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Apakah saya punya karakter?” holistik dan berkarakter kristiani. Dalam 
atau “Saya ingin Amsal 22:6 dikatakan: “Didiklah orang 
berkarakter!”, adalah muda menurut jalan yang patut 

ungkapan yang sering kita dengar. baginya, maka pada masa tuanya 
Karakter adalah kumpulan kualitas dan pun ia tidak akan menyimpang 
reaksi dalam diri individu. dari jalan itu.” Siswa 

Permasalahannya adalah ... apakah membutuhkan bimbingan dan 
ada ciri khas yang membuat karakter pendidikan karakter yang baik 
kita menonjol? Bila ada, orang lain akan selain pengembangan aspek 
bisa dengan mudah menggambarkan akademis, agar menjadi siswa 
karakter kita. Orang yang dikatakan yang berkepribadian baik dan 
berkarakter baik, biasanya dikenal takut akan Tuhan. Program 
sebagai orang yang dikagumi dan pendidikan karakter ini merupakan 
dihargai, bisa membedakan hal baik dan program yang tersistem dan terstruktur, 
buruk dengan tegas, serta menjadikan melalui berbagai kegiatan yang digelar 
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lingkungannya lebih baik. secara formal pada setiap hari Sabtu. 

0), Berbelas Kasihan (14 Agustus 2010), 
Cinta Bangsa dan Tanah Air (21 Agustus 
2010), Somebody I Really Care (28 
Agustus 2010).

Berbagai metode penyampaian 
digunakan pada pelaksanaan pendidikan 
karakter tersebut, yaitu menonton film, 

Ada enam pilar karakter, yaitu: Diharapkan melalui interaksi 
presentasi materi, diskusi, permainan 

peduli, bisa dipercaya, respek, tanggung dan komunikasi yang baik sehari-
kelompok, role play, refleksi, 

jawab, bersikap fair, dan menjadi warga hari, baik itu antara siswa dengan siswa, 
menyanyikan lagu, membuat kartu 

negara yang baik. Apakah cukup sampai guru/karyawan dengan siswa, guru 
ucapan, puisi, memberikan apresiasi 

di sini? Tentu tidak, membangun dengan karyawan, atau pun pimpinan 
pada orang yang perlu mendapat 

karakter membutuhkan exercise, dengan guru/karyawan, akan 
perhatian, dan sebagainya. Pendidikan 

model/teladan, lingkungan yang menciptakan suasana yang mendukung 
karakter akan efektif dengan dukungan 

mendukung, tempaan, dan tantangan pengembangan karakter.
semua pihak, yaitu Dewan Pengurus 

tiada henti, yang memberi kesempatan Pada bulan Juli 2010 yang lalu, sudah 
PPPK Petra, jajaran staf, kepala sekolah, 

bagi individu untuk memperkuat dilakukan dua kali simulasi pendidikan 
guru, karyawan, siswa, dan orang tua.

kepribadiannya. karakter pada jenjang SD sampai dengan 
Berangkat dari sebuah visi yang SMA. Sedangkan pada bulan Agustus 

jernih untuk menjadi sekolah terbaik di 2010, juga dilaksanakan beberapa 
Indonesia, PPPK Petra menyiapkan pendidikan karakter, antara lain: 
sebuah program pendidikan karakter Empati (7 Agustus 
bagi seluruh anak didik, agar mereka 
menjadi pribadi yang 

“Membangun Petra Berkarakter”
SEBUAH VISI yang sedang diwujudkan
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“Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, 
maka pada  masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang 

dari jalan itu.”
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redaksi KaTa Kata 
    Tak terasa, tahun ajaran 2010/2011 telah memasuki bulan 

ketiga. Pada awal tahun ajaran kemarin, khususnya untuk 

siswa baru, adalah masa-masa adaptasi dengan lingkungan 

sekolah yang baru. Proses adaptasi yang berjalan lancar, otomatis akan membuat mereka 

nyaman, bahkan bersemangat, untuk mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Untuk itulah, di tiap-tiap sekolah 

selalu diadakan kegiatan MOS (Masa Orientasi Siswa), yang membantu para siswa baru untuk beradaptasi dan mengenal 

lingkungan sekolahnya yang baru. Dan pada edisi  kali ini, kami menampilkan ulasan tentang kegiatan MOS yang 

berlangsung di sekolah-sekolah PPPK Petra kemarin. Selain itu, kami juga menyajikan liputan-liputan tentang: peringatan 

Hari Ulang Tahun ke-65 Republik Indonesia, PPPK Petra - Pei Hwa Exchange Students Program 2010, raihan prestasi dalam 

ajang Journalist Competition Honda DBL 2010, dan pengalaman siswa-siswi PPPK Petra saat meraih medali dalam 

Olimpiade Sains Nasional 2010 di Medan, Sumatra Utara.

Terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah mengirimkan materi untuk   edisi September ini. Kirimkan 

masukan dan saran Anda ke alamat redaksi atau melalui e-mail. Semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat.

Selamat membaca!
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petra 

petra
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Dalam rangka memperingati Hari Proklamasi yang ke-
65, pada tanggal 17 Agustus 2010, SMP Kristen Petra 2 
mengadakan upacara bendera yang diikuti oleh siswa-
siswi kelas VII-1 sampai kelas VII-4. Yang bertugas dalam 
upacara bendera tersebut adalah para pengurus OSIS.

Upacara bendera yang merupakan salah satu bentuk 
nyata di dalam melatih kedisiplinan tersebut, berjalan 
dengan tertib. Dalam kesempatan tersebut, ibu kepala 
sekolah membacakan sambutan dari menteri pendidikan 
nasional, yang intinya tentang pentingnya pembentukan 
karakter bagi para siswa, sehingga kemerdekaan yang 
telah diperjuangkan oleh para pahlawan dapat diisi 
dengan hal-hal yang positif untuk kemajuan bangsa.

Mengapa karakter itu penting? Karena karakter ibarat 
“roh” dari manusia, jika karakternya tidak benar, otomatis 
perilakunya juga tidak benar. Jasad tidak punya arti apa-
apa jika tidak ada rohnya, tidak ada jiwanya. Pendidikan 
karakter itu adalah rohnya. Dalam jasad ada empat unsur, 
yaitu terdiri atas hati, pikir, rasa, dan raga/badan. Dalam pendidikan 
karakter, keempat itulah yang akan diisi. Pada unsur hati, kita ingin 
mengembangkan karakter jujur dan bertanggung jawab. Pada unsur pikir, 
akan dikembangkan karakter cerdas dan kreatif. Karakter peduli dan suka 
menolong, akan dikembangkan pada unsur rasa. Sedangkan pada unsur 
badan atau raga, dikembangkan karakter bersih dan disiplin.

EXCELLENT 
 Pada tanggal 13–14 Agustus 2010, mulai modern dance, di sini ada cowoknya juga lho! 

pukul 13.15–14.45, sekolah kami, SMP Kristen Bahkan, pada kesempatan itu mereka juga latihan 
Petra 2, melaksanakan kegiatan ELS (Excellent Life dengan gaya dance ala rapper. Wah, rasanya jadi 
Skill) untuk pertama kalinya. Wah, kegiatan betah di sekolah! Dan kami bisa bersama-sama 
tersebut berlangsung cukup seru, karena kegiatan mengembangkan bakat di sekolah yang kami cintai 
tersebut benar-benar dapat mengakomodasi ini...
keinginan kami dalam mengembangkan bakat 
dan keterampilan diri.

