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Selamat

lupa, kami juga mengucapkan s

Petra. Kelas baru, teman baru, dan harapan yang baru... Ya, harapan baru! Harapan telah 

menginspirasi banyak orang untuk mewujudkan mimpi dan cita-citanya. Dalam memulai 

perjalanan besar, dibutuhkan satu langkah kecil. Mulailah dengan rajin belajar, dan 

tunjukkan prestasi di tingkat sekolah, kota, nasional ... hingga level internasional.

Untuk edisi   kali ini, kami menampilkan liputan tentang pelepasan siswa-

siswi PPPK Petra, kegiatan belajar mengajar di sekolah, English Teen Magazine 

Competition, , serta daftar siswa yang 

lolos mengikuti seleksi Olimpiade Sains 2010 tingkat nasional.

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!

 berjumpa kembali dalam 

elamat datang kepada para siswa baru di sekolah PPPK 

gema

gema

gema

  edisi bulan Juli-Agustus  2010. Tak petra

petra

petra
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The 1st place English Teen Magazine.

English Teen Magz Competition

Z Generation MagazineZ Generation MagazineZ Generation Magazine

ari Jumat, tanggal 4 Juni 2010 
yang lalu, kami, Danny W. (XIS-H1), Cynthia Kurniawan (XIS-2), 

Fransisca Ratna Rahardjo (XIS-2), Claudia 
Pricilia Chandra (XIS-3), dan Jane Karina S. 
(XIA-1), berkesempatan untuk 
mempresentasikan majalah yang kami beri 
judul “Zeta”, di hadapan para juri, panitia, dan 
kompetitor lain. Majalah yang akan kami 
presentasikan, merupakan majalah yang kami 
buat selama kurang lebih satu bulan, terhitung 
sejak bulan April hingga Mei. Majalah dengan 
tebal sekitar enam puluh halaman ini, memiliki 
tema “Z Generation”. Z generation merupakan 
generasi anak muda sekarang, sehingga majalah yang kami 
buat pun juga bertema majalah anak muda. Yaitu dengan 
menggunakan design dan bahasa sesimpel mungkin, agar 
anak-anak muda dapat lebih memahami setiap artikel-artikel 
yang ada. Majalah yang isinya full bahasa Inggris ini, 
merupakan karya original kami. Keseluruhan artikel 
merupakan buah tangan kami dengan bimbingan beberapa 
guru bahasa Inggris yang ada di sekolah, dan dari berbagai 
sumber yang ada.

 Dalam presentasi yang dinilai oleh tiga orang juri 
tersebut, kami mempresentasikan tentang positif dan 
negatifnya ‘generasi z’. Generasi yang hampir sepenuhnya 
bergantung pada teknologi, internet, dan berbagai macam 
piranti lainnya. Selain itu, kami juga memaparkan kondisi 

‘ge
nerasi z’ 

sekarang yang mulai egois 
dan mulai pudar rasa nasionalismenya. 

Siang dan malam, bahkan beberapa hari, kami sempat 
tidak tidur untuk mengerjakan majalah ini. Halangan datang 
silih berganti. Selain dikejar target, ada kendala ketika akan 
mengumpulkan majalah ini, kami mendapati artikel yang 
belum di-translate, sehingga kami bergegas untuk 
membenahi artikel tersebut. Konsekuensinya, majalah harus 
dicetak kembali dengan artikel yang telah digubah.

Perjuangan selama sebulan yang kami lakukan tidaklah 
sia-sia. Setelah semua peserta menyampaikan presentasinya, 
tibalah saat pengumuman pemenang. Ternyata, kerja keras 
serta doa yang giat dan tidak henti-hentinya tersebut, mampu 
membawa pulang hasil yang memuaskan. Kami yang pada 
awalnya mau presentasi, sempat terjadi cekcok dengan 
anggota setim. Namun, dapat teratasi berkat bantuan teman-
teman yang lain. Akhirnya, kami bisa membawa pulang trofi 
Juara I kompetisi yang masih terkait dengan Petra Parade 
2010 tersebut.

Tidak hanya trofi yang kami bawa pulang, kebersamaan 
dengan tim, serta kemuliaan nama Tuhan boleh ikut kami 
bawa pulang. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga buat 
seluruh teman-teman dan guru yang telah membantu kami. 
Kami banyak belajar dari kompetisi yang juga diikuti oleh 
sekolah internasional dan sekolah-sekolah dari luar Kota 
Surabaya tersebut. Kebahagian pun kian bertambah, dengan 
diumumkannya tim rekan satu sekolah kami, SMA Kristen 
Petra 1, yang juga berhasil membawa trofi juara kedua dalam 
kompetisi tersebut. Mereka adalah Cecilia Giovani (X-3), 
Evelyn Elizabeth I. (X-5), Liliana (X-5), Naomi Melina T. (X-5), 
dan Tiffany Novita S. (X-5), yang semuanya duduk di kelas X. 
Sungguh besar kemuliaan Tuhan yang kami rasakan! 



tu adalah tema POPMA 2010 yang sudah dilaksanakan 
oleh OSIS SMA Kristen Petra 2, pada tanggal 31 Mei , 1, 3, I4, 5 Juni 2010. Ada 5 cabang olahraga yang 

dipertandingkan di event olahraga antarkelas tahun ini, yaitu: 
bola voli putra, bola voli putri, bola basket putra, bola basket 
putri, dan futsal putra. Juara I, Juara II, dan MVP (Most 
Valuable Player), di setiap cabang, akan mendapatkan 
penghargaan berupa piala dan sertifikat. Maprada berantusias 
mengikuti POPMA supaya bisa meraih juara sebanyak-
banyaknya. Selain bermain dan menonton di POPMA, 
maprada juga bisa menikmati berbagai pilihan makanan dan 
minuman yang dijual di ‘stan konsum’. Lengkap deh...! Go, 
Maprada...!!!

