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Bridge Competition 2010

STOP! Save the ocean, please... 

Petra Parade 2010

Save Our Environment

WiMaGe 2010

Kemilau Paskah

Robotic Challenge

Happy Easter

Menghidupi Sebuah Janji

Creative Learning

Asyik... percobaan lagi

Naik Delman

Membuat Televisi

Open House

Tidak terasa, tahun ajaran 2009/2010 akan segera berakhir. Para 

siswa kelas XII pun telah menjalani Ujian Nasional 2010. Dan selanjutnya, 

mereka akan melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. 

Semoga apa yang telah mereka dapatkan selama menimba ilmu di PPPK 

Petra, dapat menjadi bekal untuk langkah selanjutnya.

Untuk edisi   kali ini, kami menampilkan liputan tentang 

open house Kelompok Bermain PPPK Petra yang dilaksanakan beberapa 

waktu yang lalu. Kami juga menampilkan ulasan tentang perayaan dan 

bakti sosial Paskah di sekolah-sekolah. Baca juga cerita sukses siswa-siswi 

PPPK Petra dalam menjuarai lomba-lomba, antara lain Bridge 

Competition 2010, Petra Parade 2010, Kompetensi Bola Basket, hingga 

Robocom Challenge.

Terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah mengirimkan materi 

untuk   edisi kali ini. Kirimkan masukan dan saran Anda ke 

alamat redaksi atau melalui e-mail. Semoga apa yang kami sajikan dapat 

bermanfaat.

Selamat membaca!

gema

gema

petra

petra

Pelindung:
Dewan Pengurus PPPK Petra

Pembina: 
Ir. Irwan Santoso

Ir. Jimmy Priatman, M.Arch. 
Ir. Suwandi

Redaksi: 

  Puslitbang Pendidikan PPPK Petra

Alamat Redaksi:

Jalan H.R. Mohamad kav. 808

Surabaya 60226, Jawa Timur

Telepon: (031) 731 4501

Faksimile: (031) 731 8985
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Sekolah-Sekolah PPPK Petra

SMA Kristen Petra 1 : Jl. Lingkar Dalam Barat (031-7347897)
Perumahan Graha Famili Surabaya

SMA Kristen Petra 2 : Jl. Manyar Tirtoasri Raya 1-3 Surabaya (031-5946966)
SMA Kristen Petra 3 : Jl. Kalianyar 43 Surabaya (031-5344210)
SMA Kristen Petra 4 : Jl. Monginsidi 100 Sidoarjo (031-8921509)
SMA Kristen Petra 5 : Jl. Jemur Andayani XVII/2 Surabaya (031-8436474)
SMK Kristen Petra : Jl. Jemur Andayani XVI/16-18 Surabaya (031-8417391)

SMP Kristen Petra 1 : Jl. H. R. Mohamad kav. 808 Surabaya (031-7311271)
SMP Kristen Petra 2 : Jl. Embong Wungu 2 Surabaya (031-5483662)
SMP Kristen Petra 3 : Jl. Manyar Tirtoasri Raya 1-3 Surabaya (031-5947713)
SMP Kristen Petra 4 : Jl. Monginsidi 100 Sidoarjo (031-8941914)
SMP Kristen Petra 5 : Jl. Jemur Andayani XVII/2 Surabaya (031-8495555)

SD Kristen Petra 1 :  Jl. W. R. Supratman 46 Surabaya (031-5678624)
SD Kristen Petra 5 :  Jl. Galaxi Klampis Utara 1-3 Surabaya (031-5935252)
SD Kristen Petra 7 :  Jl. Kalianyar 37-41 Surabaya (031-5321383)
SD Kristen Petra 9 : Jl. Jemur Andayani XVII/2 Surabaya (031-8411134)
SD Kristen Petra 10 : Jl. Raya Darmo Harapan blok PF/2 Surabaya (031-7317695)
SD Kristen Petra 11 : Jl. Dukuh Kupang Timur XII/2 Surabaya (031-5679483)
SD Kristen Petra 12 : Jl. Monginsidi 100 Sidoarjo (031-8941915)
SD Kristen Petra 13 : Taman Asri Utara 59 Pondok Tjandra Indah (031-8672442)

  Sidoarjo

TK Kristen Petra 1
KB & TK Kristen Petra 5 : Jl. Galaxi Klampis Utara 1-3 Surabaya (031-5936655)
KB & TK Kristen Petra 7 : Jl. Kalianyar 37-41 Surabaya (031-5473460)
TK Kristen Petra 9 : Jl. Jemur Andayani XVII/2 Surabaya (031-8492436)
TK Kristen Petra 10 : Jl. Raya Darmo Harapan blok PF/2 Surabaya (031-7327385)
TK Kristen Petra 11 : Jl. Dukuh Kupang Timur XII/2 Surabaya (031-5622609)
TK Kristen Petra 12 : Jl. Monginsidi 100 Sidoarjo (031-8963471)
KB & TK Kristen Petra 13 : Taman Asri Utara 59 Pondok Tjandra Indah (031-8681840)

   Sidoarjo

: Jl. W. R. Supratman 46 Surabaya (031-5622608)

Kkata redaksi

content
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Dengan hasil yang kami peroleh tersebut, kami 

berusaha untuk lebih giat dalam belajar dan 

menambah wawasan yang lebih luas lagi. Semoga pada 

kesempatan berikutnya, kami boleh memberikan yang 

lebih baik lagi.

“

“

Kami, tim yang tergabung dalam “De One”, beranggotakan 
Dwi A. (XIIA-1), Melisa M. (XIA-4) dan Irisa C. (XIA-3), adalah 
salah satu wakil dari SMA Kristen Petra 1 untuk mengikuti 
Bridge Competition 2010. Banyaknya peserta yang berasal dari 
berbagai kota di Indonesia membuat tingkat persaingan di 
kompetisi ini cukup tinggi. Di sini, kuasa dan penyertaan Tuhan 
terjadi atas diri kami, karena kami dapat lolos ke babak 
semifinal. Kami begitu senang dan tidak menyangka hasil ini, 
walaupun kami berada di urutan ke-10 (dari lima puluh tim, 
hanya diambil sepuluh tim yang akan berlaga pada babak ini). 
Walau demikian, kami tetap selalu berusaha untuk 
memberikan yang terbaik, terlebih hanya untuk Tuhan. Adanya 
selang waktu dari babak penyisihan ke pre-final, kami gunakan 
untuk mencari konstruksi jembatan yang kuat dan efisien dari 
buku-buku serta internet. Itu kami lakukan guna memperbaiki 
kelemahan jembatan kami.