Waaah... yang paling heboh tuh kegiatan 
cooking class, karena ada peserta cowoknya 
lho...! Yaa, siapa tahu nih suatu saat jadi cheef 
yang andal. Ada juga kegiatan-kegiatan yang lain, 
seperti: robotic, drama theater, fotografi, desain 
grafis, acoustic guitar, dan fashion design. Untuk 
kegiatan ELS ini, diikuti oleh siswa kelas IX. Khusus 
cooking class, ada dua kelompok dari kelas VIII. 
Dan yang tak kalah hebohnya adalah kegiatan 

LIFE SKILLHari yang kutunggu-tunggu 
akhirnya tiba juga.

UPACARA 
HARI KEMERDEKAAN
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merasa senang tetapi juga agak murah hati. “OSIS-nya baik-baik, tetapi 
ndredeg,” kata Debby, siswa ada juga yang usil, suka menggoda!” 
kelas VII-2. kata Trivena VII-2.

“MOS tahun ini agak Pada acara penutupan, telah 
berbeda, selain komposisi diungkapkan oleh Pak Trianggo, selaku 
warna di dinding aula yang Wakasek Kesiswaan, bahwa semua yang 
telah berubah dari kehijau- hadir mengikuti MOS tahun ini lulus 

MOS SMP Kristen Petra 1 pada tahun hijauan menjadi putih, perbedaan semua, walaupun ada beberapa siswa 
ini bisa dibilang bertema world cup. Apa lainnya adalah talent show yang juga yang tidak bisa hadir, mungkin sakit 
buktinya? Buktinya, beberapa lagu dari terlihat berbeda dari tahun-tahun yang maupun ada halangan lain. Terakhir, ada 
World Cup 2010 theme song, seperti lalu. Saya hanya mengimbau untuk para pesan yang mau kami sampaikan buat 
“Waka-Waka” atau “Wavin' Flag”, pengurus OSIS untuk bisa menyiapkan adik-adik yang baru, yaitu selamat 
banyak dijadikan yel-yel oleh para yang lebih baik lagi di tahun-tahun menjadi bagian dari SMP Kristen Petra 1! 
peserta MOS. Hampir semua kelas berikutnya,” ungkap Mam Vita, yang Tuhan Yesus memberkati kita semua.
menggunakan lagu-lagu tersebut. menjadi master of ceremony dalam MOS 

MOS yang diadakan mulai tanggal tahun ini. by: Jessica C.I. and Maria F.
12–14 Juli 2010 ini, banyak diwarnai Tahun ini komplet banget deh anak-
dengan keceriaan di raut wajah adik- anak kelas VII, mulai dari yang berwajah 
adik kelas, maupun kakak-kakak OSIS imut dan berbadan mungil, sampai yang 
tentunya. Puncaknya adalah hari kedua, berbadan besar seperti anak kelas IX. 
yaitu pada saat Bu Yuli Hastuti Ada yang semangatnya menggebu-gebu 
memimpin senam gembira. Dan untuk mendapatkan tanda tangan, dan 
pastinya menggunakan iringan beberapa ada juga yang hanya pasrah dengan apa 
lagu yang khas setiap tahunnya, yang dia dapatkan. Begitu pula dengan 
sehingga membuat para peserta MOS para pengurus OSIS dan anggota redaksi 
tertawa girang sampai terbahak-bahak. majalah sekolah “Lentera”, ada yang 
“Menghadapi MOS tahun ini, aku pelit setengah mati, tetapi ada juga yang 

Hari pertama masuk sekolah terasa begitu berat bagi 
siswa kelas VII, karena sebelumnya belum pernah mengalami 
hal serupa. Kegiatan pada hari itu dibuka dengan pelaksanaan  
upacara. Salah satu sesi pada saat upacara, para siswa 
diperkenalkan dengan para guru yang mengajar di SMP 
Kristen Petra 3. Hari kedua, siswa kelas VII mengikuti latihan 
upacara dan baris-berbaris yang dibimbing oleh kakak-kakak 
pengurus OSIS. Dan hari ketiga, ada acara Kegiatan Peduli 
Lingkungan, yang disertai dengan menanam pohon. Kegiatan 
ini diadakan untuk  meningkatkan kesadaran para siswa agar 
lebih peduli terhadap lingkungan yang asri dan sehat, serta 
turut dalam melestarikan alam ciptaan Tuhan. Dan sebagai 
acara penutupan MOS, diadakan Kebaktian Awal Tahun Ajaran 
2010/2011, yang diikuti oleh seluruh peserta.

First Day
Masa Orientasi Siswa di SMP Kristen 

Petra 3 dilaksanakan pada tanggal 
12–14 Juli 2010 yang lalu. ”Selamat 
Datang Siswa Baru Tahun Ajaran 
2010/2011 SMP Kristen Petra 3 
Surabaya”, begitu yang tertulis pada 
spanduk hari pertama di depan sekolah 
kami, sebagai awal bagi siswa kelas VII.

 in Junior 
High School

“World Cup” 
2k10 @ MOS
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Waaahhh...

kolam renang. merengek lagi, eh... ternyata minta 
Airnya diiingiin dipangku karena mengantuk. Selain 
sekali… tetapi aku menari, banyak juga kegiatan yang 
senang sekali lain. Mereka belajar cara makan yang 
karena benar, dan memasukkan bekal 
mendapatkan juara kembali di tas setelah selesai makan. 
pertama, dan Mereka juga belajar dan bermain 
mendapat hadiah dengan senang sekali. Ibu guru 
yang menarik dari membimbing dan melayani kami 
bu guru. dengan kasih, supaya kami bisa 

O, iya...  bertumbuh bersama dalam kasih 
sekarang di Tuhan.
sekolahku ada Menarik sekali ya, kegiatan yang 

Kelompok Bermain ada di KB dan TK Kristen Petra 5 ini…! 
lho…!  Adik-adikku ada Ayo, belajar dengan semangat...! tidak terasa ya 

yang masih menangis, tetapi ada aku sudah harus sekolah lagi. Aku 
pula yang sudah berani masuk kelas kangen dengan ibu guru dan teman-
sendiri. Di Kelompok Bermain, ada temanku. Ada apa lagi ya di 
kegiatan menari. Mereka mengikuti sekolahku? Kegiatan menarik apa lagi 
gerakan Bu Lily, “Ayo, tangan ya, yang akan kuikuti? Apa ada 
direntangkan seperti pesawat…. temanku yang baru ya? Wah, semua 
Tangan digulung-gulung....” Tiba-tiba ada dalam pikiranku…. Di sekolah, 
terdengar, “Susu, susu... aku mau ternyata ada banyak kegiatan yang 
susu!” teriak adikku. Sudah menarik yang aku ikuti. Salah satunya 
diambilkan susu tetapi masih adalah lomba mengambil bendera di 
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Libur telah usai… waktu 
kembali ke sekolah telah tiba. Ramai 
dan macet di mana-mana, menghiasi 
jalan-jalan di kota Surabaya, karena 
hari itu adalah hari pertama masuk 
sekolah.  Sepatu baru, tas baru, 
seragam baru, serta wajah-wajah baru 
... menghiasai halaman sekolah. Hari MOS siswa-siswi kepada semua guru dan 
pertama sekolah ini, membuat banyak tahun ini dilakukan di dalam kelas, karyawan KB dan TK Kristen Petra 7, 
siswa masih enggan untuk bangun yang diisi dengan berbagai acara karena merekalah yang akan 
pagi dan berangkat sekolah, sehingga menarik bagi siswa, berupa: kegiatan membimbing dan mendukung para 
sesampainya di sekolah, banyak di bermain, menyanyi, dan bersyair siswa dalam kegiatan belajar mengajar 
antara mereka yang menangis dan bersama. Selain itu, pengenalan nantinya. 
tidak ingin ditinggal oleh mama atau lingkungan sekolah baru juga 
papanya. Itulah gambaran hari dilakukan dengan kegiatan 
pertama Masa Orientasi Sekolah. jalan-jalan di dalam lingkungan 