THERE IS NO GAME OVER

sangat senang dan antusias menerimanya. Bahkan, mereka 
juga berbagi dengan para tukang becak yang ada di sekitar 
tempat ini. Kami pun senang melihatnya, seakan ikut 
merasakan kebahagiaan mereka. Semoga Tuhan akan terus 
memerhatikan mereka lewat uluran tangan orang-orang yang 
terpanggil dan tergerak untuk membantu mereka. Mereka 
memang tukang sampah, tetapi itu hanya pekerjaan mereka, 
dan mereka manusia sama seperti kita.

agi hari itu, hujan turun lebat sekali, sehingga 
membuat hawa terasa dingin. Lebih siang sedikit, hujan Pmulai reda. Walaupun demikian, jalanan masih terasa 

becek dan genangan air masih tampak di beberapa tempat. 
Keadaan ini tidak membuat keinginan kami untuk bertemu 
para tukang sampah yang ada di Tempat Pembuangan Akhir, 
Pecindilan, dibatalkan. Pengurus OSIS  SMA Kristen Petra 3 
menemui mereka dengan membawa bingkisan sembako, dan 
nasi bungkus untuk makan pagi.

Jika dilihat sepintas, mereka seakan tidak memberikan 
kontribusi terhadap pembangunan kota. Namun, sebenarnya 
peran mereka dalam berpartisipasi menjaga kebersihan kota 
sangatlah besar. Bayangkan saja, seandainya sampah-sampah 
di berbagai sudut kota tidak dipungut oleh mereka, pastilah 
Surabaya akan tampak kumuh.

Setelah kami berbincang-bincang dengan mereka sejenak, 
kami pun membagi sarapan pagi dan sembako kepada 
mereka, sebagai ungkapan rasa solidaritas kami. Mereka 

Mari Berbagi...
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ada hari Senin, tanggal 24 Mei 2010 yang lalu, OSIS SMP 
Kristen Petra 3 mengadakan Acara Pelepasan Siswa bagi Pkakak kelas IX dengan tema yang  apik, yaitu “Kenangan 

yang Tak Terlupakan”. Acara ini diselenggarakan di aula sekolah. 
Selain mengingat kenangan selama di SMP, dalam acara itu 
juga diumumkan nama-nama siswa yang berprestasi atau the 
best top ten, mereka adalah Amanda Kurniawans (IX-1), 
Jonathan Harvy (IX-7), Jessica Decyree (IX-

Unforgettable Memories

6), Fida Liemansetyo (IX-7), Lifia (IX-3), Bernard Sinatra (IX-3), 
Stella Beatrix (IX-7), Bernadeth Vindi J. (IX-5), Angela Christine 
(IX-2), Jeremy Christsanto (IX-4).

Setelah Acara Pelepasan Siswa ini selesai, dilanjutkan 
dengan pelepasan balon di lapangan tengah yang disaksikan 
oleh seluruh siswa kelas IX dan para guru. Selamat ya, buat 
kakak-kakak kelas IX yang sudah berhasil menamatkan jenjang 
SMP dengan baik. Semoga ini bisa menjadi inspirasi yang 
memacu semangat kami.

aleidoscope adalah tema acara Pelepasan Siswa-Siswi 
SMP Kristen Petra 1. Kenangan indah dan banyak Kkeberhasilan telah mengantarkan mereka ke jenjang 

yang lebih tinggi. Kegiatan sekolah yang menutup akhir tahun 
ajaran 2009/2010, berlangsung meriah dengan menampilkan 
berbagai atraksi seni siswa dan vocal group guru serta 
karyawan. Pada acara pelepasan tersebut, diberikan anugerah 
dan penghargaan di bidang akademik, yaitu: peraih nilai 
tertinggi (UN dan US) tiap-tiap kelas; Juara Umum I, II, dan III; 
serta peraih NEM tertinggi.

Bersama para guru, karyawan, orang tua dari siswa 
berprestasi, dr. Liliek Gondomono dan ibu Dra. Dewi Setio dari 
dewan pengurus PPPK Petra, serta seluruh siswa kelas IX dan 
pengurus OSIS, telah datang dan menyaksikan acara pelepasan 
yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2010, di Aula SMP 
Kristen Petra 1. Pada puncak acara pelepasan, seluruh peserta 
yang hadir menyanyikan lagu ”Kemesraan” versi P-1, diiringi 
dengan tepuk tangan yang meriah, meletuskan balon, 
menembakkan confetti bola dan kertas ke atas. Good bye... 
keep on remembering us... God bless you. 

Don’t forget our togetherness...
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ational Schools Debating Championship (NSDC) 
adalah event tahunan yang selalu diadakan oleh NKementerian Pendidikan Nasional untuk mencari 

debaters andal dari seluruh Indonesia. Mereka dipilih untuk 
mewakili Indonesia di World Schools Debating Championship 
(WSDC). Penyisihan dimulai dari tingkat kota sampai tingkat 
provinsi. Tepatnya pada tanggal 24 Oktober 2009, Diknas Jatim 
melakukan penyeleksian terhadap ratusan siswa-siswi dari 
seluruh Jawa Timur. Dan Lona Raditya Soedarsono dari SMA 

st Kristen Petra 1 terpilih sebagai The 1 Best Speaker, yang akan 
menjadi delegasi Jatim di ajang NSDC tersebut. Lona terpilih 
bersama dua siswi lagi yang berasal dari luar kota Surabaya.

NSDC 2010 diadakan di Lembaga Penjamin Mutu 
Pendidikan DKI Jakarta, pada tanggal 19–25 April 2010. Dari 33 
provinsi yang ada di Indonesia, semuanya mengirimkan 
delegasinya masing-masing. Semuanya adalah putra-putri 
terbaik bangsa ini yang siap berkompetisi untuk merebutkan 
penghargaan lomba debat bahasa Inggris tingkat nasional 
tersebut. 