Pada waktu pre-final tanggal 27 Maret 2010, mukjizat Tuhan 
nyata atas kami. Kami masuk ke-5 besar dengan berat beban 
19,3 kg. Jembatan kami kali ini, lebih efisien dibanding dengan 
jembatan para peserta lainnya. Proses untuk menyelesaikan 
jembatan diberi waktu kurang lebih tujuh jam. Kami membawa 
peralatan yang dibutuhkan untuk membuat konstruksi 
jembatan tersebut. Pada saat membuat jembatan, kami 
mengalami sedikit masalah. Tetapi karena keuletan dan kerja 
sama tim yang solid, serta terus berharap kepada Tuhan, 
sehingga akhirnya tercipta jembatan yang kokoh dan efisien . 
Dalam penilaian oleh juri, tim kami dinyatakan sebagai Juara II 
dengan efisiensi 985,0187.

Kami sangat senang dan bersyukur kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, karena Dia turut bekerja dalam diri kami, dan tiada 
yang mustahil bagi Dia.

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus atas 
kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami, dalam Bridge 
Competition 2010 antar-SMA tingkat nasional yang 
diselenggarakan oleh Universitas Kristen Petra. Tim kami yang 
beranggotakan Vincent K. Edison (X-2) dan Johan Chandra (X-2) 
dari SMA Kristen Petra 1, berhasil berjuang pantang menyerah 
dan selalu optimis untuk menjadi yang terbaik. Berkat anugerah 
Tuhanlah, lomba yang terdiri atas babak penyisihan, semifinal 
dan final tersebut, dapat kami jalani dengan baik dan lancar. 
Berkat kelancaran tersebut, kami dapat melenggang ke babak 
final yang diadakan di City Of Tomorrow (CITO), pada tanggal 4 
april 2010, yang berlangsung seru dan menegangkan.

Kami mencoba untuk membuat jembatan sekuat mungkin. 
Karena nantinya, jembatan yang kami buat akan menjalani 
proses pembebanan. Di mana setiap jembatan para peserta 
akan diberi beban untuk mengetahui batas maksimal tingkat 
kekuatannya. Dari hasil itu, bisa diketahui tingkat efisiensi 
jembatan, yang dikalkulasikan dengan berat jembatan itu 
sendiri.

Setelah proses pembuatan dan pengujian selesai. Tibalah 
saat yang paling ditunggu, yakni pengumuman pemenang. 
Akhirnya... kami keluar sebagai Juara I dengan efisiensi 
jembatan tertinggi (1820,084), mengalahkan lima puluh tim 
lainnya  dan berhak membawa pulang trofi juara. 

Bridge Competition 2010Bridge Competition 2010

nd2  Place

st1  Place
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ada tanggal 9 April 2010, salah satu kelas XII 
SMA Kristen Petra 3 mengadakan kunjungan ke Ppanti asuhan dalam rangka ujian praktik 

pelajaran agama. “Mereka perlukan” mungkin kata yang 
tepat untuk menggambarkan bahwa kehidupan mereka 
tidak seberuntung kita. Oleh karena itu, kita, orang-orang 
yang diijinkan Tuhan menerima berkat yang lebih, wajib 
berbagi dengan mereka. Bukan saja berbagi materi, tetapi 

STOP!
tulah judul mading SMA Kristen Petra 2, yang memenangkan 

lomba mading 2D di Universitas Widya Mandala. Gelar mading 

favorit ini berhasil diraih tim mading Petra 2 untuk kesekian 

I
kalinya. Lomba yang diadakan pada tanggal 5 – 9 April lalu ini 

memberikan tema “From Zero to Hero”, yang selanjutnya dikemas lagi 

oleh tim Petra 2 hingga terbentuklah mading yang berjudul Save the 

Ocean, Please! (STOP!).

Mading yang berukuran 175 cm x 175 cm x 25 cm ini mengajak 

masyarakat sekalian, khususnya para kawula muda, untuk bersama-sama 

menyelamatkan laut yang saat ini terancam keberadaannya. Dengan 

melakukan hal-hal kecil yang bisa dimulai dari diri sendiri, seperti 

membuang sampah pada tempatnya, menjaga agar limbah pembuangan 

tidak mencemari laut, tidak menggunakan bahan beracun untuk 

menangkap ikan, 

tulah judul mading SMA Kristen Petra 2, yang memenangkan 

lomba mading 2D di Universitas Widya Mandala. Gelar mading 

favorit ini berhasil diraih tim mading Petra 2 untuk kesekian 

I
kalinya. Lomba yang diadakan pada tanggal 5 – 9 April lalu ini 

memberikan tema “From Zero to Hero”, yang selanjutnya dikemas lagi 

oleh tim Petra 2 hingga terbentuklah mading yang berjudul Save the 

Ocean, Please! (STOP!).

Mading yang berukuran 175 cm x 175 cm x 25 cm ini mengajak 

masyarakat sekalian, khususnya para kawula muda, untuk bersama-sama 

menyelamatkan laut yang saat ini terancam keberadaannya. Dengan 

melakukan hal-hal kecil yang bisa dimulai dari diri sendiri, seperti 

membuang sampah pada tempatnya, menjaga agar limbah pembuangan 

tidak mencemari laut, tidak menggunakan bahan beracun untuk 

menangkap ikan, dan lain sebagainya. Dengan begitu, akan berdampak 

baik pada kehidupan manusia. Bahkan, secara tidak langsung, kita juga 

menyelamatkan kehidupan makhluk dalam air, karena laut yang bersih.