MOS atau Masa Orientasi Siswa sekolah, sambil menunjukkan 
adalah masa pengenalan akan ruang-ruang yang akan 
lingkungan sekolah. Untuk tahun digunakan selama belajar 
ajaran 2010/2011 ini, KB dan TK nantinya.
Kristen Petra 7 melaksanakannya pada Kegiatan MOS  juga 
tanggal 12–16 Juli 2010. Pelaksanaan digunakan untuk mengenalkan 

Ayo S !eko h.la ..

girl

boy

Back to SchoolBack  to School
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Pada tanggal 5 Agustus 2010 kemarin, Taman Kanak-
Kanak se-Kecamatan Wonocolo mengadakan Lomba 
Mewarnai untuk ibu dan anak. Kegiatan ini diselenggarakan 
di Kebun Bibit Surabaya, mulai pukul delapan pagi sampai 
selesai.

Aku dan teman-teman dari TK Kristen Petra 9 kelompok B, 
mengikuti kegiatan ini dengan senang sekali, karena kami 
bisa ikut lomba mewarnai bersama mama tercinta. 
Menyenangkan loh...! Kami diberi selembar kertas 
bergambar. Selanjutnya, tugasku adalah mewarnainya 
dengan krayon, bersama mama tentunya... Dan kami 
bergantian mewarnai seluruh gambar sampai penuh. Hmm... 
kapan lagi bisa lomba kayak gini sama mama ya...?

Aku 

“Bu, saya mau lagi!“ seru teman-teman. “Iya, sabar... 

nanti jika semua sudah dapat, yang mau tambah ... boleh 
ngoles lagi!“ kata bu guru. “Enak ya ...  aku bisa mengolesi 
rotiku sendiri. Biasanya mama yang buatkan aku roti meses 
seperti ini. Sekarang ... aku juga bisa. Asyik... horreeee... aku 
berhasil!“ 

“Bu ... aku juga mau mengolesi sendiri!“ celetuk mereka 
lagi. Wah, senang sekali teman-teman dari TK Kristen Petra 11, 
mereka belajar mengolesi roti dengan mentega dan ditaburi 
meses. Saking senangnya, mereka tak sabar menunggu giliran. 
Hal itu merupakan pengalaman baru bagi mereka, tentu saja 
itu hal yang sangat menyenangkan.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk melatih kemandirian 
anak dalam menyiapkan sendiri tanpa harus dilayani orang 
lain, serta melatih motorik halus anak.

Tanpa terasa ... liburan semester II tahun ajaran 2009/2010 telah berlalu. Dan kegiatan teman-

teman untuk tahun ajaran 2010/2011 telah dimulai, tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2010. 
Teman-teman dari TK Kristen Petra 1 kelompok A dan B mengikuti MOS (Masa Orientasi Sekolah) 
selama lima hari. Mereka diajak mengenal guru-guru, staf 

sekolah, dan lingkungan sekitar sekolah. Selain itu, mereka 
juga diajak untuk mengikuti kegiatan yang menyenangkan 

hati mereka, seperti: membuat topeng, lomba untuk 
menuliskan nama mereka, melompati simpai dan lain-lain.

Selesai kegiatan MOS, mereka mengikuti kebaktian 
pembukaan tahun ajaran 2010/2011, pada hari Senin, tanggal 
26 Juli 2010, pukul 09.30–10.25, di aula sekolah. Firman 
Tuhan disampaikan oleh Pdt. Anil Dawan, M.Th. Terima 
kasih Tuhan, atas berkat-Mu ini... 

nyg a naneS

Mengoles Rotiku...

masuk sekolah...!

& M ma a
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Indo-pendence 

Thomas & Fransisca

in A1 Day 

Honda DBL 2010

Krisnawan dan Veronica 

Filianto dan Olivia 

Dalam merayakan HUT ke-65 satunya adalah lomba tarik tambang. mewarnai rangkaian acara perayaan 
Kemerdekaan Indonesia, SMA Kristen Guru-guru yang biasa mengajar di kemerdekaan Republik Indonesia. 
Petra 1 juga memiliki berbagai cerita depan kelas, kini bersaing melawan Merdeka...!!!
seru! Pada hari Sabtu, tanggal 22 kompetitor lainnya dengan uji 
Agustus 2010, berbagai lomba digelar di kekuatan. Prestasi dari OSIS 
sini, salah satunya tarik tambang, Petra pun juga terukir dengan 
1 skill challenge, 3K (Karung, Kerupuk, keluarnya tim OSIS sebagai 
Kelereng), dan Petra Golek Talent (PGT). pemenang ketiga Skill 
Selain berkompetisi, para peserta juga Challenge, yaitu adu 
diajarkan sikap kerja sama, serta kemampuan siswi-siswi dalam 
kekompakan satu sama lain. Tak seperti mengendalikan sang bola asal 
biasa, perayaan di A1 pun ikut Paman Sam ini. Suara riang 
dimeriahkan oleh hampir seluruh warga gembira dan dorongan bagi 
sekolah. Para guru serta panitia OSIS, peserta asyik terdengar. 
bahkan ikut ambil bagian dalam Seluruh warga A1 pun bersuka 
perayaan kemerdekaan ini. Salah cita, bahu membahu dalam 

Journalist Competition

Olivia Anastasia Glory sangat gembira. "Kami tidak sekolah dari PPPK 
dan Filianto Nugraha Sau’ pernah menyangka bisa Petra yang lain juga 
dari SMA Kristen Petra 5, menjadi juara. Sebab, ini meraih prestasi. 
sukses membawa adalah tahun pertama SMA Kristen Petra 1 
sekolahnya untuk meraih sekolah kami memenangi yang diwakili oleh 
peringkat pertama Journalist ajang jurnalis Honda DBL. 
Competition Honda Bangga sekali rasanya," ujar 
Development Basketball Olivia, sang penulis.
League (DBL) 2010 East Java Setiap peserta berusaha 

lamSeries-North Region. Selain menampilkan hasil yang 
a, penutup baterai itu, Fili, sapaan Filianto terbaik dari pengalaman SMA Kristen Petra 
kameraku agak lecek. Jadi, Nugraha Sau’, menyabet mereka mencari berita di 4 yang diwakili oleh 
baterainya gampang jatuh. gelar Best Photographer. lapangan. Juri memberikan 
Pernah ada momen yang Dalam pengumuman kriteria yang cukup ketat, 
bagus, sudah aku tunggu-pemenang yang bertempat selain materi yang meraih gelar Best Spirit 
tunggu. Eh, malah nggak di Semanggi Room lantai V ditampilkan harus akurat, Award.
kejepret karena bateraiku Graha Pena, tanggal 22 penyajian dan bahasa yang Filianto berbagi 
jatuh," kenang Filianto, Agustus 2010, keduanya baik, juga memiliki keunikan pengalaman unik saat 
lantas tertawa.tersendiri. Karena itu, proses pengambilan foto. 

