hubungan 
sebagian dari kami yang mendengarkan pagi. Di sini, kami menemukan berbagai persaudaraan mereka. Setelah  morning 
lagu, berfoto-foto ria atau hanya sekadar assembly, kami diajak menuju overseas 
bercengkerama dengan teman-teman yang room. Di sana kami bertemu teman-teman 
lain.  Akhirnya... Silk Air MI 226 ini berhasil baru dari SMMS Korea. Dipimpin oleh Miss 
mengantarkan kami sampai di tempat Tan, kami diminta untuk memperkenalkan 
tujuan... Changi Airport, Singapura, dengan diri dan bersosialisasi dengan siswa-siswi 
selamat dan tepat waktu. Sesampainya di dari Korea. Sebelum istirahat, kami 
sana, kami pun terpukau dengan berbagai diberikan sedikit materi tentang sejarah 
fasilitas yang tersedia di sana. Seperti Singapura.
drinking water, wi-fi service dan penjagaan Pada jam istirahat, Kuo Chuan's Choir 
kebersihannya. Itu semua membuat kami Group mempersembahkan beberapa lagu. 
merasa sangat nyaman berada di sana. Kami tercengang melihat great 

Petra Immersion
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thJanuary 26Tuesday...

htJanuary 27Wednesday...

performances dari mereka. Tetapi pada seperti sustainability dan reverse osmosis ini tidak pernah ada di Indonesia, itulah 
pukul 14.00, kami harus meninggalkan method of water purification. Tentu saja yang mungkin membuat kami sangat 
KCPSS dan menuju science centre yang kami sangat tertarik dengan hal-hal baru tertarik dengan pelajaran ini. Di sana kami 
terletak di 15 Sceince Centre Road, 
Singapore. Kami menemukan banyak hal-hal 
baru di sana, yang tidak pernah kami 
temukan di Surabaya. Banyak media-media 
pelajaran yang dapat dilihat dan dipelajari, 
mulai dari matematika, fisika, biologi dan 
astronomi. Dan malamnya, Takasimaya 
menjadi tujuan kami selanjutnya. Kami 
diberi kesempatan untuk berbelanja ria. 

Hari ketiga pun tiba. Seperti kemarin, 
hari ini kami diharuskan bangun pagi untuk 
berangkat ke sekolah. Dan kami akan belajar 
di kelas buddy kami. Awalnya kami sangat 
shock dan ketakutan karena kebanyakan 
dari kami dimasukkan ke dalam kelas 
akselerasi, yaitu secondary 3 acceleration 
atau secondary 4 acceleration. Tetapi 
ternyata pelajaran yang diberikan tidak 
sesulit seperti yang kami bayangkan tersebut. belajar bersama-sama dengan murid-murid 
sebelumnya. Kami semua (baik dari jurusan Sesudah tour company, kami segera SMMS Korea. Setelah pelajaran movie usai, 
IPA maupun IPS) dapat mengikuti pelajaran kembali ke hotel, karena pada hari ini ada tujuan selanjutnya adalah laboratorium 
dengan baik. Bahkan beberapa dari kami dua dari teman kami yang kondisinya kurang fisika di lantai dua. Di situ kami diajak untuk 
juga mengikuti ulangan yang diadakan, dan sehat, yaitu Rina dan Eunike. mengikuti pelajaran fisika tentang cara kerja 
itu merupakan suatu kebanggaan, karena suatu sensor. Lalu, ada lagi sesuatu yang 
kami dari PPPK Petra dapat memperoleh membuat kami sangat terkejut, yaitu di 
nilai yang excellent di sana. Setelah makan lantai paling atas gedung sekolah, terdapat 
siang, kami pun diajak menuju NEWater Hari ini sedikit berbeda dari biasanya, Dr. Fish Therapy ( terapi menggunakan ikan 
Plant. Itu adalah perusahaan air di karena hari ini adalah ulang tahun dari salah yang sering kami jumpai di mall). Kami pun 
Singapura yang menjadi alat vital Singapura satu teman kami, yaitu James Andi. Pagi- diajak untuk mengunjungi tempat tersebut 
dalam mengatasi masalah air. Kami pagi saat sarapan, kami sudah menyiapkan dan  bahkan mencoba memasukan kaki atau 
dikenalkan dengan berbagai hal baru, sebuah kejutan untuk dia, dengan tangan kami. Kami sangat terhibur dan rileks 

menyiapkan sebuah kue dan lilin. dengan fasilitas-fasilitas yang mereka 
James sangat terkejut dan senang berikan. Setelah itu, kami bersama-sama 
atas apa yang kami persiapkan dengan buddy kami menuju Marina Barrage 
untuknya. Setelah membuat sedikit untuk outing program. Marina Barrage itu 
kejutan itu, kami lalu segera sendiri adalah 
berangkat ke sekolah. Lagi-lagi kami 
disambut dengan tepuk tangan 
hangat dari teman-teman baru kami 
di sana. Ini benar-benar membuat 
kami sangat senang dan nyaman. 
Hari ini kami mendapatkan pelajaran 
yang sedikit berbeda, yaitu pelajaran 
tentang pembuatan movie. Pelajaran 