Dalam NSDC tersebut, Lona harus menempuh 6 preliminary 
rounds, berturut-turut melawan DI Yogyakarta (lose-split), 
Kalimantan Timur (win-clear), Lampung (win-split), Kepulauan 
Riau (win-clear), Jawa Barat (win-split), DI Yogyakarta (win-
clear). Lona menempuh berbagai preliminary rounds dan 

Lona:
“For me, NSDC was so unforgettable and brought me a lot 
of great experiences. Special thanks to: Mr. Endra 
Kriswanto (Kapuslitbangdik), Mrs. Tjandrawati Tjuatja 
(Puslitbangdik), Mr. Agus Kisworo, and Mrs. Hariati 
Santoso, for all your guidance, support and inspirations, 
thanks for all of you!!”

BAND

elimination round itu sendirian, dengan harapan dapat 
membanggakan nama Jawa Timur. Hingga akhirnya pada 
cultural night, diumumkanlah hasil yang cukup memuaskan, 

thyaitu Lona berhasil memperoleh the 17  
rank of Best Speakers, 13,00 judge point 
with 5 victory points. Dia berhasil 

nd membawa Jawa Timur menuju posisi the 2
rank. Walaupun pada akhirnya tidak 

berhasil memasuki grand final, tetapi hasil ini sudah dianggap 
memuaskan jika dibandingkan prestasi-prestasi tahun 
sebelumnya, yang tidak pernah berhasil menembus posisi the 

th10  rank.
Banyak hal baru yang didapatkan dari NSDC tahun ini, 

mulai dari pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan 
hingga persahabatan antara putra-putri bangsa ini. Tetapi itu 
semua dilalui oleh Lona dengan usaha keras dan perjuangan 
yang sangat panjang, mulai dari debate sparing yang diikuti 
setiap hari hingga pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh 
Puslitbangdik PPPK Petra. Ora et Labora.

PANDORAPANDORA
alah satu band yang ada di SMA Kristen Petra 5, 
yaitu Pandora Band, kembali berprestasi. Band Syang dimotori oleh Giaauw Lie Fie (X-1), Louise (X-

1), Mira D. (X-4), Daniel (XIA-1), Kevin P. (X-1), dan 
Samuel (XIIA-2), dengan pembina Bapak Dani, kembali 
menorehkan prestasi dalam festival band antar-SMA 
dalam rangka Petra Parade. Dalam lomba yang 
diselenggarakan Universitas Kristen Petra ini, Pandora 
Band berhasil merebut Juara III. Keep on moving... and 
reach glories...!

thThe 17  RankthThe 17  Rank
of Best Speakersof Best Speakers

ndAnnouncement-East Java the 2  rank.
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alam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 
yang jatuh pada tanggal 5 Juni, SMP Kristen Petra 3 Dmengadakan Kegiatan Peduli Lingkungan. 

Pelaksanaannya dibagi menjadi dua gelombang, yaitu: Hari 
Senin, tanggal 31 Mei 2010 untuk siswa kelas VII; dan Hari 
Selasa, tanggal 1 Juni 2010 untuk siswa kelas VIII. Kegiatan 

PEDULI LINGKUNGAN

Kembangkan talenta melalui musik!
Jerih payah mereka dalam berlatih selama sebulan penuh, 

membuahkan pengalaman yang berharga. “Untuk menjadi 

juara, pasti butuh pengalaman,” ujar Mesakh, sang gitaris 

Greeneration. Kelompok band yang mayoritas beranggotakan 

siswa-siswi kelas IX ini, mempunyai keinginan yang mulia, 

yaitu mereka mau menyumbangkan uang yang mereka dapat 

dari lomba tersebut untuk panti asuhan.

Walaupun mereka tidak meraih juara pertama, namun 

mereka telah mendapatkan sebuah pengalaman yang tidak 

akan terlupakan bagi mereka. Selain itu, Greeneration 

memiliki fans yang menyebut dirinya greenerholic. 

Greenerholic berasal dari murid-murid SMP 

Kristen Petra 1 sendiri. Mereka sangat 

mendukung band kesayangan mereka 

itu. Sehingga, dibuatlah 

fanpage yang memuat 

jadwal-jadwal tampil 

Greeneration, supaya 

greenerholic dapat terus 

mendukung band 

kebanggaan mereka ini. 

Go Greeneration...!!!

reeneration adalah nama band asal SMP Kristen 

Petra 1. Personelnya terdiri atas Mesakh P. (IX-2), GJanice N. (IX-7), Kimham P. (IX-8), Abraham (IX-6), 

Jonathan (IX-8), dan Elisabeth K. (IX-5). Awalnya, mereka 

bermain musik hanya sekadar menyalurkan hobi. Tetapi, kini 

mereka ingin lebih mengembangkan bakat ini dengan 

mengikuti lomba-lomba band. Beberapa lomba band yang 

sudah diikuti, antara lain: undangan lomba dari Universitas 

Ciputra (Top Ten), MIMI School (Juara II), Lomba tingkat 

Kecamatan Dukuh Pakis (Juara I), dan yang terakhir adalah 

Lomba Band Pelajar tingkat Kota Surabaya yang 

diselenggarakan pada tanggal 15 Mei  2010, di Taman Remaja 

Surabaya.

Mereka bersaing dengan tiga puluh grup band lainnya 

untuk menunjukkan penampilan terbaik. Tidak sekadar 

berpartisipasi, tetapi berhasil meraih Juara Harapan III. Lagu 

yang dibawakan berjudul “Surabayaku” dan “Rasa Sayange”. 