mereka berlomba-lomba Cowok yang 
mencari angle penulisan berhasil 
yang menarik, agar bisa memperoleh 
memikat orang untuk gelar Best 
membacanya. Untuk Photographer 
fotografer, selain dari itu, harus 
konsep foto yang harus berjuang keras 
menarik dan unik, hasil foto menggunakan 
yang diambil haruslah kamera lama 
memiliki ketajaman tinggi. miliknya. 
Selain itu, perwakilan "Karena sudah 

Fransisca Ratna 
Rahardjo (XIIS-2) dan 
Thomas Agustinus 
(XIIS-1), meraih 
peringkat kelima dalam 
ajang ini. 

Krisnawan Andy P. dan 
Veronica Natalia T. W., 
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Kegiatan MOS yang diadakan pada tanggal 12–14 Juli 
2010 di SMA Kristen Petra 4, kali ini membuahkan hasil yang 
maksimal. Bukan membuat siswa peserta MOS menjadi 
diberatkan dengan hal-hal yang tidak penting sehingga 
menyusahkan dalam mengerjakan tugas, namun tugas yang 
diberikan mempunyai tujuan dan manfaat yang pasti dalam 
menggali bakat yang dimiliki para siswa peserta MOS. Para 
guru pembina dan kakak-kakak OSIS, kerap kali menciptakan 
suasana nyaman dan interaktif saat menyampaikan materi 
maupun membina siswa peserta MOS. Menjadikan mereka 
untuk bisa belajar mengenai arti kebersamaan, kekompakan, 
kekeluargaan, rasa memiliki, dan kasih. Membuat mereka 
menyadari bahwa mereka adalah satu keluarga yang utuh, 
yang harus bersama-sama untuk saling membantu satu 
dengan yang lain, agar saling melengkapi semua kekurangan 
mereka masing-masing.

Togetherness @ School

Sesuai dengan namanya, alumni, ceramah mengenai Tidak hanya duduk 
MOS Maprada bertujuan wawasan wiyata mandala, mengelilingi api yang 
untuk mengenalkan siswa tata krama, ekstrakurikuler, berkobar saja, tetapi para 
dengan lagu-lagu daerah tata tertib, dan promosi siswa baru juga diajak untuk 
yang mulai pudar, juga tentu organisasi. Selain itu, MOS melakukan renungan jiwa, 
saja untuk mengenalkan juga diisi dengan lomba- supaya mereka mengerti arti 
sekolah tempat mereka akan lomba yang menantang menjalani kegiatan MOS 
menimba ilmu nantinya. untuk meningkatkan selama tiga hari. Pada 
MOS ini diadakan selama kekompakan kelas, seperti akhirnya, acara api unggun 
tiga hari di lingkungan lomba kebersihan, lomba ditutup dengan kembang 
sekolah, diisi dengan mading, dan masih banyak api. Berakhir sudah MOS 
kegiatan-kegiatan yang lagi. yang melelahkan, namun 
memberikan gambaran pada Pada hari terakhir, MOS bagi para siswa baru, 
siswa baru mengenai diakhiri dengan acara api mereka telah siap 
keadaan belajar mengajar di unggun yang berlangsung menghadapi tantangan di 
sekolah, seperti temu dari pukul 15.00–19.00. dunia SMA.

Keceriaan kembali muncul di MOS SMA Kristen Petra 5 kali 
ini. MOS yang didukung oleh OSIS ini, diadakan pada tanggal 
12–14 Juli 2010, serta bertemakan “Bakoel Smatrama”. 
Tema ini diangkat karena ingin mengembalikan rasa cinta 
pada budaya Indonesia, baik itu untuk murid baru maupun 
seluruh siswa di SMA Kristen Petra 5. Acara yang disajikan 
dalam kegiatan MOS ini pun sangat beragam dan menarik, 
dari pertandingan yel-yel, membuat atribut sekreatif 
mungkin, hingga talent show. Ada hal baru yang 
ditambahkan pada acara MOS kali ini, yaitu membuat surat 
cinta untuk orang tua, yang banyak membuat murid baru 
pada acara ini sampai meneteskan air mata.

 SmatramaBakoel

Archipelago
 of Melodies

Libur telah usai. Itu 
adalah sebuah tanda bagi 
para siswa untuk kembali 

ke sekolah. Dan bagi siswa 
baru yang akan belajar di 

SMA Kristen Petra 2, ini 
adalah hal yang cukup 
mendebarkan, karena 

mereka akan menjalani 
Masa Orientasi Sekolah. 

MOS yang bertemakan 
“Archipelago of Melodies” 
ini diadakan pada tanggal 

12–14 Juli 2010. 
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roklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 
merupakan tonggak sejarah yang paling berarti Pbagi bangsa Indonesia. Dengan adanya 

proklamasi kemerdekaan RI, membuat bangsa Indonesia 
terlepas dari belenggu penjajahan. Bangsa Indonesia bebas 
menentukan masa depan sendiri, bebas untuk menjadi 
sama/sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia, serta 
bebas menggapai cita-cita melalui pendidikan tanpa batas. 
Untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-65 Kemerdekaan 
Republik Indonesia tersebut, sekolah kami, SD Kristen Petra 
1, mengadakan serangkaian acara lomba, baik untuk siswa 
maupun guru dan karyawan.

Lomba tersebut diselenggarakan pada tanggal 21 
Agustus 2010 kemarin, antara lain: lomba mengempit balon 
berisi air sambil membawa bendera (untuk kelas I & II), 
lomba mengaitkan topi (untuk kelas III & IV), lomba 
menangkap ikan di bak / family fun fair (untuk orang tua 
dan siswa kelas I & II), lomba joget berpasangan sambil 
membawa balon (untuk kelas V & VI), lomba merias wajah 
dengan mata ditutup (untuk guru dan karyawan).

emasuki bulan Agustus, bendera merah putih 
berkibar di mana-mana. Begitu pula dengan Mlagu-lagu nasional, juga dikumandangkan, 

salah satunya adalah di SD Kristen Petra 9. Dalam rangka 
menyambut HUT ke-65 Kemerdekaan Republik Indonesia 
pada tanggal 17 Agustus 2010, berbagai kegiatan dilakukan, 
seperti: upacara bendera, lomba-lomba, sepeda hias, dan 
menghias sekolah dengan nuansa merah putih. Upacara 
yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2010, diikuti 
oleh seluruh guru dan siswa yang ditunjuk. Untuk lomba, 
diikuti oleh semua siswa kelas I–VI. Puncak acara 
dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2010. Awalnya, 
kegiatan dimulai dengan lomba sepeda hias. Waahh... 
mereka terlihat sangat antusias sekali. Mereka menghias 
sepeda dengan kreatif, kemudian diajak untuk keliling 
kompleks sekolah. Setelah itu, dilanjutkan dengan final 
lomba siswa, yaitu: lomba membawa kelereng dengan 
menggunakan sendok, memasukkan pensil ke dalam botol, 
mengaitkan topi, lari sambil mengempit balon, dan lari 
sambil mengempit bola.