sebuah bendungan terkenal 
di Singapura, yang menjaga Singapura jauh 
dari masalah banjir. Di sana kami diberi 
penjelasan tentang water conservancy 
strategy dan Singapore's survival strategy 
dalam bertahun-tahun. kami juga diberi 
kesempatan untuk bermain layang-layang 
dan piknik bersama. Dan lagi-lagi, James 
mendapat sebuah surprise meriah dari 

Programme 2010



thJanuary 30

thJanuary 28
Thursday...

Friday...
htJanuary 29

Saturday...

Nah, ini dia yang kami tunggu...! Setelah Shannon. Tidak lupa untuk menutup terlupakan bagi kami semua. 
kembali ke hotel, kami diberi kesempatan perform, kami memberikan sebuah special 
untuk berbelanja di Bugis Junction sampai perform yang didedikasikan khusus untuk 
puku 21.00. “our beloved buddies”. Dengan menyanyikan 

lagu Friends yang mewakili isi hati kami yang The last day at Singapore. Hari terakhir, 
ingin mengucapkan jutaan terima kasih kami semua berkemas-kemas dan bersiap-
kepada mereka, 

Hari ini, sama dengan hari ketiga. Kami karena telah menjadi 
diberi kesempatan untuk mengikuti teman-teman yang 
pelajaran di dalam kelas bersama buddy hebat bagi kami. Kami 
kami. Tetapi khusus untuk hari ini, kami semua tak kuasa untuk 
tidak memiliki jadwal outing. Karena kami menahan air mata, 
dijadwalkan untuk mengikuti  CCA atau mengingat hari ini 
ekstrakurikuler. Macam-macam CCA yang akan menjadi hari 
ditawarkan adalah drama, band, gu zheng perpisahan dengan 
dan chinese dance. Keempat CCA tersebut mereka. Bagi kami, 
memberikan sebuah pengalaman baru yang enam hari adalah 
menarik dan tak terlupakan bagi kami, waktu yang sangat 
karena bisa mempelajari banyak hal baru. singkat untuk saling 
Untuk menutup kegiatan di hari ini, kami mengerti dan 
menuju Orchard Road untuk membeli oleh- memahami. Tetapi 
oleh. dalam enam hari ini, 

mereka telah 
memberitahukan pada  
kami, apa arti 

Hari Jumat, tampaknya akan menjadi persahabatan itu 
hari bersejarah bagi kami semua, karena sebenarnya. Setelah semua rangkaian acara siap untuk meninggalkan negeri singa ini. 
kami akan perform sesuatu di KCPSS. farewell itu selesai, kami pun mengikuti Karena pukul 16.00, adalah waktunya bagi 
Setelah sekian lama kami mempersiapkan, pelajaran terakhir yang akan kami terima di kami untuk kembali ke Surabaya. Tetapi 
akhirnya waktu untuk tampil datang juga. sana, yaitu pelajaran robotic. Pelajaran ini sebelum itu, kami masih mempunyai 

juga memberikan sesuatu yang baru bagi kesempatan untuk mengunjungi Singapore 
kami, yaitu cara membuat dan Flyer dan makan siang bersama untuk 
mengoperasikan sebuah robot. Pukul 12.00, terakhir kalinya. Tepat pukul 18.00, kami 
kami semua berkumpul di depan general sampai kembali di Surabaya. Sesampainya di 
office. Sekali lagi, untuk mengucapkan Surabaya, kami baru menyadari bahwa tidak 
perpisahan dan photo taking. Lona lama lagi kami semua juga akan berpisah. 
mendapatkan sebuah apresiasi dari Kepala Kami sangat merasa kehilangan karena apa 
Sekolah KCPSS atas amazed speech yang dia pun yang terjadi, selama satu minggu ini 
buat. Lona juga mewakili PPPK Petra kami telah bersama-sama melewati 
memberikan kenang-kenangan untuk pihak berbagai macam peristiwa dan kenangan 
KCPSS, atas semua yang telah mereka indah yang tidak akan pernah dilupakan 
persiapkan dan berikan untuk kami. oleh kami masing-masing. Satu kata yang 
Sepulang dari KCPSS, kami segera menuju dapat kami ungkapkan, yaitu “wonderful”. 
NAFA (Nanyang Academy of fine Arts). Di We miss you all guys.
situ, kami diberikan sedikit penjelasan dan 
tour campus. Kami juga mempersiapkan (we dedicated this for our beloved buddies: 
sebuah perform yang tidak kalah Jo’ssy Koh, Venus Yap, Shireen Paul, King 