Desain mading yang tak kalah unik dan lucu pun dapat menarik hati 

para juri. Yang akhirnya mengantarkan tim mading SMA Kristen Petra 2 

sebagai juara favorit untuk tahun 2010 ini. Viva, Petra 2!

juga cinta kasih. Anak-anak yang masih kecil itu tidak 
dapat merasakan masa kecil seperti kita, yang selalu 
dibina dan ditemani oleh orang tua. Sebagai orang yang 
lebih dewasa, kita wajib untuk membimbing dan 
mengasihi mereka, sama seperti Tuhan Yesus yang 
mengasihi anak kecil.

Pada kunjungan kali ini, kita berbagi kesenangan 
dengan mereka dalam bentuk games serta puji-pujian 
kepada Tuhan. Dilanjutkan dengan penyampaian firman 
Tuhan tentang “Kasih”, yang terambil dari Matius 22 : 37 – 
39. Dan tentang “Indahnya Persaudaraan”, yang terambil 
dari Mazmur 133. Selain itu, juga ada kesaksian dari 
teman yang mengisahkan betapa Tuhan menolong dia 
dalam kesulitan. Kemudian, acara dilanjutkan dengan 
makan bersama, dan ditutup dengan doa oleh guru 
pembina, Herlina Relawati, S.Th.

Setelah doa dilakukan, penyerahan sembako kepada 
warga panti asuhan oleh wali kelas XII IPS-2, Dra. Endah 
Poerwaningsih. Kami pulang dengan paradigma 
“Diciptakan menjadi apa, bukan sebuah pilihan, tetapi 
dipilih”. Jadi, dalam rasa syukur akan setiap hal yang 
Tuhan beri, sangat mulia jika mereka yang memerlukan 
kasih-Nya menemukan kita sebagai alat-Nya..., semoga....

Touch with Love...
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yukur atas kemenangan yang kami raih, dalam 
Stock Exchange Games di Universitas Surabaya spada tanggal 7 - 9 April 2010, yang merupakan 

lomba pertama bagi kami. Sekolah kami diwakili oleh 
dua tim. Tim pertama (kami) terdiri atas Michael, Indra, 
dan Raphael. Dan tim kedua adalah Lita, Jeanita, serta 
Octavia. Mereka berhasil menuju ke babak final semua. 
Kami mendapatkan banyak pengalaman yang berharga 
dalam lomba ini. Walaupun pengalaman kami terbilang 
minim, tetapi kami tetap optimistis dapat meraih hasil 
maksimal dalam lomba ini.

Di hari pertama, kami diberi pengarahan dan cara-
cara dalam bermain simulasi saham. Hari kedua, 
pertandingan pun dimulai. Kerja sama tim yang baik 
serta semangat pantang menyerah sangat dibutuhkan 
untuk mengimbangi skor SMA Gloria, dalam rally game 
di sekitar Universitas Surabaya selama tiga jam. Setelah 
itu, kami pun beristirahat serta mempersiapkan diri 
untuk babak penyeleksian, yaitu simulasi saham. Tetapi, 
di babak ini kami mendapatkan hasil yang kurang 
memuaskan, karena ada kesalahan teknis pada sistem 
komputernya. Akibatnya, babak penyeleksian terpaksa 
ditiadakan. Semua peserta langsung memasuki babak 
final pada hari yang ketiga.Di hari ketiga ini, seluruh 
peserta dibagi menjadi tiga gelombang. Tim pertama 
dan tim kedua dari SMA Kristen Petra 3 masuk dalam 
gelombang ketiga. Simulasi berlangsung selama satu 
setengah jam. Setelah simulasi selesai, kami hanya bisa 
pasrah kepada Tuhan.

Stock Exchange Games          Stock Exchange Games          

PETRA

ada tanggal 22 - 25 April 2010, Universitas 
Kristen Petra mengadakan Petra Parade Pdengan berbagai kegiatan-kegiatan. Salah satu 

kegiatan yang digelar adalah mengadakan berbagai 
lomba atau olympiad. Kegiatan lomba tersebut diikuti 
oleh lebih dari 1.500 peserta dari berbagai sekolah. 
Dalam kegiatan lomba tersebut, SMA Kristen Petra 2 
mendapatkan 8 gelar kejuaraan, antara lain: Juara I 
dalam Smart Driving Contest, Juara I dan II dalam Logical 
Competition, Juara I dalam Mosaic Art Competition, Juara 
II dalam Petra Marketing Video Competition, serta Juara 
I, II, III dalam Student Stock Exchange. Dari hasil ini, 
panitia memutuskan SMA Kristen Petra 2 berhak atas 
predikat Juara Umum Petra Olympiad 2010.

Akhirnya, tibalah saat yang dinanti, pengumuman hasil 
pemenang. Pembacaan nama pemenang diawali dengan 
Juara Harapan II dan Juara Harapan I. Kelompok kami 
semakin berdebar-debar dan sempat ada perasaan kalah 
dalam hati, karena nama kami belum juga dipanggil. 
Namun... saat-saat yang dinanti akhirnya datang juga, 
pada saat pemanggilan Juara III, kelompok kamilah yang 
disebut! Akhirnya kami pulang dengan membawa predikat 
juara. 

PARADE 
2010
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Nongkojajar ini merupakan bagian 
BBI (Balai Benih Induk) hortikultura 
(buah, sayur, bunga) dataran tinggi. 

Di sini, kami dijelaskan tentang cara 
penanaman tanaman dengan baik, kami 
juga diajak mengenal berbagai macam 
jenis sayuran dan penyakit tanaman. 

ungkin kita semua sering mendengar tentang Hari Bumi yang kita 
rayakan setiap tanggal 22 April. Tetapi kadang kita tidak tahu, apa sih Marti dari Hari Bumi itu? Apa sih tujuannya? Mari kita lihat asal-usul 

dari Hari Bumi…
Empat puluh tahun yang lalu, pada tanggal 22 April 1970, Hari Bumi untuk 

pertama kalinya diselenggarakan di Amerika Serikat, atas prakarsa seorang senator, 
Gaylord Nelson. Embrio gagasan Hari Bumi dimulai sejak Gaylord Nelson 

menyampaikan pidatonya di Seattle pada tahun 1969, tentang desakan untuk 
memasukkan isu-isu kontroversial. 