Seluruh siswa sangat antusias dalam mengikuti lomba. 
“Ayoooo... ayooo... sedikit lagi sampai.....!!!!” teriakan 
beberapa teman sebagai dukungan. Semuanya larut dalam 
suasana lomba yang meriah. Kegiatan ini diadakan sebagai 
perwujudan rasa cinta tanah air, dan untuk meningkatkan 
semangat persatuan dalam memeriahkan HUT 
Kemerdekaan Republik Indonesia.

Independence Day!!!!

Itulah pekik kemerdekaan yang dikumandangkan oleh anak-anak KB 

dan TK Kristen Petra 13, saat mengikuti Karnaval Merah-Putih dalam rangka 
memperingati HUT ke-65 Kemerdekan Republik Indonesia, pada tanggal 16 dan 18 
Agustus 2010. Tidak hanya anak-anak, para orang tua murid KB dan TK  Kristen Petra 
13, juga sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini.

Selain itu, juga diadakan berbagai lomba, antara lain: memindahkan bola, 
menggulung kertas merah-putih, dan mencari bola berwarna. lomba-lomba itu 
bertujuan untuk mengajarkan kerapian dan melatih ketangkasan anak. Kegiatan 
karnaval dan lomba ini, rutin dilakukan oleh TK Kristen Petra 13 setiap bulan 
Agustus. Selain untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan 
juga bisa menumbuhkan semangat dan cinta tanah air pada diri anak sejak dini.

Dirgahayu Indonesiaku

merdeka, merdeka, merdeka..!!!



Murid kelas IA SD Kristen Petra 10 dibimbing oleh Ibu Erna tiga puluh .... Ada juga yang berdasarkan warna kesukaan. 
Rianita, A.Ma.Pd. untuk belajar matematika, materinya Dari pembelajaran ini, siswa dapat belajar tidak hanya 
tentang mengukur panjang dengan satuan tidak baku. tentang materi mengukur panjang dengan satuan tidak baku, 

Pada pembelajaran ini, ibu guru mencoba menerapkan tetapi mereka juga belajar tentang menghitung loncat. 
pembelajaran matematika realistis, di mana siswa Dengan demikian, mereka menemukan sendiri bagaimana 
menemukan sendiri cara menghitung panjang benda dengan cara menghitung panjang benda secara cepat, bukannya satu-
alat peraga connect a cube (satuan tidak baku). Sedangkan, satu. 
ibu guru hanya menjelaskan sedikit cara penggunaan alat 
peraga. Selanjutnya, siswa langsung mempraktikkan 
pengukuran panjang benda. Ternyata ... setelah ibu guru 
mengamati dalam praktik kerja siswa, ada bermacam-macam 
cara yang dilakukan siswa. Ada yang mengukur dengan cara 
setiap sepuluh kubus berbeda warna, sehingga mengukur 
panjang meja dengan cara hitung loncat: sepuluh, dua puluh, 

 Pertanyaan-pertanyaan itulah yang pernapasan berlangsung? Pada saat kita menarik napas, 
membuat para siswa kelas V SD Kristen Petra udara masuk melalui hidung dan tenggorokan. Selanjutnya, 

12 ingin membuat sebuah model alat udara masuk ke paru-paru. Oksigen akan diserap oleh 
pernapasan manusia dalam alveolus, sedangkan karbondioksida dilepaskan. 

pembelajaran IPA kali ini. Pembuatan Karbondioksida diembuskan keluar melalui tenggorokan dan 
model tersebut menggunakan bahan hidung.
yang sederhana, yaitu sebuah botol Teman-teman, itulah proses pernapasan yang setiap saat 

plastik yang dilubangi, sedotan, balon, kita lakukan. “Dengan mempelajari alat pernapasan pada 
dan plastisin. manusia, kami menjadi mengerti bagaimana proses 

Balon yang mengembang dan pernapasan berlangsung, dan kami akan berusaha untuk 
mengempis, diibaratkan seperti tetap menjaga kesehatan alat pernapasan kami,” ucap 

paru-paru yang digunakan Pamela. Apakah teman-teman bisa membayangkan ... apabila 
untuk bernapas. Alat satu jam saja kita tidak bernapas? Apa akibatnya ya...??

pernapasan manusia Oleh sebab itu, kita harus mengucap syukur kepada 
adalah paru-paru. Tuhan karena bisa menghirup udara dengan gratis. It's free, 
Bagaimana proses my friends! So, let's keep our lungs healthy!

Connect a CubeConnect a Cube

Making LungsArtificial 

ERD  M  E   K   A  :        Re an sE i reK A M g  & t m  s ii a fe d u dD rnja a cE

Mengapa manusia perlu bernapas? 
Bagaimana jika manusia tidak bisa bernapas?
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puluh menit. Hari Rabu, kami kembali 
Sungguh ... ini adalah suatu ke tempat yang sama untuk mengikuti 

anugerah yang telah Tuhan berikan tes teori selama tiga setengah jam. 
kepadaku, sehingga bisa Hari Kamis, seluruh peserta OSN 
mendapatkan sebuah medali perak dibawa oleh panitia ke Theme Park, 
dalam kancah Olimpiade Sains Pantai Cermin, Sumatra Utara. Di 
Nasional di bidang Kimia. sana, kami bisa bermain, berfoto-foto 
Pengalamanku dimulai sewaktu aku ria dan membeli suvenir. 
dan teman-teman peserta OSN dari Keesokan harinya, saya merasa 
Jawa Timur dikarantina di Asrama tegang sekali, karena sore harinya 
Haji Sukolilo, Surabaya. Sehari akan dibacakan pengumuman peraih 
sebelum berangkat ke Medan, di medali dari setiap bidang di Lapangan 
sana kami diberi motivasi oleh para Merdeka. Acara penutupan dipimpin 
motivator. Keesokan harinya, kami oleh Wakil Wali Kota Medan, dan diisi 
semua berkumpul di Bandara juga dengan penyerahan amanat OSN 
Internasional Juanda, untuk bersiap- 2011 ke Provinsi Sulawesi Utara. 
siap terbang ke Bandara Polonia, Kemudian, tibalah saat pembacaan 
Medan. pengumuman para peraih medali. Puji 

beberapa orang penting lainnya, dengan Setelah kami sampai di Bandara Tuhan, saya bisa memperoleh medali perak 
memukul gendang. Sore hari, kami Polonia, kami kemudian diantar ke hotel peringkat IV dalam OSN tahun ini! Dan 
menghadiri technical meeting dengan para yang sudah disediakan oleh para panitia, setelah itu, kami semua kembali ke hotel 
juri. Di sana, kami diperkenalkan dengan dengan mengunakan bus. Para peserta OSN untuk siap-siap pulang ke provinsi masing-
alat-alat laboratorium, cara kerja bidang Kimia, sehotel dengan para peserta masing pada keesokan harinya.
laboratorium yang baik dan benar, serta OSN bidang Biologi, dan pada hari itu kami Hari Sabtu, rombongan dari Jawa Timur 
pembagian jas laboratorium yang akan hanya beristirahat. Keesokan harinya, pukul sampai di Bandara Juanda pada pukul 
dipergunakan pada keesokan harinya.08.00, kami menuju ke Lapangan Merdeka 12.00. Aku dan teman-teman dari SMA 

Hari Selasa, peserta OSN bidang Kimia untuk menghadiri acara pembukaan, yang Kristen Petra 2 disambut oleh kepala dan 
dibawa oleh panitia ke SMA Sutomo 1, diisi dengan tarian, lagu, dan alat-alat wakil kepala sekolah kami, serta beberapa 
Medan, untuk ujian praktik yang terdiri musik daerah dari Sumatra Utara. staf sekolah. Itulah akhir dari 
atas dua sesi. Tiap sesi berdurasi dua Pembukaan dilakukan oleh Wali Kota pengalamanku yang berkesan selama 
setengah jam, dan istirahat selama tiga Medan, wakil menteri pendidikan, dan mengikuti OSN 2010 di Medan.