Perform hari ini akan dibagi dalam 4 bagian, menariknya dari Eunike, Nathanael, Billy, Jared, Denise Tham, Doreen Theo, David 
yaitu: pertama diawali dengan speech yang Sylvia dan Shannon.  Sekitar pukul 15.00, Tiarso, Elroy Lim, Rachel Divya, Lee Huiting, 
diberikan oleh Lona (sebagai perwakilan kami meninggalkan NAFA dan bertolak ke Joel Chung, Felicia Chong, Lisa Gay Xue, 
dari PPPK Petra), selanjutnya diteruskan Sentosa island. Di Sentosa, kami memasuki Chua Shan En, Ryan Ngin, Goh Xin Fu, 
oleh sebuah drama kolosal yang diikuti oleh berbagai macam wahana, yaitu 4D studio, Matthew Lu, Dorin Ng, Sian Chan, Zeng 
semua siswa-siswi dari PPPK Petra, yang sky tower dan yang terakhir adalah melihat Jieying, Yeo Hian Yong, Ansel Pakhrin, 
ketiga adalah persembahan lagu dari pertunjukan Songs of The Sea. Hari ini Chireni Thiruman and Aaron Ramzeen) 
Eunike, Nathanael, Sylvia, Billy dan benar-benar menjadi hari yang tak 
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Robotics & Computer Education yang dengan peserta mulai kelas V sampai 
merupakan lembaga pelatihan tingkat SMA. Lomba Robotics Maze 
robotika, elektronika dan komputer, Programming ini didukung dengan dua 
berinisiatif untuk membantu, mendidik puluh unit laptop dari sponsor untuk 
dan melatih para siswa-siswi dalam pemrograman robotics. 

TMsebuah acara IT-SMART  Competition Para peserta terlihat begitu 
& Exhibition 2010. Acara tersebut kompetitif dan sangat piawai ketika 

dilaksanakan pada tanggal 15 - 17 Dunia teknologi saat ini semakin mereka duduk di depan laptop dan 
Januari 2010 di Plaza CITO, Surabaya, berkembang dan sudah menjadi salah melakukan pemrograman. Di akhir 
dengan konsep dan tema “Play, Fun & satu kebutuhan pokok bagi masyarakat. kompetisi, ekspresi lugu dan gembira 

TMSepertinya ungkapan sayur kurang terpancar dari wajah Gerald (kelas IIA Learn”. IT-SMART  menyuguhkan 
garam cocok bagi seseorang yang tidak SD Kristen Petra 5) dan Joane Olivia beberapa kategori untuk dilombakan, 
bisa mengikuti lajunya perkembangan (Kelas IIA SD Kristen Petra 13), karena yaitu kompetisi elektro, kompetisi 
teknologi. Dunia pendidikan adalah telah mendapat Juara I dalam merakit robotika dan kompetisi komputer. Salah 
salah satu lingkungan yang komponen lego menjadi bentuk tower satu faktor yang memengaruhi 
mengharuskan peserta didik untuk dengan cepat dan tepat.  Selamat buat keberhasilan lomba ini adalah 
selalu up to date atau tidak gaptek. Gerald dan Joane...!!keberadaan laptop atau komputer yang 
Tuntutan tersebut telah membuat para bagus untuk sebuah pemrograman. 
pendidik dan peserta didik termotivasi Untuk kategori robotics dibagi menjadi 
untuk selalu peka terhadap dua level, yaitu Tower Speed Building 
perkembangan teknologi. Karena yang diikuti oleh siswa-siswi kelas I - IV 

TM
Robotics Maze ProgrammingIT-SMART  SD dan  keadaan itu juga, membuat 

IT-SMART
Competition & Exhibition 2010

IT-SMART

Ular tangga

  ES Q U A R E& D I C

 adalah salah satu permainan yang tetap 
menarik untuk dimainkan dari dulu sampai sekarang. Sekalipun sedikit 
tergeser oleh permainan modern, misalnya video game, playstation dan lain 
sebagainya. Dalam permainan ular tangga, pemain hanya memindahkan 
bidak sesuai dengan angka yang ditunjukkan muka dadu. Selain itu, bidak 
akan naik jika berhenti pada gambar tangga atau turun jika berhenti pada 
gambar ular. Gerakan naik dan turun dapat dimanfaatkan dalam materi 
pelajaran matematika, utamanya untuk bilangan negatif dan positif. Dengan 
sedikit modifikasi, permainan itu bisa menjadi media pembelajaran yang 
menarik. Seperti di SD Kristen Petra 5 ini, gambar ular dan tangga diganti 
dengan soal pengerjaan hitungan campuran. Bila hasilnya berupa bilangan 
positif, bidak boleh maju sesuai dengan jawaban yang diperoleh. Tetapi jika 
hasilnya berupa bilangan negatif, bidak harus mundur sesuai dengan hasil 
soal tersebut, misal: (-18) + 10 x 2 = 2, oleh karena itu bidak harus maju dua 
langkah.