Kini peringatan Hari Bumi telah menjadi sebuah peristiwa global. 
Para pelaksana peringatan Hari Bumi menyatukan diri dalam jaringan 

global masyarakat sipil untuk Hari Bumi, yakni Earth Day Network, yang 
berpusat di Seattle. Bila Hari Bumi tahun 1970 pertama paling tidak 

melibatkan 20 juta manusia di AS, dan Hari Bumi tahun 
1990 melibatkan 200 juta manusia di seluruh dunia, 
maka pada Hari Bumi tahun 2000 diperkirakan sekitar 
500 juta manusia di seluruh dunia yang akan terlibat di 
dalamnya, dengan jargon “Making History - Making 

Change".
Tanggal 22 April 2010, melalui kegiatan OSIS, SMA Kristen Petra 

4 mendukung program kebersihan lingkungan di dalam kelas maupun 
di luar kelas. Dengan lingkungan yang bersih, kita bisa hidup dengan 

lebih baik. Mari kita menjaga lingkungan di sekitar kita tetap bersih dan 
membantu untuk mengurangi polusi-polusi yang ada. Karena dengan itu, 

kita dapat memiliki bumi yang indah dan dapat diwariskan dari 
generasi ke generasi. Kita bisa mulai dari diri sendiri, agar dapat 
menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Selamat Hari Bumi, 

Tuhan memberkati kita semua.

ada tanggal 10 April 2010 yang 
lalu, ekskur PLH SMA Kristen PPetra 3 berkunjung ke Kebun 

Raya Purwodadi dan Dinas Pertanian 
Nongkojajar.

Kebun Raya Purwodadi merupakan 
salah satu dari empat cabang kebun raya 
yang ada di Indonesia. Tiga kebun raya 
lainnya adalah Kebun Raya Bogor, Kebun 
Raya Cibodas, dan Ekakarya Bali. 
Pemandangan di Kebun Raya Purwodadi 
sangat indah dan teduh, karena 
banyaknya pohon yang ditanam di sana. 
Suasananya juga sangat nyaman, suara-
suara hewan masih bisa kita dengar jelas 
di sana. 

Setelah berkeliling di Kebun Raya 
Purwodadi, kami semua langsung 
melanjutkan perjalanan ke Dinas 
Pertanian Nongkojajar. Daerah pertanian 
seluas 60 ha itu juga tidak kalah 
menariknya dibandingkan dengan Kebun 
Raya Purwodadi. Dinas Pertanian 

save our
Kami  juga  sempat  mencoba  

mencabut wortel yang ada di sana. 
Awalnya kami sempat tidak tahu bahwa 
tanaman yang ada di depan kami itu 
merupakan tanaman wortel, karena 
bentuknya menyerupai daun. Sayuran 
wortel itu sendiri ternyata tertanam di 
dalam tanah, dan yang terlihat dari luar 
hanyalah daunnya saja.

Pada pukul 16.00, kami kembali ke 
Surabaya. Kami merasa senang karena 
pengalaman ini merupakan pengalaman 
berharga yang tidak akan terlupakan. 
Suatu hari nanti... ingin rasanya bisa 
kembali ke tempat-tempat tersebut.[gs]

History 
Change

Making
Making

environment
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be

Yourself

WiMaGe
ada pelaksanaan Widya Mandala Management 
Games (WIMAGE) di Universitas Widya Mandala PSurabaya, tanggal 27 Maret 2010, tim dari  SMA 

Kristen Petra 5 berhasil menorehkan prestasi. Tim yang terdiri 
atas Fransisca Annete, Cynthia Anggraeni (XIA-3), dan Rina 
Frans Mintoro (XIS-1), dengan bimbingan Ibu Endah 
Wahjoerini, berhasil meraih Juara II.

Secara teknis, WIMAGE terbagi dalam beberapa babak. 
Babak I merupakan penyisihan dengan durasi waktu 60 
menit. Selanjutnya adalah babak semifinal, yang merupakan  
ajang kreativitas. Pada babak ini, setiap tim harus membuat 
suatu konsep dengan menggunakan bahan-bahan yang 
disediakan panitia sesuai topik: “Berpikir Cepat Untuk Keluar 
Dari Krisis”. Dalam waktu 25 menit, setiap tim 
mempresentasikan karyanya di hadapan juri. Dan yang 
terakhir, babak final, suatu permainan berbentuk cerdas 
cermat dengan menampilkan soal yang nilainya progresif. 
Namun, jika salah, pengurangannya juga secara progresif.

Selamat buat Fransisca, Cynthia, dan Rina, yang telah 
mempersembahkan prestasi bagi sekolah! Pertahankan 
prestasi kalian dan teruslah berkarya.[Debora & Rufrita]

ichard, seorang siswa SMK Kristen Petra yang 
saat ini duduk di kelas XI-1 Teknik Permesinan, Rmengikuti Lomba Kompetensi Siswa dalam 

Kejuaraan Bola Basket SMK tingkat Provinsi Jawa Timur 
2010. Lomba ini diadakan pada tanggal 19 - 22 April 2010, 
di Kabupaten Ponorogo. Hasilnya, dia mampu menorehkan 
prestasi yang sangat baik. Dia bersama Tim Basket SMK 
Surabaya telah memperoleh Juara II di ajang kompetensi 
ini. Dengan posisinya sebagai center-forward, Richard 
tergolong salah seorang pemain bola basket yang disiplin 
serta optimistis dalam setiap pertandingan.

Persiapan yang dilakukan Richard sebelum mengikuti 
lomba ini, adalah persiapan fisik dan mental bersama 
dengan seluruh pemain pilihan yang telah diseleksi secara 
ketat oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya, di SMK Negeri 
5. Menurutnya, tantangan terberat dalam lomba ini adalah 
bagaimana caranya mengalahkan diri sendiri. “Supaya kita 
bisa mendapatkan rasa percaya diri kita, dan kita bisa 
menghadapi lawan kita,” kata Richard. Harapan dia dalam 
mengikuti lomba ini, agar dia bisa mendapat prestasi di 
tingkat Jawa Timur. Dan bisa membawa nama baik SMK 
Kristen Petra di kancah prestasi nonakademik, yaitu melalui 
bola basket. Dia juga berharap, di kemudian hari, makin 
banyak siswa SMK Kristen Petra yang berprestasi.