GREENERATIONGREENERATION

yang dilakukan adalah membersihkan lingkungan, menanam 
pohon, membenahi green house, dan lain-lain. Semoga 
dengan dilaksanakannya kegiatan ini, bisa menyadarkan para 
siswa agar lebih peduli terhadap lingkungan, dan menjaga 
lingkungan sekitar tetap asri dan sehat. Dengan begitu, 
mereka telah turut serta dalam melestarikan alam ciptaan 
Tuhan.
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ari pertama sebelum berangkat ke 
Perth, saat di airport rasanya takut Hbanget buat terbang terpisah jauh 

dari negeri tercinta. Hehehe... pukul 06.00, 
kita berempat sudah mulai boarding, dan 
akhirnya sampai di Perth sekitar pukul 
14.00. Waktu pertama turun dari pesawat, 
udah gugup banget. Ditanya-tanyai oleh 
petugas bandaranya pun, aku gelagapan 
menjawabnya. Tetapi untung aja orang di 
sana ramah-ramah, jadinya juga gak 
seberapa takut dan gugup. Setelah 
bertemu Daniel (dari staf Perth Education 
City) serta hostparents, akhirnya kami 
diantar menuju homestay masing-masing. 
Orang-orang homestay-nya pun ramah-
ramah, dia mau nyuciin baju, masakin 
makanan, dan makanannya enak banget, 
hehe... Rasanya betah banget tinggal di 
sana.

Sudah banyak jadwal yang menunggu 
kami sampai satu minggu ke depan. 
Besoknya, aku dan Zammira (SMP GKB, 
Gresik) pergi ke Tuart College. Sedangkan 
Claudia (SMA Kristen Petra 1) dan Ririe 
(dari SMAN Negeri) pergi ke Perth 
International College of English (PICE). 
Untuk menuju ke kampus, kami harus naik 
transperth, yaitu semacam bis atau train. 
Saat pertama kali menginjakkan kaki di 
kampus, uh... terasa deg-degan banget.... 
Teman-teman sekelas pun usianya jauh di 
atasku. Mereka ada yang sudah bekerja, 
ada yang sudah menjadi ibu rumah tangga, 
dan yang lain, 

Cintya Cihendra
SMP Kristen Petra 5

- The Best Photographer DBL 2010 -

pokoknya... usianya jauh-jauh banget. 
Tetapi untungnya, semuanya 
menganggap aku kayak adiknya. 
Pokoknya, suasana terasa seru dan santai 
di kelas. Pada minggu ke-2, jadwal pun 
semakin padat, dan ditambah dinginnya 
Perth yang mulai gak bersahabat, yang 
semakin hari semakin adeeem...!! Hari 
Minggu, kami diajak ke Perth Zoo untuk 
melihat koala, kanguru, dan temannya... 
walabi (wallaby). Sore hari, kami diajak 
menonton permainan bola Australia 
yang bernama footie. Permainan ini 
semacam football, tetapi bukan bola 
sepak, dan bolanya boleh dipegang. Hari 
Senin, kami diajak ke Lake Mongar untuk 
bersepeda dan melihat black swan yang 
merupakan simbol atau ciri khas dari 
Perth. Setelah itu, diajak oleh Daniel 
untuk ngafe di dekat sana. Hari Selasa, 
kami diajak ke AQWA (The Aquarium of 
Western Australia), merupakan taman 
aquarium besar di Perth, yang hampir 
sama persis kayak Ancol di Jakarta. 
Setelah itu, kami ke Hillarys Boat 
Harbour dan The Great Escape. Di sana, 
kami bisa bermain trampolin, mini golf, 
terus bermain panjat-panjatan, pokoknya 
seru deh...! Juga karena dapat langsung 
melihat pelabuhan lautnya. Sore harinya, 
kami diajak untuk bertemu ‘orang 
pentingnya’ Perth, yaitu Lord Mayor of 
Perth, Lisa Scaffidi. Orangnya cantik dan 
ramah, dari kantornya, kami bisa melihat 
bagusnya view of Perth.

melihat bagusnya view of Perth.
Hari Rabu, kami mulai mengunjungi 

kampus-kampus besarnya Perth, yaitu 
Curtin University of Technology dan 
Murdoch University. Hari Kamis, kami 
pergi ke The Perth Mint, yaitu tempat 
emas-emas super bling-bling yang gak 
kalah dengan harganya. Di sana, kami bisa 
menyentuh emas seberat 2 kg dengan 
sesuka hati, tetapi tentu gak boleh dibawa 
pulang loh!. Siang harinya, pergi lagi ke 
The Art Gallery of Western Australia, 
tempat berkumpulnya karya seni yang 
dipajang berjajar. Sore harinya, pergi ke 
kampus Edith Cowan University (ECU) yang 
gede bangeet....

Hari Jumat adalah the last day, tetapi 
hari yang paling seru! Pagi harinya, kami 
diajak ke Sci-Tech Museum, di dalamnya 
terdapat berbagai penemuan unik yang 
dapat kami coba satu per satu. Gak ada 
yang namanya lelah di sana. Sore harinya, 
kami pergi ke The University of Western 
Australia (UWA). Aku kira itu kampus 
terbaik di sana, dalamnya besar dan bagus 
buat tempat refreshing, selain belajar 
gitu...! Kemudian, kami pergi ke Kings 
Park, merupakan tempat terakhir yang 
kami kunjungi. Di sana, kami mengambil 
banyak banget foto narsis, 
pemandangannya baguuus banget...!