Permainan Square & Dice ini digunakan untuk melatih siswa agar 
senantiasa ingat, mana yang harus dikerjakan dulu, jika ada tanda x [kali], : 
[bagi], + [tambah], atau – [kurang] dalam satu soal. Hehehe... menarik 
bukan?!
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Internet adalah media komunikasi dan informasi yang mudah 
diakses oleh siapa saja, termasuk anak-anak dan remaja. Mereka 
bisa s
facebook, twitter, friendster dan lain sebagainya. Informasi yang 
diperoleh pun sangat beragam, baik itu yang bermuatan nilai positif, 
maupun negatif yang bisa merusak mental dan moral anak-anak 
sebagai generasi muda. Akan sangat fatal akibatnya apabila para 
remaja ini memperoleh informasi-informasi yang keliru dan kadang 
menyesatkan, contohnya tentang pendidikan seks dan penggunaan 
narkoba yang rawan penyalahgunaan. Karena pada masa pubertas 
ini, remaja cenderung mempunyai rasa ingin tahu dan rasa ingin 
mencoba yang begitu besar. Bahkan dari situs-situs di internet, 
kalangan anak–anak dan remaja bisa dengan mudahnya membuka 
dan melihat gambar atau video porno, baik secara sengaja maupun 
tidak sengaja.

urfing, browsing, chatting, blogging, masuk jejaring sosial 

Praremaja

Setiap individu tidak bisa mencegah positif dan penuh tanggung jawab 
kemajuan teknologi informasi dan kepada Tuhan. Karena alasan di atas, 
komunikasi yang berkembang sangat pada tanggal 16 Januari 2010, siswa-
pesat ini. Untuk itu, sekolah-sekolah siswi kelas VI SD Kristen Petra 1 
sebagai wadah pendidikan perlu mengikuti ceramah mengenai seks dan 
menyikapi hal ini dengan bijak, bisa NAPZA yang diadakan di ruang 
dengan mengadakan program auditorium, dengan tema ”Pentingnya 
pembekalan pengetahuan dan Pendidikan Seks pada Masa Praremaja 
pendidikan kepada siswa, agar mereka dan Bahaya Penyalahgunaan NAPZA“. 
mampu menyaring dan memanfaatkan Dalam acara tersebut, dr. Soejenli 
informasi-informasi tersebut secara tampil sebagai pembicara untuk siswa 

laki-laki, sedangkan dr. Titik S. tampil 
selaku pembicara untuk siswa 
perempuan. 

Beberapa tujuan ceramah di atas 
adalah sebagai berikut:

- Siswa mengetahui dan memahami 
dengan benar tentang 
perkembangan diri dan 
seksualitasnya.

- Siswa mengetahui dan memahami 
dengan benar tentang NAPZA dan 
bahaya penyalahgunaannya.

- Menghindarkan siswa agar jangan 
sampai terjerumus ke dalam 
pergaulan negatif, penyimpangan 
seksual dan penyalahgunaan 
NAPZA.

Pentingnya Pendidikan Seks 
pada Masa Praremaja

Apakah kalian sudah pernah mendengar cerita rakyat yang 
berjudul “Malin Kundang”? Malin Kundang adalah sebuah 
cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. 
Legenda ini berkisah tentang seorang anak yang durhaka 
pada ibunya, dan karena itu dikutuk menjadi batu. Kisah 
tersebut kembali diperankan oleh para siswa kelas V SD 
Kristen Petra 12, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 
Pembelajaran ini bertujuan agar para siswa dapat 
memerankan suatu tokoh drama dengan benar, mengambil 
nilai-nilai hidup yang baik dari cerita tersebut, sekaligus 
melestarikan budaya daerah yang ada di Indonesia. Ayo 
teman-teman... ekspresikan dirimu dalam sebuah karya 
nyata! 