Congratulation Richard...! Prestasimu mampu 
membanggakan sekolah kita. Untuk teman-teman yang lain, 
ayo tunjukkan kalau kalian juga bisa meraih prestasi di 
bidang kalian masing-masing![Icha (X-TKJ)]

2010
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ada perayaan Paskah tahun ini, SMP Kristen Petra 3 
mengadakan berbagai acara lomba dan kebaktian. PP a d a  s a a t  k e b a k t i a n ,  p a r a  s i s w a  

mempersembahkan musik yang indah dari kelompok musik 
ansambel dan paduan suara, yang juga merupakan kegiatan 
ekstrakurikuler sekolah. SMP Kristen Petra 3 juga mengadakan 
lomba yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, antara 
lain: Merancang Acara Perayaan Paskah, Menata Meja Makan 
bertema Paskah, Puisi dan Menyanyi Tunggal, serta Lomba 
Foto Acara Paskah. Sebenarnya, lomba tersebut bermuara 
pada perayaan Paskah yang diadakan di tiap-tiap kelas, yang 
bertujuan untuk menjalin keakraban dan kebersamaan, serta 
melatih kreativitas para siswa.

ada tanggal 5 April 2010, bertempat di GKI Pregolan 
Bunder, para siswa SMP Kristen Petra 2 mengikuti PKebaktian Perayaan Paskah 2010. Kebaktian itu 

dibagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama, pukul 
07.00–08.00 WIB, diikuti oleh seluruh siswa kelas VII, kelas IX-1 
dan kelas IX-2. Gelombang dua, pukul 08.30–09.30 WIB, diikuti 
oleh seluruh siswa kelas XIII, kelas IX-3, dan IX-4.

Rangkaian peringatan hari Paskah ini dilanjutkan dengan 
perayaan Paskah di sekolah, bertempat di aula SMP Kristen 
Petra 2, dengan menggelar acara “Via Dolorosa”. Dan para 
siswa mengikuti rangkaian acara tersebut dengan khidmat dari 
awal sampai akhir.

askah merupakan peristiwa yang penting bagi kita 
sebagai umat Kristen. Sebagaimana Sang Juru Selamat, PYesus Kristus, yang rela mati di kayu salib dan bangkit 

untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Sebagai anak-anak-
Nya, keluarga besar SMK Kristen Petra merayakan Paskah dengan 
mengadakan ibadah yang bertemakan “Sejak Cinta-Mu 
Menyentuh”, dengan pembicara Pdt. Setyo Hadi.

Tidak ketinggalan juga, kemeriahan acara dari OSIS SMK 
Kristen Petra yang mengadakan lomba-lomba seputar Paskah, 
yaitu Lomba Band Rohani dan Lomba Sketsa Gambar Paskah. 
Kegembiraan, kreativitas, dan antusiasme para siswa semakin 
membuat lomba menjadi semakin meriah. Dan pada akhirnya, 
Lomba Band Rohani dimenangkan oleh kelas X-EI (Juara I), kelas X-
MO2 (Juara II), dan kelas X-MO1 (Juara III). Sedangkan juara 
Lomba Sketsa Gambar Paskah adalah kelas XI-PM (Juara I), kelas 
X-MO2 (Juara II), dan kelas XII-EI (Juara III). Selamat untuk para 
pemenang! Semoga perayaan Paskah ini bisa menjadi berkat bagi 
kita semua. [Bethzaliel & Nelson (X-EI)]

Kemilau Paskah
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encana manusia memang terkadang tak sesuai 
dengan rencana Tuhan. Inilah yang terjadi di SMP RKristen Petra 5 saat memperingati Paskah 2010. 

Beberapa rangkaian acara yang memeriahkan Paskah kali ini, di 
antaranya: lomba membuat ‘Pohon Pengorbanan’ dan 
membuat ‘Kalimat Iman’ yang aplikatif. Kedua benda tersebut 
harus berada di dalam kelas selama kurang lebih tiga minggu.

Pada tanggal 8 dan 9 April 2010, diadakan ibadah Paskah di 
GKI Jemursari, Surabaya. Lomba dan ibadah berjalan baik sesuai 
dengan rencana. Namun, kelancaran kedua acara tersebut tidak 
selancar acara ketiga, yaitu drama Paskah. Hujan yang 
menguyur sejak pukul 04.00 WIB, telah memupuskan semangat 
siswa peserta drama yang telah berlatih selama kurang lebih 
dua minggu. Melihat keadaan demikian, panitia pun bergerak 
sigap sesuai kondisi. Drama yang rencananya diadakan di 
lapangan, disulap menjadi sebuah drama radio yang disiarkan 
langsung dari ruang sentral.

Memang perubahan skenario tentu berdampak pada 
kelangsungan acara, karena itu dibutuhkan kesabaran para guru 
untuk membuat para siswa tenang dan mampu menangkap 
makna drama tentang penyaliban Tuhan Yesus hingga kematian 
dan kebangkitan-Nya.  Dari sinilah kami mengerti bahwa 
rencana Tuhan jauh lebih indah dari rencana kami. Makna 
Paskah justru lebih terasa melalui drama radio. Sebagai bentuk 
penghayatan akan makna Paskah, sebelas anggota OSIS 
berpakaian adat, yang menggambarkan murid-murid Tuhan 
Yesus, diutus untuk memberitakan apa yang telah mereka lihat 
dan ketahui tentang Tuhan Yesus. Dengan simbol roti, air 
mineral, dan telur paskah, kesebelas murid ini menyusuri setiap 
lantai dan kelas untuk menjadi saksi, dan mengabarkan akan 
kebangkitan Tuhan Yesus. Yang tak kalah menarik juga, seluruh 
siswa SMP Kristen Petra 5 dalam moment ini mendapatkan 
suvenir Paskah 2010. Selamat Paskah semuanya..!!