Akhirnya... tak terasa, besok kami 
harus pulang. Pukul 04.00 pagi sudah 
berangkat ke bandara. Pukul 15.00 sampai 
di Surabaya dan mulai kepanasan. Uuuhh.. 
I miss Perth...

ailarrip tT  t o sAuA
ailarrip tT  t o sAuA
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MENIMBA PERMATA 

DARI MEREKA YANG PAPA

ku bersama teman–teman dari SD Kristen Petra 5 
merasa sangat bahagia ketika mendapat kesempatan  Auntuk berkunjung ke Panti Asuhan Bhakti Luhur, pada 

tanggal 7 Mei 2010. Aku makin memahami bagaimana 
kehidupan di panti asuhan. Aku belajar banyak  dari sana. Aku 
belajar untuk bisa menerima apa pun yang ada di 
kehidupanku. Waktu ulang tahun nanti, aku akan ke sana lagi 
untuk mengajak mereka berbahagia bersama. Mereka bisa 
begitu rukun bermain bersama dan tidak bertengkar, 
sedangkan aku selalu bertengkar dengan kakak dan adikku. 
Mereka bisa menerima keadaan mereka yang jauh dari 
sempurna, itu membuatku belajar banyak tentang hidup.

Aku berterima kasih kepada Tuhan karena telah 
membawaku ke panti asuhan ini, sehingga aku dapat belajar 
bagaimana hidup damai di tengah segala keterbatasan dan 
kekurangan. Dalam hati, aku berjanji akan mempraktikkan 
damai itu di rumah. Bagaimanapun, aku jauh lebih beruntung 
dibanding dengan teman-teman yang ada di panti asuhan. Aku 
bersyukur memiliki ayah dan ibu yang begitu baik, dan 
memenuhi kebutuhanku sehari-hari. Aku merasa sedih, 
senang, dan juga terharu. Aku sangat terkesan ketika punya 
kesempatan mewawancarai Aisha, seorang anak panti asuhan 
yang berusia sembilan tahun, yang menderita  down 
syndrome. Aisha bercerita padaku, bahwa ayahnya sudah 
meninggal. Aku merasa kasihan dan sekaligus kagum, ketika 
melihat semangat belajar dan semangat hidupnya! Aisha tetap 
sabar, tabah, dan ceria. Aku sempat begitu terharu, ketika 
seorang oma yang kuwawancarai bercerita bahwa anaknya 

ebersihan 
adalah sebagian dari iman. KSlogan ini mungkin sudah lama kita dengar, namun 

tidak banyak dari kita yang betul-betul tahu arti slogan 
tersebut. Sebetulnya, untuk memahami tidaklah  susah. Jika 
kita hidup dalam lingkungan yang bersih, kita pasti akan 
merasa lebih nyaman daripada hidup di lingkungan yang 
kotor. Lingkungan yang bersih membuat kita lebih tenang, 
nyaman, dan tentu saja lebih sehat.

Karena itulah, siswa-siswi kelas V SD Kristen Petra 11 
melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan di sekitar 
sekolah. Mereka merasa, dengan lingkungan yang bersih, 
mereka akan dapat belajar dengan nyaman, sehingga mereka 
dapat melakukan kegiatan belajar dengan maksimal. Kegiatan 
bersih lingkungan ini dilakukan juga untuk menerapkan 

pendidikan nilai (honesty, respect, dan responsibility) 
dalam lingkungan sekolah. 

Dengan melakukan 

sendiri yang menitipkan dia ke panti lansia ini. Betapa 
teganya....

Dalam perjalanan pulang, aku merasa sangat bersyukur 
karena masih memiliki tangan dan kaki, kedua mata yang 
lengkap, juga kehidupan yang berkecukupan. Aku harus lebih 
baik lagi dalam melaksanakan segalanya. Sepulang dari panti 
asuhan itu, dalam hati, aku bersyukur masih memiliki kedua 
orang tua dan anggota tubuh yang lengkap. Aku berdoa buat 
mereka, kiranya Tuhan mencukupi kebutuhan mereka, 
melindungi, dan menyertai mereka. 

by: Vanissa, Olivia Irawan, Grace, Richard Ryu.

Ayo,Ayo,
itu, mereka telah 

melakukan tanggung jawabnya sebagai warga sekolah yang 
baik. Mari kita jaga kebersihan lingkungan sekolah kita…!

 kita rawat lingkungan bersama-sama! kita rawat lingkungan bersama-sama!

SURAT BUAT  SAHABAT:
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iswa-siswi 
kelas VI SD Kristen Petra 13 mengikuti acara Ppelepasan siswa yang diadakan di aula sekolah lantai 

III. Berbagai acara ditampilkan oleh siswa-siswi ini, antara 
lain: paduan suara, drama, menari, dan yang tidak kalah 
pentingnya adalah sambutan dari Ibu Noenoeng 
Soelistiowati, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SD Kristen Petra 
13. Selama enam tahun, mereka telah belajar bersama-
sama dengan para guru, dan belajar mengenai nilai-nilai 

ada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2010, s

S K  P LAR ING RD EAM

moral yang mereka teladani dari para pendidik serta dengan 
teman-teman yang lain. Tentunya banyak ilmu pengetahuan 
yang telah mereka dapatkan, dan banyak pula kenangan yang 
tak mudah untuk dilupakan. Setelah semua acara selesai 
ditampilkan, mereka juga menikmati hidangan makan siang 
bersama dengan seluruh bapak dan ibu guru, sehingga 
suasana terasa semakin akrab. “Selamat berprestasi untuk 
anak-anak… jadilah siswa yang dapat menjaga nama baik 
sekolah.”
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ertepatan dengan berakhirnya tahun ajaran 2009/2010, 
siswa-siswi kelas VI SD Kristen Petra 1 mengadakan Bacara kelulusan/pelepasan siswa kelas VI, yang 

dilaksanakan di ruang auditorium. Pada kesempatan ini, 
disertai juga dengan pengalungan pin, tanda kelulusan dari 
siswa kelas VI. Acara ini diramaikan dengan berbagai atraksi 
yang menarik dari siswa kelas I–VI. Mereka menampilkan 
modern dance, kolintang, piano dan biola, tari balet, baca 
puisi, dan menyanyi. Dengan acara pelepasan ini, semoga 
mereka yang telah lulus tidak lekas melupakan SD Kristen 
Petra 1, dan semakin bersemangat untuk menggapai ilmu di 
jenjang yang lebih tinggi. 