Nilai Hidup
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Nilai

Penanaman nilai-nilai respect, responsibility dan honesty 
di lingkungan SD Kristen Petra 11, senantiasa dilakukan secara 
terus menerus melalui berbagai macam kegiatan. Salah satu 
kegiatan yang menunjang pelaksanaan nilai-nilai tersebut, 
adalah dengan kegiatan membersihkan lingkungan sekolah di 
awal bulan Januari lalu. Pada kesempatan itu, semua siswa 
kelas IV A dan IV B membersihkan kotoran-kotoran yang 
berserakan di halaman sekolah, taman atau tempat-tempat 
lainnya yang masih di dalam lingkungan sekolah. Mereka 
dibagi dalam beberapa kelompok untuk melakukan tugas 
tersebut, sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan oleh 
guru masing-masing. Dalam kegiatan itu, mereka dididik 
untuk ikut berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan, 
bekerja sama dalam kelompok dan membuang sampah pada 
tempatnya. Bagi sebagian orang, membersihkan lingkungan 
memang tidak enak, tangan kita jadi kotor, ada bau yang tidak 
sedap dan melelahkan. Tetapi jika kita melalukannya 
bersama-sama, kita tidak akan merasakan semua itu sebagai 
sesuatu beban. Selain itu, setelah kita menyelesaikan tugas 
tersebut, kita pasti akan merasa senang dan puas melihat 
hasil pekerjaan kita. Lingkungan menjadi bersih dan hijau 
kembali. Rajin pangkal pandai, bersih pangkal sehat...!

Berbagai macam sumber energi dapat kita jumpai dalam 
kehidupan sehari-hari. Pengenalan akan sumber energi ini 
sangat penting bagi anak-anak, agar terhindar dari bahaya 
penggunaan yang salah. Tujuan pengenalan pemakaian 
sumber energi ini agar siswa dapat menggunakan benda-
benda yang sumber energinya berasal dari listrik, baterai dan 
bahan bakar lainnya dengan benar.

Tampak Ibu Titik Wulandari, S.Pd. sedang membimbing 
salah seorang teman dari SD Kristen Petra 10 dalam praktik 
menggunakan alat pemanas energi listrik, yaitu setrika. 
Melalui praktik-praktik seperti ini, diharapkan siswa dapat 
mengetahui kegunaan suatu benda dan menghindari cara 
penggunaan yang keliru, agar tidak membahayakan bagi diri 
sendiri maupun orang lain.

menjaga kebersihan lingkungan

Hehe... bisa dong...!”
“Menyetrika baju sendiri?? 

Pendidikan
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By: Meilissa Dewi

TINGKAT SD SESURABAYA

Sebuah terobosan sedang dilakukan oleh belas finalis Lomba Matematika, muncul tiga 
sekolah SMP Kristen Petra 2 untuk membangun orang juara, yaitu: Fransisca Andriani dari SD 
image positif di kalangan masyarakat, terutama YPPI I Surabaya yang merebut Juara I, Alicia 
untuk para calon orang tua siswa baru tahun Maydeline dari SD Katolik Santa Theresia 
pelajaran 2010/2011. Dengan Surabaya merebut Juara II, Andrew 
menyelenggarakan Lomba Matematika dan IPA Tirtawardhana dari SD Katolik Santa Clara 
tingkat SD se-Kota Surabaya, khususnya untuk Surabaya merebut Juara III. Untuk Lomba Ilmu 
siswa-siswi yang sekarang sedang duduk di Pengetahuan Alam, keluar tiga orang juara, 
kelas VI SD. Kegiatan itu diadakan pada hari yaitu: Fransisca Andriani dari SD YPPI I Surabaya 
Sabtu, 19 Desember 2009 silam. Perlombaan merebut Juara I, Titis Nadya Basuki dari SD 
yang baru pertama kali dilakukan oleh sekolah  Negeri Kaliasin 3 Surabaya merebut Juara II, 
ini, ternyata mendapat sambutan yang cukup Ailsa Amanda R. K. dari SD Negeri Kaliasin 3 
bagus dari masyarakat, terbukti dengan Surabaya merebut Juara III. Kepada para juara 
banyaknya siswa kelas VI SD yang mendaftar diberikan penghargaan berupa piala, uang 
sebagai peserta lomba ini. tunai dan voucher uang pengembangan.

Lomba dimulai pukul 08.00 dan berakhir 
sampai pukul 14.30. Hasilnya, dari delapan 

LOMBA MATEMATIKA  
& IPA 

LOMBA MATEMATIKA  

Demikian motto dari seorang petenis lalu. Dalam menghadapi lomba ini, 
asal SMP Kristen Petra 1, yang memiliki ternyata  tidak berjalan mulus seperti 
nama Christian J. Kwok. Ia terinspirasi y a n g  i a  b a y a n g k a n ,  p a d a  s a a t  
oleh seorang petenis asal Swiss yang pertandingan ia mengalami sakit 
pernah menduduki peringkat satu pinggang. “Tiada kata menyerah, saya 
Association of Tennis Professionals, yaitu akan terus bermain sebisa mungkin dan 
Roger Federer. Sejak berumur enam pastinya tetap berdoa”, ujar Christian saat 
tahun, cowok yang duduk di kelas IX-2 ini mengingat kendala yang dihadapinya itu. 
sudah memiliki hobi bermain tenis. D a n  a k h i r n y a . . .  s e m a n g a t n y a  