ebagian besar dari kita, terutama yang laki-laki, 
biasanya menyukai kegiatan ‘solder-menyolder’ Sdan mengotak-atik rangkaian. Terutama dalam 

membuat rangkaian elektronik yang membentuk sebuah 
robot. Pada umumnya, kebanyakan orang awam 
beranggapan bahwa membuat rangkaian robot itu 
bukanlah hal yang mudah. Namun, bagi Hendy (VII-4) dan 
Andrew (VII-7), hal tersebut merupakan hal yang cukup 
mudah. Hal ini dibuktikan dengan ikutnya mereka dalam 
Robocom Challenge 2010 in NXT “No Limit” Competition, 
yang diadakan oleh B-Crein Computer & Robotic 
Education Center. Perlombaan tersebut diadakan di 
Supermal Pakuwon Indah, beberapa waktu yang lalu. 
Dalam lomba tersebut, SMP Kristen Petra 1 mengirim tiga 
tim. Namun, hanya tim yang dimotori oleh Andrew dan 
Hendy yang berhasil menyabet Juara I. Mereka dibimbing 
oleh Bapak Ario, yang merupakan guru elektronika 
mereka.

Ini merupakan perlombaan pertama bagi mereka, 
namun kegiatan elektronik yang dipadu dengan komputer 
itu sudah menjadi hobi mereka. Akhirnya... mereka 
berhasil membuktikannya menjadi juara. “Terus mencoba 
aja...,” jawab Andrew ketika ditanyai motonya. Buat 
Andrew dan Hendy, teruslah berkarya dan berprestasi, 
sekali lagi selamat...!

Robotic?? 
no problem 

by: Jessica, Maria & Magdalena

2010
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emikianlah syair pujian dari teman-teman SD 
Kristen Petra 12, saat mengikuti ibadah dan Dperayaan Paskah. Dengan khidmat, mereka 

mengikuti ibadah yang juga dimeriahkan oleh penampilan 
para siswa sendiri melalui berbagai puji-pujian. Mereka juga 
memaknai hari Paskah dengan menghias telur. Karena sudah 
menjadi tradisi, saat Paskah tiba, dimeriahkan dengan lomba 
menghias ataupun mencari telur. “Telur merupakan lambang 
kehidupan yang baru,“ kata Dita, salah satu siswi kelas V.

Melalui ibadah dan perayaan Paskah, kita semakin 
merasakan kasih Tuhan Yesus yang begitu besar, berkorban 
sampai wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-
teman… mari kita sambut hari Paskah dengan semangat dan 
harapan baru, seraya tetap mengucap syukur dalam segala 
hal. Happy Easter 2010...! 

uhan selalu memberikan anugerah dan 
berkat-Nya kepada kita. Tujuan Tuhan Tmemberkati kita adalah supaya kita bisa 

menjadi berkat bagi sesama, terutama bagi mereka 
yang membutuhkan. Dalam 2 Korintus 9 : 6, 
dikatakan bahwa orang yang menabur sedikit akan 
menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan 
menuai banyak pula. Walaupun dengan segala 
keterbatasan yang ada pada diri kita, namun Tuhan 
rindu untuk memakai kita sebagai alat yang berguna 
untuk kemuliaan-Nya.

Melalui peringatan Paskah ini, 20 siswa dan 4 
orang guru dari SD Kristen Petra 10, berbagi kasih 
dengan saudara-saudara kita di Panti Asuhan 
“Pondok Kasih”, Jalan Gayungan PTT No.66B, 
Surabaya, pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2010. 
Tujuan dari kegiatan ini, agar dapat menumbuhkan 
rasa kepekaan sosial siswa terhadap kebutuhan 
orang lain. Menumbuhkan sikap simpati dan empati 
terhadap kesulitan yang dialami orang lain, dengan 
memberikan kasih, perhatian dan bantuan moril 
kepada mereka. Perwakilan dari siswa kelas III, IV 
dan V yang ikut, mempersembahkan lagu pujian dan 
puisi, serta mengajak anak-anak panti asuhan untuk 
bernyanyi bersama. Dengan ini, mereka saling 
berkenalan dan berbagi kasih.

Bukankah...
kita saudara 
dalam Kristus...?

Pernak-pernik: Lihatlah yang aku buat ini!

Kubur kosong membuktikan Dia hidup,
Sebab Dia hidup, ada hari esok… 
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erapa buah janji yang sudah kita buat selama ini? 
Berapa janji pula yang yang sudah kita ingkari? Bagi BKristus, hidup dan mati adalah suatu penggenapan 

janji. Tentang ketaatan-Nya kepada Bapa, tentang cinta dan 
solidaritas total-Nya kepada manusia. Paskah adalah sebuah 
episode penting penggenapan janji itu. Lalu, bagaimana 
dengan kita? Apa yang kita janjikan kepada Kristus sebagai 
penebus kita? Apakah hidup dan mati kita juga merupakan 
penggenapan janji? Atau ... justru sebuah pengingkaran janji.

Menghidupi

Paskah & Baksos

Itu semua adalah perenungan penting yang disampaikan 
untuk siswa-siswi SD Kristen Petra 5, di bulan Paskah ini. 
Mereka lalu diajak untuk membuat sebuah janji Paskah, 
sebagai bukti penghargaan mereka atas anugerah terbesar 
yang sudah Kristus berikan. Janji Paskah yang ditulis pada 
bentangan kain putih sepanjang 40 meter oleh sekitar seribu 
siswa itu, dilakukan dalam sebuah prosesi yang khidmat dan 
cukup unik. Mereka rapi berbaris menunggu giliran untuk 
menuliskan janjinya. Selamat Paskah...!