 

etiap manusia pasti memiliki sebuah impian. Biasanya, 
impian yang paling menyenangkan adalah impian untuk Smewujudkan sebuah cita-cita. Begitu pula dengan siswa-

siswi SD Kristen Petra 5, dan mimpi mereka baru melewati 
tahap awal ketika mereka dapat menyelesaikan studinya di 
jenjang sekolah dasar.

Untuk tahun ajaran 2009/2010, pelepasan siswa kelas VI 
SD Kristen Petra 5 mengambil tema “Sparkling Dream”, yang 
dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 11 Juni 2010, di aula 
lantai IV. Acara ini diawali dengan prosesi memasuki ruang 
aula oleh kepala sekolah, wakasek, dan para guru, yang 
kemudian diikuti oleh siswa-siswi kelas VI. Semua menebar 
senyum dengan penuh ceria, tanda sukacita dan tanda bahwa 
hari itulah hari yang mereka tunggu bersama untuk 
mewujudkan impian.

Ibu Silvianawati, S.Psi. melepas mereka dengan memberi 
sedikit nasihat, yaitu agar mereka dapat bermimpi lebih 
gemerlap lagi ketika memasuki jenjang yang lebih tinggi 
(SMP). Satu hal yang lebih penting adalah, memiliki 
kepribadian yang baik (honesty, respect, dan responsibility).

“Juara II Matematika, dengan total nilai 61, diraih oleh 
peserta dengan nomor 43. Michael Wongso dari 
Surabaya...!!”

Perasaan bahagia dan 
terharu muncul, begitu 
mendengar pengumuman 

dewan juri dalam Olimpiade 
MIPA tingkat Provinsi Jawa 
Timur ini, yang 
dilaksanakan pada 
tanggal 12 Mei 2010, di 
Asrama Haji Sukolilo, 
Surabaya. Olimpiade ini 
diikuti oleh siswa-siswa 

terbaik dari 38 
kabupaten/kota. Total 

peserta terdiri atas 114 siswa 
di bidang Matematika, dan 
114 siswa di bidang IPA. Selain 
Michael yang mewakili SD 

Kristen Petra 9, ada juga Felix Lualdi (VC) yang mewakili 
SD Kristen Petra 5, dia berhasil meraih Juara Harapan II. 

Ujian yang harus dilalui pada babak I, adalah 
menyelesaikan 25 soal isian singkat dalam waktu 90 
menit. Babak II, menyelesaikan 13 soal uraian dala
m waktu 90 menit. Dan babak 
III, menyelesaikan 6 soal 
eksplorasi dalam waktu 120 
menit. Sebagian soal-soal 
ujian tersebut diambil dari 
luar, antara lain dari Belanda, 
Amerika Serikat, dan Jepang, 
dengan 30% menggunakan 
bahasa Inggris. Tingkat 
kesulitan soal-soal, sampai 
pada kelas IX (kelas III SMP).

Untuk mencapai tingkat 
tersebut, bukanlah hal yang 
mudah. Butuh perjuangan dan 
pengorbanan yang besar dari 
Michael untuk lebih tekun dan 
meluangkan lebih banyak 
waktu belajar guna mempersiapkan diri, mulai dari 
Olimpiade Matematika tingkat kecamatan, kotamadya, 
hingga provinsi. Keberhasilan tersebut dapat dicapai juga 
berkat dukungan yang besar dari orang tua, Diknas Kota 
Surabaya, serta sekolah. Dan yang paling utama, 
keberhasilan ini adalah berkat karunia Tuhan yang luar 
biasa. Ayo terus berjuang , berharap, dan berserah kepada 
Tuhan, untuk mencapai prestasi terbaik dalam Olimpiade 
MIPA tingkat nasional!
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BebanBeban

ah...! Senangnya telah melewati semua tes dan 
ulangan akhir tahun ajaran 2009/2010. Banyak lho Wkegiatan yang kami lakukan pada akhir tahun 

ajaran ini, sangat menarik dan menyenangkan! Salah satunya 
adalah eksperimen IPA. Kami, siswa-siswi 
kelas V SD Kristen Petra 11, 
melakukan percobaan membuat 
tape singkong dan membuat 
kamera lubang jarum.

Bahan-bahan yang 
digunakan untuk pembuatan 
tape singkong adalah singkong 
dan ragi tape. Cara membuatnya 
pun sangat mudah. Pertama-tama, 
singkong dikukus hingga matang. 
Setelah dingin, ditaburi dengan bubuk 
ragi, kemudian ditutup dengan daun 
pisang. Setelah kurang lebih tiga hari, 

My Experiment
tape singkong akan matang dan siap untuk dinikmati. 

Hehe... mudah bukan?
Sedangkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan 

kamera lubang jarum adalah karton bekas kemasan pasta gigi, 
jarum, dan selotip. Lalu bagaimana dengan cara atau prinsip 
kerja kamera lubang jarum? Mudah saja. Bayangkan kalian 
memiliki sebuah ruang kamar yang benar-benar tertutup rapat, 
kecuali pada sebuah 'lubang jarum' di salah satu sisinya. 
Gelombang cahaya akan 'bocor' memasuki lubang ini, sehingga 
sebuah citra akan terbentuk pada sisi dinding yang 
berseberangan dengan 'lubang jarum'. Seperti yang terlihat 
pada gambar, citra yang terbentuk menyerupai objek yang 
terletak di luar ruang kamar, hanya saja terproyeksikan secara 

terbalik. Tak hanya itu saja, siswa kelas III pun tak mau 
ketinggalan. Pada akhir tahun ajaran ini, mereka 

membuat miniatur rumah yang menarik, 
yang bahannya dari kardus/karton 

bekas dan kertas lipat. Wah … 
hasil karya mereka bagus-

bagus lho...!