Pada kesempatan kali ini, Christian membuahkan hasil, ia berhasil menyabet 
telah berhasil meraih Juara II Tunggal Juara II. Selamat buat Christian!
Putra kelompok umur 16 tahun, dalam 
Kejuaraan Nasional Tenis Junior-TDP. oleh: Jessica, Lydia, Magdalena dan Maria

Lomba yang diadakan oleh Universitas 
Pembangunan Nasional ini dilaksanakan 
pada tanggal 13 Desember 2009 yang 

“Tiada Kata Menyerah”
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Hey guys! SMP Kristen Petra 3 telah beraksi! Kami, khususnya kelas 
VII dan VIII, berencana membuat suatu model rangkaian elektro. Di 
tiap kelas, akan dibagi beberapa kelompok, yang setiap 
kelompoknya terdiri atas lima sampai enam orang. Rangkaian 
tersebut menggunakan sensor, tetapi kali ini berbeda dengan yang 
lain, karena membutuhkan kreativitas siswa. Kegiatan membuat 
rangkaian ini sangat bagus, karena kami belajar sambil bermain. 
Selain itu, karena kami juga dituntut untuk berkreasi dalam 
merancang rangkaian itu sendiri.

Hehe... siapa tahu dengan belajar membuat rangkaian ini, di 
kemudian hari nanti kami bisa merancang suatu radar yang canggih. 
Seperti INDRA (Indonesian Radar) buatan ilmuwan-ilmuwan di Pusat 
Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (PPET LIPI). 

Kreativitas 
Siswa

Berbagi Kasih
Anak-anak kecil itu memandang jauh dengan tatapan 

kosong, seolah tak menghiraukan kedatangan kami, OSIS 
SMP Kristen Petra 4, yang berkunjung ke TK Benih Bangsa  
Porong. Setelah kami semua menyapa, “Selamat pagi anak-
anak…”, ternyata mereka menyapanya dengan antusias 
sekali.  Bahkan, mereka satu per satu menunjukkan 
keterampilannya menyanyi, sehingga kami pun ikut  
menyanyi bersama mereka.

Keceriaan anak-anak semakin tampak ketika kami 
berbagi kasih kepada mereka. Sebagai ungkapan terima 
kasih anak-anak kepada kami, mereka bernyanyi dengan 
riangnya. Kegiatan bakti sosial ke TK Benih Bangsa, Dusun 
Tanggulrejo, Kecamatan Porong ini, membuat kami 
mendapat pembelajaran iman, bahwa hidup
harus dapat berbagi kasih tanpa memandang perbedaan 
usia, status sosial, pendidikan , ekonomi dan lain lain.

oleh: Yescry Lenterania Yodana

etelah berkonsentrasi penuh dalam menghadapi 
Ulangan Akhir Semester (UAS) gasal, tiba saatnya bagi Skami untuk mengikuti karya wisata sebagai program 

sekolah yang wajib diikuti oleh semua siswa-siswi kelas XI 
SMA Kristen Petra 3, baik jurusan IPA maupun IPS. Karya 
wisata ini diadakan pada tanggal 11 Desember 2009, 
dengan mengunjungi Museum Mpu Tantular. Di sana 
banyak siswa-siswi yang tertarik dengan budaya masa 
lampau, serta perkembangan IPTEK dari waktu ke waktu. 
Kami juga bisa mendapatkan tambahan informasi dari 
perpustakaan umum.

Hari menjelang siang, tetapi perjalanan kami masih 
terus berlanjut ke taman rekreasi Selecta, Kota Batu. Di sana 
kami dapat bermain, namun ada juga yang berfoto-foto 
karena pemandangannya memang indah. Dari karya wisata 
ini, kami juga mendapati beberapa kelas yang tampil cukup 
kompak, seperti kelas XI IPA 2 yang memakai kaus 'Baby 
Milo' dan kelas XI IPA 3 yang memakai kaus 'Spongebob'. 
Semoga karya wisata ini bermanfaat bagi kami semua. God 
bless you...

Karya WisataKarya Wisata
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Kekalahan SMP Kristen Petra 4 dalam kejuaraan DBL (DetEksi Basketball League) 
menyisakan kesedihan yang sangat mendalam bagi seluruh keluarga besar SMP 
Kristen Petra 4, terutama bagi para pemainnya. Tangis pun tak tertahankan lagi, air 
mata keluar dan membasahi pipi para pemain dan para pendukungnya. Yah. . . 
bagaimanapun apa yang terjadi, itulah realitas. . .