Sebuah Janji

alam mensyukuri pengorbanan Tuhan Yesus 
Kristus di kayu salib bagi umat manusia, SD Kristen DPetra 1 mengawalinya dengan kebaktian Paskah 

yang diikuti oleh para siswa kelas I–VI, dengan tema ”Sejak 
Cinta-Mu Menyentuh”. Kebaktian itu juga diisi dengan 
penampilan musik ansambel oleh teman-teman SD Kristen 
Petra 1. Dalam perayaan Paskah ini, juga dimeriahkan dengan 
lomba mencari telur dan kunjungan ke Panti Asuhan “Sumber 
Kasih”, Jalan Raya Menganti No.38–40 Wiyung, Surabaya, dan 
Panti Asuhan “Bunda Theresa”, Jalan Beringin No.5 
Sambikerep, Surabaya. Kunjungan itu dilaksanakan pada hari 
Kamis, tanggal 22 April 2010, dengan tujuan: menumbuhkan 
rasa empati dan cinta kasih siswa terhadap sesamanya; 
mewujudkan kepedulian terhadap mereka yang kekurangan; 
berbagi kasih lewat berkat yang telah diterima dari Tuhan; 
dan sebagai wujud ucapan syukur kepada Tuhan.
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etelah kita minum es, biasanya kita 
akan langsung membuang sedotan Syang telah kita gunakan. Sampah-

sampah dari sedotan tersebut, ternyata bisa 
disulap menjadi hiasan dinding yang indah. 
Dengan sedikit kreativitas dan kesabaran, 
seperti yang dilakukan siswa SD Kristen Petra 9, 
kita bisa merubah sampah sedotan menjadi 
hiasan dinding yang menarik dengan berbagai 
gambar yang kita inginkan.  

Cara membuatnya sangatlah mudah. 
Sedotan dipotong kecil-kecil dengan ukuran 1 
cm. Kemudian potongan sedotan tersebut 
ditempelkan pada pola gambar hewan dan 
tumbuhan yang telah dibuat sebelumnya. Untuk 
mempercantik hasil karya, bisa ditambahkan 
hiasan dari kertas lipat atau cukup diwarnai 
dengan menggunakan krayon atau pensil warna.

empelajari sifat-sifat dari bangun 
ruang, tidak lagi terasa Mmembosankan bagi siswa kelas IV SD 

Kristen Petra 9. Pada tanggal 5–10 April 2010, 
mereka belajar membuat bangun ruang balok dan 
kubus dengan berbagai ukuran. Kubus dan balok 
tersebut disusun menjadi sebuah maket kota. Kota 
kecil yang dilengkapi dengan bangunan hotel, 
rumah sakit, pepohonan dan jalan raya. Ternyata 
anak menjadi lebih kreatif dalam menyusun kubus 
dan balok menjadi maket. “Horee… horee… aku kini 
sudah bisa jadi arsitek kecil. Walau jadi arsitek kecil, 
ternyata tidak mudah lho! Kita harus pandai di 
bidang matematika, terampil dan ahli dalam 
mengatur tata ruang,” tutur salah satu siswa.

Dengan melakukan kegiatan belajar mengajar 
yang menyenangkan bagi anak, kita bisa 
mengarahkan anak kita menjadi arsitek-arsitek kecil 
yang patut kita banggakan.

My house: Siswi SD Kristen 
Petra 9 sedang menunjukkan 
hasil karyanya.
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etelah
waktunya kami mengikuti pelajaran praktik, Syaitu uji amilum. Sebagai siswa kelas V di SD 

Kristen Petra 1, aku senang sekali mengikuti pelajaran 
praktikum di laboratorium, ruangannya enak, 
menyenangkan, dan dingin lagi. Pertama, aku dan 
teman-teman menyiapkan alat dan bahan yang 
meliputi tabung reaksi, cawan, pipet, larutan lugol, 
tepung ketan, kerupuk, kentang mie, semangka, jeruk, 
garam, pepaya, wortel, roti, kentang, nasi, ketela 
pohon, dan lain-lain. Setelah semua bahan siap, 
sekarang kita tetesi bahan-bahan tadi dengan larutan 
lugol. Wah..!! Hei teman-teman, ada yang berubah, 
warna kentangnya berubah menjadi cokelat, hebat 
ya..!!! Wah, kalau begini jadi kerasan tuk terus 
melakukan percobaan di laboratorium nih!

Ternyata, tujuan dari praktik di atas adalah, kita 
dapat menunjukkan kegunaan larutan lugol dalam 
pengujian amilum, dan mengetahui adanya kandungan 
amilum dalam suatu bahan.

 mengikuti pelajaran teori, sekarang 

ertanyaan itu begitu mengusik beberapa siswa 
kelas V SD Kristen Petra 11, yang sedang Pmempelajari  tentang “Kenampakan Alam”. 

Bermula dari rasa penasaran itu, Ibu Elis Susianik dan Ibu 
Mariana  mengajak siswa-siswi kelas V untuk menjawab 
rasa penasaran mereka dengan mempraktikkan pembuatan 
gunung berapi tiruan. Gunung tiruan tersebut akan meletus 
setelah melalui proses tertentu. Siswa-siswi begitu antusias 
saat mempraktikkan pembuatan gunung berapi tiruan 
tersebut, apalagi saat proses gunung tiruan tersebut 
memuntahkan lahar panas yang keluar dari kawah gunung 
berapi. Rasa penasaran mereka pun tentang “Mengapa 
gunung berapi dapat meletus?“, dapat terjawab melalui 
praktik membuat gunung berapi tiruan. Walaupun yang 
mereka buat adalah tiruan, tetapi mereka setidaknya 
mempunyai gambaran tentang salah satu pengaruh 
kenampakan alam.

Laboratorium: Nih, coba lihat hasilku. Berhasil kan?? Yes... Yes…!!
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esuai dengan tema: pekerjaan, dan subtema: 
nelayan, para siswa kelompok A TK Kristen Petra 5 Smengadakan wisata ke ‘laut’ TK Kristen Petra 5. 

Walaupun tempat itu tidak ada di peta, tetapi kami sangat 
senang diajak oleh ibu guru untuk menangkap ikan di laut 
mainan, dengan menggunakan jala dan alat pancing.