Fisika dan Biologi, hari pertama, 
kami mengerjakan soal-soal teori 

“Berkat karunia Tuhanlah kami dan hitungan. Sedangkan pada hari 
bisa meraih penghargaan ini,” itulah kedua, kami menyelesaikan soal 
kalimat yang pertama timbul di eksperimen.
hatiku, ketika namaku disebut Tanggal 5 Agustus 2010, kami 
sebagai salah satu peraih medali mengikuti wisata edukasi ke 
perak di ajang OSN bidang Fisika ini. Museum Negeri Medan.  Sore 
Mulanya, dari tiap sekolah SMP harinya, kami mengikuti acara 
Kristen Petra, ditunjuk lima orang penutupan. Pada acara penutupan 
untuk setiap bidang studi. Kami itu ada grup band Radja, yang tampil 
semua belajar dan berjuang untuk memeriahkan acara 
semaksimal mungkin, dalam penutupan OSN.
pelatihan-pelatihan di Puslitbangdik Besoknya adalah hari yang 
PPPK Petra. Namun, hanya seorang sangat menegangkan, hari 
saja dari setiap sekolah yang diizinkan pengumuman peraih medali OSN. 
mengikuti OSN tingkat kota. Kami Kami semua berdebar-debar 

Besoknya, kami berangkat bersama ke berlima (Michael di bidang Fisika dan menunggu pembacaan hasil kerja keras 
Bandara Juanda, dan terbang ke Medan. Felicia di bidang Matematika, dari SMP kami. Tidak sedikit dari kami yang berkali-

Hari kedua, semua peserta OSN Kristen Petra 3; Edwin di bidang Biologi, kali berdoa meminta karunia Tuhan, 
mengikuti acara pembukaan. Dan sore Alan di bidang Matematika, dan Sunardi di termasuk aku. Dan puji Tuhan... ternyata 
harinya, ada pengarahan di hotel, bidang Fisika, dari SMP Kristen Petra 5) namaku termasuk dalam daftar peraih 
mengenai bentuk soal dan sistem penilaian berhasil melalui babak penyisihan tingkat medali perak bidang Fisika.
dalam OSN. Ternyata, lomba dibagi dalam kota dan provinsi, sehingga kami menjadi Hari Sabtu, kami semua pulang kembali 
dua hari, tanggal 3–4 Agustus 2010, di SMP perwakilan SMP PPPK Petra untuk ke Surabaya. Kami disambut dengan 
Islam Al-Azhar.mengikuti OSN tingkat nasional. meriah oleh bapak dan ibu guru di 

Hari ketiga, pukul 07.00, kami Tanggal 29 Juli 2010, rombongan dari bandara. Aku sangat bersyukur dan 
berangkat ke lokasi lomba. Kami disambut Jawa Timur telah berkumpul di berterima kasih kepada Tuhan, keluargaku, 
hangat oleh kepala sekolah dan sebagian  PPPK Petra, para guru, serta teman-teman 
siswa SMP Islam Al-Azhar. Untuk bidang untuk pelatihan dan pengarahan. yang sudah mendukung dan mendoakan.

Sekolah 
Tinggi llmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)

Michael Sebastian (IX-5)
SMP kristen Petra 3

Marvel Lewi Santoso (XIIA-5)
SMA Kristen Petra 2

* Daftar siswa PPPK Petra peraih medali OSN IX 2010 bisa dilihat di www.pppkpetra.or.id * Daftar siswa PPPK Petra peraih medali OSN IX 2010 bisa dilihat di www.pppkpetra.or.id 



Yang terpenting adalah bagaimana 

meminta berkat, mencari berkat, dan kemudian 
mendapatkannya. Itulah pemahaman yang telanjur 
mengakar bagi kebanyakan siswa. Hal itu menjadi warna 
yang cukup dominan dalam menjalani kehidupan mereka. 
Ada satu hal mengenai berkat yang begitu penting namun 
sering terlupakan, yaitu bagaimana kita bisa menjadi 
berkat bagi sesama. Jadi, tidak hanya meminta, mencari, 
dan mendapatkannya saja, tetapi juga saling berbagi. 
Itulah pencerahan penting yang hendak diberikan kepada 
siswa melalui acara retret bertajuk “Menjadi Sungai Kecil-
Mu”.

Diikuti oleh sekitar 168 siswa SD Kristen Petra 5 kelas V 
ABCD, retret ini berlangsung dengan khidmat. Pendeta 
Deddy Gunawan Setyaputra dan Pendeta Wahyu Widayat, 
adalah pembicara dalam retret itu. Tiap-tiap pembicara 
mempunyai waktu dua sesi untuk menyampaikan 
pemahaman tentang berkat itu secara gamblang. 
Berlangsung mulai tanggal 12–14 Agustus 2010, di YWI 
Batu, Malang, retret kali ini mengajak siswa menjadi 
seperti sungai yang mengalirkan berkat-berkat Tuhan 
kepada mereka yang memerlukannya. Dan bukan untuk 
menjadi bendungan bagi berkat Tuhan, menjadi got yang 
mampet dan menimbulkan bau kurang sedap, serta 
membawa penyakit bagi lingkungan! Semoga mereka 
benar-benar menjadi sungai-sungai kecil yang mengalirkan 
berkat dari Tuhan, Sang Sumber Berkat itu ....

Menyadari berkat-berkat Tuhan, baik yang berupa 

berkat jasmani maupun rohani, serta berkat yang bersifat 
kelihatan atau pun tidak kelihatan, berarti telah melalui 
proses bersama Tuhan. Kesadaran tersebut didapatkan oleh 
para siswa kelas V SD Kristen Petra 11 dalam kegiatan retret di 
Griya Kusuma Indah, Pacet, pada tanggal 12–14 Agustus 
2010. Kegiatan retret dengan tema “Menjadi Sungai Kecil-
Mu” ini, dibagi atas empat sesi yang dipimpin oleh Pdt. 
Jolanda Likumahua dan Ibu Tiurma Santoso, S.Th.

Dalam sesi-sesi tersebut, siswa juga diajarkan bagaimana 
mereka dapat menggunakan berkat dari Tuhan untuk 
menolong sesama dan memuliakan Tuhan. Penanaman sikap 
bekerja sama dan setia kawan, juga dipupuk melalui kegiatan 
outdoor yang mengasyikkan. Dan pada akhir acara, dipilihlah 
King and Queen yang merupakan siswa dan siswi teraktif dan 
terbaik dalam mengikuti acara retret.