 Pembawa Setitik Cahaya

Tetapi kesedihan itu tidak lagi dirasakan, semangat Petra 
4 kembali bergolak. Setelah beberapa hari berselang, tawa 
dan canda siswa-siswi Petra 4 dapat mengembalikan cahaya 
para pemain DBL lewat skill contest. Setelah latihan keras  

dan dukungan dari siswa-siswi serta para guru, 
akhirnya Petra 4 dapat melaju ke babak final skill 
contest. Adalah Fernando Wahyu, si mesin point  inilah 

yang menjadi harapan Petra 4. Cowok yang berbakat 
dalam permainan bola basket  ini, telah menjuarai 

beberapa ajang dalam bidang olahraga, khususnya bola 
basket. ”Aku udah latihan jump shoot, latihan passing juga 
sama temen-temen”,
begitu ujarnya. Persiapan yang sangat matang telah 
disiapkan oleh segenap pemain DBL dari Petra 4. Berkat 
latihan keras inilah, akhirnya Petra 4 memperoleh 
kemenangan dalam ajang DBL Skill Contest.

oleh: Vigor Betafili Putra Ekarus

Mesin Poin

First Experience
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Prestasi yang cukup membanggakan telah diukir oleh 
Livia Lukito, siswi SMP Kristen Petra 1 kelas VII-8. Dia baru 
saja berhasil meraih Juara I dalam Kejuaraan Renang Indah 
tingkat nasional yang berlangsung pada tanggal 21 - 23 
Desember 2009 silam. Kejuaraan ini dilaksanakan di kolam 
renang Gelora Bung Karno, Jakarta. Event ini memang sudah 
lama dinantikan oleh Livia. Karena itu, dalam persiapan 
menghadapi lomba ini, ia berlatih tekun selama kurang 
lebih lima bulan sebelumnya.

Sebenarnya, gadis yang sekarang sedang menikmati 
masa remaja ini telah belajar renang sejak usia dini. “Ya, saya 
sudah belajar renang sejak kelas I SD”, ujar Livia. Baginya, 
renang bukan hanya menjadi kegiatan berolahraga saja, 
namun juga baik untuk kesehatan. Usaha untuk terus 
berlatih, kerja keras serta semangat Livia, merupakan 
motivasi yang patut diacungi jempol. Karena pada akhirnya 
nanti, semuanya itu pasti membuahkan hasil yang sangat 
luar biasa. Selamat buat Livia...!

oleh: Jessica, Lydia, Magdalena dan Maria

renang bukan hanya menjadi kegiatan 
berolahraga saja, namun juga baik untuk 

kesehatan
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Accounting Competition

(XIIS5). Ketiganya berhasil masuk ke dalam 
final dan mengalahkan ratusan kontestan 
yang ada.

 Dalam perlombaan ini, kami pun harus 
melewati tiga babak yang ada pada lomba 
ini. Babak pertama adalah mengerjakan 
soal secara kolektif atau individu, 
sedangkan babak kedua adalah menyusun 
laporan keuangan secara kelompok, 
hingga akhirnya berhasil masuk ke babak 
final.

Di babak final inilah kuasa Tuhan 
bekerja sangat luar biasa pada kami. 
Contohnya saja pada kelompok kami 
(Agung, Lisia dan Cecilia), karena melewati 
babak pertama yang terdiri atas tiga 
macam sesi (sesi cepat tepat, presentasi 
dan sesi who's brave) dengan hasil yang 
kurang memuaskan, lalu di sesi kedua 
dalam final yang masih mendapatkan nilai 
terendah dari lima tim yang ada di babak 
final ini. Pada saat itu, kami benar-benar 
pasrah dan berdoa kepada Tuhan. Hingga dalam lomba di Universitas Airlangga, 
akhirnya kami benar-benar merasa jika... pada tanggal 12 Desember 2009 yang lalu. 
with God everything is possible. Kami Apalagi sekolah kami yang mengirimkan 
berhasil menjadi Juara I karena dapat tiga timnya untuk berkesempatan unjuk 
menjawab soal terakhir yang diberikan juri gigi dalam perlombaan ini. Tim pertama 
pada waktu tambahan. Puji Tuhan...! SMA yang terdiri atas Agung (XIIA1), Lisia (XIIS3), 
Kristen Petra 1 dapat menyabet tiga piala Cecilia (XIS1). Lalu tim kedua, yaitu: Claudia 

With God, everything is possible... sekaligus dalam lomba itu, karena Juara II  Puji P. C. (XIS3), Meliana (XIIS2), Lieanto Agni 
juga berhasil dibawa pulang oleh tim syukur luar biasa kepada Tuhan Yesus atas (XIIA3). Dan tim yang ketiga, yaitu: Irene 
kedua dan juara kelima oleh tim ketiga.kemenangan yang Ia berikan kepada kami (XIS3), Aditama (XIIS5) dan Christopher 

Juara I, III dan V, dalam Accounting Competition 
tingkat Jawa-Bali oleh Universitas Airlangga

Dalam Tuhan, kami berhasil menjadi 
juara umum melawan ratusan 
peserta lainnya . . .