“Asyikkk… aku dapat ikan…!!!” teriak temanku. “Ayo, 
siapa yang mau ikut pergi menangkap ikan…?” seru bu 
guru, berusaha menarik perhatian teman-teman yang lain. 
“Mam... aku mau… aku mau…!!” teriak mereka, sambil 
saling berebut duluan masuk ke dalam kapal nelayan. 
Tetapi, kami harus antre dan bergantian, karena kapalnya 
hanya ada satu. “Hei, teman-teman.. lihat, aku dapat ikan 
banyak sekali… Horeee!!” seru temanku yang sedang 
berpura-pura menjadi nelayan. Setelah menjala ikan, kami 
sebagai nelayan kecil,  membawa ikan-ikan tersebut ke 
pasar mainan untuk dijual. Kemudian teman-teman yang 
lain membeli dengan uang-uangan.

Ini semua adalah rangkaian cerita tentang proses 
bagaimana para nelayan yang menangkap ikan dan 
kemudian sampai dijual di pasar. Setelah itu, kami diajak 

bu guru  untuk menghitung ikannya. “Ayo, dapat berapa 
ikannya? Hitung dulu...,” tanya bu guru. “Dapat lima, Mam...!” 
sahut mereka. “Nah, sekarang kalau ikannya lepas dua, sisa 
berapa? Lalu kalau dapat ... satu lagi, jadi berapa?” tanya bu 
guru lagi. Wah… ternyata tidak hanya bermain, kami juga 
belajar penjumlahan dan pengurangan.

Kudayung-dayung: D
ua orang ‘nelayan’ ini gembira karena ikan 

tangkapannya begitu banyak.

Fishing... Fishing...Fishing... Fishing...

elasa, tanggal 31 Maret 2010, anak-anak 
TK Kristen Kelompok B1 dan B2, Sbergantian naik delman. Lewat jalan raya, 

kami boleh bergantian duduk di depan, di sebelah 
pak kusir. Pegang cemeti, untuk menakut-nakuti 
kudanya supaya mau nurut dan mau jalan. Untung 
kudanya baik, mau mengantar kami berputar-putar. 
Tapi… uuuuuugh, kuda berhenti sebentar mau buang 
air besar. Uuuuuughhhhh baunya….!! Untung pak 
kusir sudah memasang tempat untuk kotoran si 
kuda, jadi tidak mengotori jalan yang dilewati. 
Senang sekali naik delman, soalnya tidak pernah naik 
delman. Ke mana-mana, biasanya naik motor, mobil, 
atau becak.

Kapan lagi ya, bisa naik delman begini sama 
teman-teman…….?????

Naik DelmanNaik Delman
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alo... teman-teman, pernah 
membuat bentuk rumah adat HIrian dari barang bekas? Nah, 

kali ini teman-teman dari TK Kristen Petra 
11 pada saat tema “Tanah Airku”. Mereka 
belajar tentang rumah adat agar kita 
sebagai anak Indonesia mengetahui bahwa 
Bangsa Indonesia terdiri banyak suku 
bangsa dan kata mereka yang paling 
menarik adalah rumah orang Irian Jaya, 
dan... akhirnya bu guru mengajak kita 
bersama membuat bentuk mini rumah 
tersebut dari botol plastik besar, koran 
bekas, dan kardus. Wah.....asyik juga. ”Bu 
Guru, kami sudah selesai...!”. Lucu kan 
teman-teman, selamat mencoba.

Membuat TelevisiMembuat Televisi
agaimana ya cara yang baik dalam 
menonton televisi? Tentu kita semua Btahu, jangan dekat-dekat pada waktu 

menonton televisi. Acara televisi merupakan sajian 
sehari-hari, tetapi kali ini televisinya beda lho... 
karena buatan teman-teman dari TK Kristen Petra 12. 
Televisi dibuat dari kotak kue, layar dari mika dan 
antenanya dari sedotan. Sedangkan untuk acaranya, 
teman-teman menggambar sendiri sesuai dengan 
kesukaan mereka. Ada yang menggambar Sponge 
Bob, Upin, Ipin, dan Dora, bahkan ada juga yang 
menayangkan berita. Dan lebih seru lagi, acara musik 
Dahsyat! Itulah televisi yang dibuat teman-teman, 
bahannya mudah didapat dan pasti puassss dech!!

Membuat Rumah IrianMembuat Rumah Irian
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“Hore, hore, balonnya terbang!” demikian ungkapan yang terdengar, ketika Bapak 
Rachmat Harjono Tengadi, S.H. (Ketua III PPPK Petra) menggunting pita tanda open 
house Kelompok Bermain PPPK Petra yang secara resmi dibuka pada tanggal 1 Mei 
2010, dan balon mulai terbang ke angkasa yang diiringi dengan tepuk tangan meriah 
dari para orang tua murid dan undangan lain.

Acara dimulai dengan sambutan yang disampaikan oleh dr. Liliek 
Gondomono (Ketua I PPPK Petra) kepada orang tua siswa Kelompok 
Bermain dan undangan lain. Selanjutnya, para orang tua siswa 
mendengarkan presentasi tentang kurikulum, fasilitas (sarana dan 
prasarana sekolah), dan kegiatan khusus siswa yang ada di Kelompok 
Bermain PPPK Petra. Presentasi tersebut disampaikan oleh Kepala KB 
dan TK Kristen Petra 5, 7, dan 13, secara bergantian. Dalam acara 
tersebut, juga diisi dengan penampilan menarik dari para siswa TK 
PPPK Petra, di antaranya adalah menyanyi solo, tarian dan story 
telling.

Setelah acara pelepasan balon, para 
orang tua dan siswa berkesempatan 
untuk melihat ruang kelas dan sarana lain 
yang akan dipakai Kelompok Bermain 
PPPK Petra. Hal yang menarik pada saat 
melihat ruang kelas tersebut, para 
calon murid Kelompok Bermain 
dengan senang dan antusias untuk 
mencoba berbagai permainan 
edukatif secara leluasa.

Pada akhir acara, seluruh 
undangan yang hadir menikmati 
ice cream yang sudah disediakan. 
Selain itu juga, dibagikan balon 
kepada anak-anak untuk dibawa 
pulang sebagai suvenir. 