Menjadi 

SD Kristen Petra 5

Retret Siswa:

Sungai Kecil-Mu

Setiap tahun, siswa kelas V SD dilingkungan PPPK 

Petra  mengadakan kegiatan rohani, yaitu retret siswa. Retret 
siswa SD Kristen Petra 1 dilaksanakan di Wisma YWI, Jalan 
Oro-Oro Ombo 131, Batu, Malang. Adapun tujuan diadakan 
retret, agar siswa menyadari bahwa yang utama dalam hidup 
bukanlah meminta, mencari, atau mendapat berkat, 
melainkan menjadi saluran berkat bagi sesama dan 
lingkungan.

Selain santapan rohani, siswa juga diajak dengan kegiatan 
outbond.

SD Kristen Petra 1

SD Kristen Petra 11
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Pada tanggal 31 Juli 2010, 
pukul 19.00, aku dan mama 
menginap di Hotel Utami. 
Keesokan harinya, kami menuju ke 
Bandara Juanda dan terbang 
menuju Medan. Kami tiba di 
Bandara Polonia dan dijemput oleh 
bus untuk diantar ke Hotel JW 
Mariott. Di hotel, aku berbagi 
kamar dengan tiga peserta lain, 
dua di antaranya adalah peserta 
dari Bali dan Kalimantan Tengah.

dipecahkan. Hari kedua, aku mengerjakan disebut sebagai peraih medali perunggu! 
Tanggal 2 Agustus 2010, diadakan 

soal-soal eksplorasi sebanyak-banyaknya Aku berjanji akan belajar lebih tekun, 
upacara pembukaan OSN oleh Gubernur 

enam soal, dalam waktu dua setengah jam. sehingga bisa meraih prestasi terbaik di 
Sumatra Utara di Lapangan Merdeka. Hari 

Hampir separo lebih peserta OSN merasa kesempatan yang lain. Dan besoknya, 
Selasa, adalah hari pertamaku 

kesulitan untuk mengerjakan soal, tetapi seluruh peserta OSN bersiap-siap kembali 
mengerjakan soal-soal OSN, yang terdiri 

aku tetap berusaha tenang dalam ke Surabaya.
atas soal isian dan uraian, mulai dari pukul 

mengerjakannya demi skor tertinggi. Itulah sedikit cerita tentang 
08.00–10.30. Semua 

Hari Jumat, diadakan upacara pengalamanku mengikuti OSN. Saranku, 
orang tua yang ingin 

penutupan dan pengumuman pemenang untuk meraih kesuksesan, dibutuhkan 
menyaksikan jalannya 

peserta lomba OSN di Lapangan Merdeka. perjuangan dan semangat yang tangguh. 
lomba, dipersilakan untuk 

Upara ini diiringi oleh berbagai macam Bagi mereka yang sudah berhasil, tidak 
melihat di layar lebar. 

tarian khas Sumatra Utara dan lagu-lagu boleh sombong. Dan bagi yang belum 
Hatiku sempat deg-

daerah. Dan saat pengumuman, aku berhasil, jangan menyerah, teruslah belajar 
degan, karena hampir 

merasa senang sekali, karena namaku lebih giat lagi.
semua soal sangat sulit 

Medan, 1–7 Agustus 2010
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Akhirnya, tanggal 1 Agustus 2010, kami lalui semuanya. 
pukul 08.00, kami berangkat dari Bandara Pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 
Juanda untuk terbang menuju Medan. Dari 2010, pengumuman pemenang dan 
Bandara Polonia, kami diantar ke Hotel penutupan OSN dilakukan di Lapangan 
Tiara untuk check in. Dan hari kedua, Merdeka. Hari ini adalah hari yang sangat 
diadakan technical meeting untuk menentukan, apa kami pulang dengan 
membicarakan tentang lomba besok. tangan kosong… atau dengan keberhasilan! 

Tanggal 3 Agustus 2010 adalah tanggal Pengumuman pemenang pun dibacakan 
yang benar-benar menguras tenaga. Dari sesuai dengan bidang kami masing-masing. 
pukul 07.00, kami diuji dengan tes teori, Dimulai dari Juara III yang mendapat medali 
selama dua setengah jam. Persiapan fisik, perunggu, dari nilai paling bawah ke yang 
mental, dan rohani, telah kami lakukan. tertinggi. Sunardi dan Alan telah dibacakan 
Ketakutan, kelelahan, serta rasa cemas namanya, dan mereka memperoleh medali 
tidak bisa mengerjakan soal, adalah musuh perunggu. Setelah beberapa lama, medali 
dari diri sendiri yang harus dilawan. perunggu selesai dibagikan, namun nama 
Namun, kami sadar kalau kami punya Edwin belum terdengar juga. Aku mulai 
Tuhan, di mana Dialah yang membimbing putus asa, namun tetap percaya dan 
kami semua. Akhirnya, soal telah selesai berharap kepada Tuhan. Finally… saat 
kami kerjakan. pengumuman peraih medali perak 

 Pada hari kedua tes praktik, sempat pertama, nama Edwin disebutkan. Perasaan 
terjadi kesalahan teknis dari pihak panitia, tidak percaya bercampur senang, kami 
di mana break setelah sesi ke-2 yang alami bersama saat itu.
seharusnya hanya lima belas menit, Di sinilah Tuhan menunjukkan kuasa-
menjadi dua jam. Lelah otak… rasanya jauh Nya. Dia tahu saat yang tepat untuk 
lebih tidak enak jika dibanding dengan lelah menunjukkan kepada kami akan kemuliaan-
fisik. Akhirnya, tes hari ke-2 ini pun dapat Nya yang nyata di hidup kami.
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Pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 
2010, kami dipanggil ke Sekolah Tinggi 
llmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) oleh 
Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk 
mengikuti pendalaman materi. Bukan 
hanya sebagai persiapan materi, tetapi 
juga persiapan mental untuk 
mengikuti OSN di Medan nanti. 
Pelatihan dimulai pukul 07.00–21.00, 
sesuai dengan bidang masing-masing.

MEDALI UNTUK PROVINSI MEDALI UNTUK PROVINSI 



PPPK Petra - Pei Hwa Students Exchange Program adalah suatu program kerja sama dalam pertukaran pelajar antara 
PPPK Petra dan Pei Hwa Presbyterian Primary School, Singapura. Dalam perjalanannya, program ini telah berlangsung 
dengan baik sejak pertama kali diadakan pada beberapa tahun yang lalu. Pada tahun kemarin, program tersebut sempat 
tertunda selama satu tahun akibat virus flu babi. Namun, tahun ini kembali dilaksanakan seperti tahun-tahun 
sebelumnya, yang berlangsung mulai tanggal 5—8 Agustus 2010, bertempat di SD Kristen Petra 7, Jalan Kalianyar 33—41, 
Surabaya. Sebanyak 33 murid dan 4 guru dari Pei Hwa Presbyterian Primary School (PHPPS), Singapura, mengikuti 
program pertukaran pelajar jenjang SD tersebut.

Program ini dirancang dengan 
menitikberatkan pada pengenalan 
budaya Bangsa Indonesia, di antaranya 
adalah batik, kolintang, dan gamelan, 
yang mereka ikuti dalam kegiatan di 
sekolah, selama dua hari. Dalam 
kegiatan outing, mereka mengenal 
tentang maritim, perkebunan apel dan 
teh, pemerahan susu sapi, serta belajar 
tentang dunia fauna.