ada pelajaran IPA, siswa-siswi kelas VC SD Kristen Petra 
10 akan melakukan eksperimen tentang pengungkit. P”Tujuan dari pembelajaran ini adalah ... kita dapat 

mengetahui golongan dari tuas atau pengungkit. Mari kita 
perhatikan temanmu yang sedang mendorong gerobak dan 
menyapu lantai, termasuk tuas atau pengungkit golongan 
keberapakah gerobak dan sapu itu. Tuas atau pengungkit, 
dibagi menjadi tiga golongan. Gerobak termasuk golongan 
kedua, karena posisi beban berada di antara posisi kuasa dan 
titik tumpu. Sedangkan sapu termasuk golongan ketiga, karena 
pada saat kita menyapu, posisi kuasa berada di antara titik 
tumpu dan beban. Tuas golongan pertama, apabila posisi titik 
tumpu berada di antara beban dan kuasa,” kata Ibu Alyani.

Kemudian, mereka mencoba mempraktikkan pelajaran 
yang telah dipelajari tadi. Secara bergantian, mereka mencoba 
menggunakan gerobak dan sapu. Dengan metode teori dan 
praktik langsung tersebut, diharapkan akan membuat mereka 
dapat belajar lebih baik.

KuasaKuasavs
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agi itu... ”Hari ini, kalian akan belajar membuat 
popcorn,” kata Ibu Erna Rianita, A.Ma.Pd. kepada Ppara siswa kelas I SD Kristen Petra 10. Kemudian, 

mereka diperkenalkan akan bahan-bahannya, yaitu: butiran 
jagung dan margarin. Cara memasaknya pun gampang. 
Margarin dipanaskan sampai mencair, lalu masukkan butiran 

jagung ke dalam margarin yang telah cair dalam panci. 
Kemudian tutup pancinya agar popcorn tidak 

berlompatan keluar dari panci. Bila ingin manis, 
taburi dengan gula halus. Mudah bukan!

Sedangkan siswa kelas II, belajar membuat 
tahu crispy. Mereka dibantu oleh Ibu Titik, Ibu 

Indayani, dan Ibu Hana. Tidak hanya ilmu akademik 
saja yang mereka dapatkan di sekolah, tetapi 

keterampilan hidup juga. Dengan bekal ilmu tersebut, 
nantinya mereka diharapkan dapat menerapkan dan 

terjun ke dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik.

Let’s Make Sweet Popcorn...!

Putihkah Dia?
arna matahari yang sering kita lihat ... tampak 
berwarna putih. Warna putih ini merupakan Wpenggabungan dari 7 warna, yakni: merah, jingga, 

kuning, hijau, biru, nila, dan ungu.
Kalian tak percaya!!? Ayo kita buktikan melalui kegiatan 

membuat cakram! Melalui eksperimen cakram ini, siswa-siswi 
SD Kristen Petra 9 melakukan pembuktian, bahwa ketujuh 
warna cahaya matahari/spektrum cahaya tersebut menjadi 
putih. “Ayo kita putar cakram ini sekencang-kencangnya!” 
teriak mereka. “Iya, betul... ketujuh warna itu menjadi putih!”

Let’s Learn Our Earth...!
”Anak-anak, coba kalian perhatikan! Ibu Veronica saat ini 

sedang membawa globe. Apa kalian tahu globe?” tanya Ibu 
Veronica, kepada siswa kelas IVC SD Kristen Petra 10. 
“Tahuuu...! Globe adalah tiruan bentuk bumi.” jawab anak-
anak. “Iya, betul sekali.” sahut bu guru. Seperti globe, bumi 
bentuknya bulat, sedikit pepat di bagian kutub-kutubnya dan 
menggelembung di bagian khatulistiwa. Kita tahu bahwa 
bentuk bumi kita bentuknya 
bulat, itu dapat dibuktikan 
melalui kapal laut yang 
sedang berlayar. Dari 
kejauhan, yang akan 
tampak mula-mula 
adalah ujung dari tiang 
layar kapal tersebut, 
baru kemudian perlahan-
lahan akan tampak badan 
dari kapal laut tersebut. 
Betul gak?! 

umi merupakan planet yang dihuni oleh makhluk 
hidup. Permukaan bumi terdiri atas daratan dan Blautan. Bentuk permukaan bumi tidak selalu tetap, 

tetapi dapat berubah sewaktu-waktu, baik oleh faktor alam 
maupun faktor manusia.
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“Hmm… enak kan, kue buatanku...?“ ucap Ica saat mencicipi kue 

hasil buatannya. Ica dan teman-temannya di kelas VI SD Kristen Petra 12 

telah berhasil mempraktikkan cara membuat kue bolu kukus. Mereka 

sangat antusias untuk mengikuti seluruh proses pembuatan kue. 

Pertama, mereka mencampur adonan tepung terigu, gula, dan sebotol 

minuman bersoda, dengan telur. Adonan kemudian diaduk rata dengan 

menggunakan mixer. Setelah selesai, adonan dituangkan ke dalam 

cetakan kue. Tahap berikutnya, adonan kue dikukus selama 

kurang lebih sepuluh menit. Tunggu hingga matang, 

kemudian angkat kue yang sudah matang itu dari 

kukusan, dan kue siap untuk dihidangkan. Nah, 

mudah kan... cara membuat kue bolu kukus! 

Ayo, siapa yang mau coba…!!

“Lihat …  ternyata hasil karyamu sangat bagus, Cin!“ kata 

Sarah saat melihat hasil karya batik ikat milik temannya. Sarah 

dan teman-temannya di kelas VI SD Kristen Petra 12, telah 

berhasil membuat hasil karya dari kain, berupa batik ikat. 