P PNAS  
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Christopher Tedjobuwono, siswa Inilah profil Christopher, lahir di 
SMA Kristen Petra 2 yang saat ini Surabaya, 4 Februari 1994. Dia masuk 
duduk di kelas X2, mengikuti Pekan klub Hiu sejak usia empat tahun, 
Olah Raga Pelajar Nasional (POPNAS) latihan demi latihan dijalaninya. Sejak 
ke X di Yogyakarta, pada tanggal 2 - 11 kelas VI SD, dia memutuskan untuk 
November 2009. Dari hasil menekuni cabang olahraga renang. 
pertandingan di cabang olahraga Berbagai kejuaraan renang, baik di 
renang, dia mampu menorehkan dalam dan di luar negeri sudah pernah 
prestasi yang cukup menonjol, yaitu 2 diikuti, seperti kejuaraan SEA AGE di 
medali emas untuk kategori 50 meter Singapura tahun 2007, Thailand tahun 
gaya bebas dan 4 x 100 meter gaya 2008 dan Malaysia tahun 2009. 
bebas estafet, 2 medali perak untuk Semoga sukses dan tetaplah berjuang 
kategori 100 meter gaya bebas dan 4 x Christoper, kiprah dan prestasimu 
100 meter gaya ganti, dan 3 medali terus dinanti!
perunggu untuk kategori 50 meter, 
100 meter, dan 200 meter gaya 
punggung.
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SMA Kristen Petra 5 kembali mengukir prestasi di bidang fotografi tingkat se-
Gerbangkertasusila. Kini prestasi itu diukir lagi oleh Christian Albert (XIIA2) 
dengan panggilan akrab cabe. Dia memenangi perlombaan 
Hunting on The Spot pada acara  yang berjudul Muda 
Creativity. Lomba tersebut diadakan oleh 
Universitas Surabaya yang bekerja sama 
dengan Kompas, pada tanggal 17 Januari 
2010 yang lalu. Dia berhasil mengambil 
sebuah moment pada saat lomba futsal 
yang menjadi rangkaian acara dari 
Muda Creativity dari atas tempat wall 
climbing.

Hunting on The Spot

TASMK Kristen PetraSMK Kristen Petra
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Pada hari Minggu, tanggal 10 mempunyai dua output, yaitu 12 volt 
dan 24 volt. Microcontroller yang kita Januari 2010 dan 17 Januari 2010, 
gunakan, terdapat IC 7805 yang siswa kelas XII semua jurusan di SMK 
berfungsi untuk menurunkan Kristen Petra mengikuti Ujian Tugas 
tegangan, agar microcontroller bisa Akhir (TA). Di sini, siswa diuji oleh 
bekerja pada tegangan lima volt. Pada orang-orang dari dunia industri dan 
bagian microcontroller ini berfungsi Diknas Surabaya. TA ini 
untuk memprogram gerak dari robot diperlukan sebagai 
lengan tersebut. Output dari persyaratan mengikuti Ujian 
microcontroller ini diberikan pada Nasional.
bagian driver untuk mengendalikan 
motor.

Untuk Jurusan Mekanik Otomotif, 
para siswa membuat rangka mobil Ini adalah sebagian dari 
sendiri dengan mengeluarkan dana proyek TA siswa kelas XII. 
sendiri.Jurusan Elektronika Industri (EI) 

mengerjakan proyek TA dengan judul 
“Arm Robot With Microcontroller“ 
(robot lengan dikontrol oleh 
mikrocontroller/mikropengendali). 
Maksud dari pembuatan ini adalah, 
seandainya di industri ada barang 
kimia yang berbahaya, nanti yang 
mengambil bukan tangan manusia, 
tetapi kita bisa menggunakan tenaga 
robot ini. 

Berikut adalah proses kerja dari 
robot ini. Pertama, tegangan dari 
power supply diberikan ke 
microcontroller. Microcontroller ini 
membutuhkan tegangan lima volt, 
sementara pada power supply 

Kemudian di Jurusan Teknik 
Permesinan, para siswa membuat 
proyek "Mesin Pemipil Jagung". Mesin 
pemipil jagung ini merupakan salah 
satu produk yang bisa menghasilkan 
biji jagung yang bersih dari 
kotorannya. Mesin pemipil jagung ini 
sangat diperlukan di kalangan 
industri pertanian, karena dapat 
mempercepat proses pemilihan 
jagung kering. Selengkapnya, fungsi 3. Untuk menghasilkan pipilan jagung 
alat ini adalah sebagai berikut: yang sempurna.
1. Memipil jagung dari tongkolnya. 4. Mengefisienkan waktu yang 
2. Menghasilkan pipilan biji jagung diperlukan untuk pemipilannya.

yang bersih dari kulit maupun 
kotoran lainnya.
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