Proses pembuatannya cukup mudah, lho...! Pertama, kelereng 

dimasukkan ke dalam kain yang berwarna putih, lalu diikat 

sesuai motif yang diinginkan, dengan menggunakan karet 

gelang. Kemudian, kain dicelupkan ke dalam pewarna yang 

diinginkan. Jika menginginkan warna lain, ikatan semula 

dibungkus dengan plastik, kemudian dicelupkan ke dalam 

pewarna tersebut. Tujuan pembungkusan dengan plastik 

adalah supaya warna tidak tercampur. Proses berikutnya 

adalah menjemur kain. Setelah kering, ikatan bisa dilepas. 

Nah, sekarang hasilnya sudah bisa terlihat! Ketepatan dalam 

mencampur warna sangat berperan dalam menentukan hasil 

warna yang indah.

Warn

Melalui pembelajaran ini, siswa dapat membuat motif 

batik dan mengekspresikan diri melalui permainan 

memadukan warna yang sesuai. Hasil dari kain jumputan 

tersebut dimanfaatkan untuk taplak meja. Nah, mejanya 

sekarang kelihatan lebih indah, kan…!

w   rni batikku...!a

Hmm... nyam, nyam...!
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Matahari... 
                  

                             

Bulan... 

Planet...

“Hore… hore… aku juara! Terima kasih, Tuhan!” teriak 
Serafina kegirangan, begitu mendengar pengumuman 
lomba mewarnai kaus, kalau dirinya menjadi Juara II. 
Lomba ini diselenggarakan oleh IGTKI (Ikatan Guru Taman 
Kanak-Kanak Indonesia) Kabupaten Sidoarjo, dalam 
rangka memperingati Hari Anak Nasional 2010. 
Tepatnya dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2010, di 
gedung Mpu Tantular, Sidoarjo. TK Kristen Petra 12 
mengirim lima orang siswa, yaitu: Max Anderson (B-1), 
James Bryan (B-2), Belinda (B-2), Serafina (B-2), dan 
Sheren (B-3).

Tahu tidak teman-teman, peserta lomba mewarnai 
kaus ini boleh berbangga hati, karena masuk rekor 
Muri kategori peserta lomba terbanyak. Selamat ya, 
Serafina! Dan buat teman-teman yang belum juara, 
tetap semangat!

COLOURING 

T-SHIRT 
 ON

“Mam… kenapa kok bola-bola ini berputar-putar terus 
yah…??”, ujar salah satu siswa kelompok B, saat mencoba 
untuk memutar bumi untuk mengetahui terjadinya gerhana 
matahari. 

Kali ini, mereka belajar tentang alam semesta. Selain 
aktivitas LKS, siswa TK Kristen Petra 5 juga diajak untuk praktik 
langsung. Dan seperti dugaan, mereka sangat antusias akan 
kegiatan ini. Setelah mencoba menyusun tata surya, mereka 
diminta oleh bu guru untuk menyusun puzzle gambar 
matahari, yang terbuat dari stereofoam (styrofoam). “Wah... 
besar sekali, Mam. Sulit nih, aku gak bisa,” ujar beberapa 
siswa sebelum mereka mencoba memasang puzzle tersebut. 
Tetapi, ada juga yang malah minta berkali-kali memasangnya. 
“Ayo... berusaha dulu, kamu pasti bisa...!” jawab bu guru. 

ari ini, aku dan teman-teman di TK Kristen Petra 10 
senaaaang sekali.....!! Kami diajak untuk berkunjung Hke toko buku. Kami pergi ke sana beramai-ramai naik 

bus. Wuih... asyik lho...! Hehehe...
Sampai di sana, ternyata di sana bukan hanya ada buku 

saja, tetapi ada juga bapak badut yang bercerita buat kami 
lho…!! Setelah itu, kami boleh berkeliling untuk memilih buku 
dan alat tulis yang kami sukai... kemudian membayarnya di 
kasir. Seperti biasanya, ibu guru mengingatkan kami supaya 
antre ketika membayar, dan mengucapkan terima kasih 
setelah menerima uang kembalian. O, iya... apakah  teman-
teman juga pernah ke toko buku, sama seperti aku?! Kalau 
belum, ayo cepetan... asyik lho...!!

Pergi ke Toko Buku
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Waktunya bermain....! “Cek, kucek, kucek…! Kucuci sapu 
tanganku dengan sabun sampai bersih, lalu kubilas dengan air 
bersih. Setelah itu, kuperas dan kujemur. Itulah cara mencuci 
sapu tangan, teman-teman!” terdengar suara teman dari TK 
Kristen Petra 13 kelompok B. Mereka terlihat senang sekali, 
karena hari itu mereka mendapat pengalaman dan 
pengetahuan baru, bagaimana caranya untuk mencuci sapu 
tangan. Waaahhh… mulai sekarang, mereka bisa membantu 
mama mencuci pakaian di rumah dong…! Aduuhh… 
senangnya…!!!

Mereka juga mengikuti kegiatan outbond. Mereka dibagi 
dalam beberapa kelompok, dan bersaing untuk mendapatkan 
nilai dari permainan memindahkan air. Kegiatan ini sangat 
mengasyikkan bagi teman-teman. Setiap aktivitas yang ada 
dalam outbond ini, bertujuan untuk meningkatkan kerja 
sama, keberanian, serta daya juang mereka sejak dini.

Kucek, kucek...!Kucek, kucek...!

NEW
Mulai tahun ajaran baru 2010/2011, PPPK 

Petra telah meluncurkan website resmi yang 
beralamat di httt://pppkpetra.or.id. Website ini 
sebagai media informasi dan komunikasi antara 
PPPK Petra dan masyarakat.

Saran dan masukan untuk peningkatan mutu 
website, bisa dikirimkan melalui e-mail: 
saran@pppkpetra.or.id.

Selamat menjelajahi website PPPK Petra.

h t t p : //pppkpe t r a . o r . i d
h t t p : // f acebook . c om/pppkpe t r a
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