Pada hari pertama di sekolah, siswa mendapat 
pelajaran olahraga dan fun games yang 
dipandu oleh guru dari PHPPS, yaitu Ms. 
Jennifer dan Mr. Moiz. Kemudian, siswa dibagi 
dalam dua kelas untuk mengikuti sesi 
pembelajaran tentang budaya bangsa 
Indonesia. Setelah makan siang, siswa 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler membatik, 
yang dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. 
Semua siswa terlihat sangat antusias dalam 
belajar membatik, meski pun sempat 
mengalami kesulitan pada awalnya. Seusai 
mengikuti kegiatan di sekolah, acara 
dilanjutkan dengan city tour untuk siswa 
PHPPS, yang berakhir di Pelabuhan Tanjung 
Perak, di mana para siswa diajak untuk 
berlayar dengan menggunakan kapal motor 
dan menikmati keindahan jembatan 
Suramadu di malam hari. Hari berikutnya, 
siswa PHPPS dibagi dalam dua kelompok 
untuk mengikuti ekstakurikuler kolintang dan 
gamelan. Kemudian, dilanjutkan dengan acara 
perpisahan dan tukar suvenir.

Selepas dari acara di sekolah, rombongan 
PHPPS langsung berangkat menuju ke Taman 
Safari yang berada di Prigen. Setelah selesai, 
mereka lalu pulang dan kembali ke Hotel 
Kartika Wijaya, tempat mereka menginap. 
Tanggal 7 Agustus 2010, outing di Batu, 
Malang, dimulai dengan acara petik apel dan 
perah susu. Di sini, para siswa dapat 
memetik apel secara langsung dan mencoba 
untuk memerah susu sapi. Kemudian, 
perjalanan dilanjutkan menuju Air Terjun 
Coban Rondo. Setelah menikmati keindahan 
air terjun, acara outing diakhiri dengan jalan-
jalan ke museum satwa. Keesokan harinya, 
seluruh rombongan dari PHPPS harus 
kembali ke Singapura. Sebelum menuju ke 
Bandara Juanda, siswa terlebih dahulu diajak 
ke Kebun Teh Wonosari di Lawang.

Berbagai pengalaman seru dan menarik 
yang dialami, kiranya bermanfaat bagi 
mereka semua. Dan semoga program 

pertukaran yang akan 
datang dapat 
terselenggara 
dengan lebih

 baik lagi.
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gamelan. Kemudian, dilanjutkan dengan acara 
perpisahan dan tukar suvenir.

Selepas dari acara di sekolah, rombongan 
PHPPS langsung berangkat menuju ke Taman 
Safari yang berada di Prigen. Setelah selesai, 
mereka lalu pulang dan kembali ke Hotel 
Kartika Wijaya, tempat mereka menginap. 
Tanggal 7 Agustus 2010, outing di Batu, 
Malang, dimulai dengan acara petik apel dan 
perah susu. Di sini, para siswa dapat 
memetik apel secara langsung dan mencoba 
untuk memerah susu sapi. Kemudian, 
perjalanan dilanjutkan menuju Air Terjun 
Coban Rondo. Setelah menikmati keindahan 
air terjun, acara outing diakhiri dengan jalan-
jalan ke museum satwa. Keesokan harinya, 
seluruh rombongan dari PHPPS harus 
kembali ke Singapura. Sebelum menuju ke 
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ke Kebun Teh Wonosari di Lawang.

Berbagai pengalaman seru dan menarik 
yang dialami, kiranya bermanfaat bagi 
mereka semua. Dan semoga program 

pertukaran yang akan 
datang dapat 
terselenggara 
dengan lebih

 baik lagi.

PPPK Petra - Pei Hwa Students Exchange Program 2010PPPK Petra - Pei Hwa Students Exchange Program 2010

0908



Yang terpenting adalah bagaimana 

meminta berkat, mencari berkat, dan kemudian 
mendapatkannya. Itulah pemahaman yang telanjur 
mengakar bagi kebanyakan siswa. Hal itu menjadi warna 
yang cukup dominan dalam menjalani kehidupan mereka. 
Ada satu hal mengenai berkat yang begitu penting namun 
sering terlupakan, yaitu bagaimana kita bisa menjadi 
berkat bagi sesama. Jadi, tidak hanya meminta, mencari, 
dan mendapatkannya saja, tetapi juga saling berbagi. 
Itulah pencerahan penting yang hendak diberikan kepada 
siswa melalui acara retret bertajuk “Menjadi Sungai Kecil-
Mu”.

Diikuti oleh sekitar 168 siswa SD Kristen Petra 5 kelas V 
ABCD, retret ini berlangsung dengan khidmat. Pendeta 
Deddy Gunawan Setyaputra dan Pendeta Wahyu Widayat, 
adalah pembicara dalam retret itu. Tiap-tiap pembicara 
mempunyai waktu dua sesi untuk menyampaikan 
pemahaman tentang berkat itu secara gamblang. 
Berlangsung mulai tanggal 12–14 Agustus 2010, di YWI 
Batu, Malang, retret kali ini mengajak siswa menjadi 
seperti sungai yang mengalirkan berkat-berkat Tuhan 
kepada mereka yang memerlukannya. Dan bukan untuk 
menjadi bendungan bagi berkat Tuhan, menjadi got yang 
mampet dan menimbulkan bau kurang sedap, serta 
membawa penyakit bagi lingkungan! Semoga mereka 
benar-benar menjadi sungai-sungai kecil yang mengalirkan 
berkat dari Tuhan, Sang Sumber Berkat itu ....

Menyadari berkat-berkat Tuhan, baik yang berupa 

berkat jasmani maupun rohani, serta berkat yang bersifat 
kelihatan atau pun tidak kelihatan, berarti telah melalui 
proses bersama Tuhan. Kesadaran tersebut didapatkan oleh 
para siswa kelas V SD Kristen Petra 11 dalam kegiatan retret di 
Griya Kusuma Indah, Pacet, pada tanggal 12–14 Agustus 
2010. Kegiatan retret dengan tema “Menjadi Sungai Kecil-
Mu” ini, dibagi atas empat sesi yang dipimpin oleh Pdt. 
Jolanda Likumahua dan Ibu Tiurma Santoso, S.Th.

Dalam sesi-sesi tersebut, siswa juga diajarkan bagaimana 
mereka dapat menggunakan berkat dari Tuhan untuk 
menolong sesama dan memuliakan Tuhan. Penanaman sikap 
bekerja sama dan setia kawan, juga dipupuk melalui kegiatan 
outdoor yang mengasyikkan. Dan pada akhir acara, dipilihlah 
King and Queen yang merupakan siswa dan siswi teraktif dan 
terbaik dalam mengikuti acara retret.

Menjadi 

SD Kristen Petra 5

Retret Siswa:

Sungai Kecil-Mu

Setiap tahun, siswa kelas V SD dilingkungan PPPK 

Petra  mengadakan kegiatan rohani, yaitu retret siswa. Retret 
siswa SD Kristen Petra 1 dilaksanakan di Wisma YWI, Jalan 
Oro-Oro Ombo 131, Batu, Malang. Adapun tujuan diadakan 
retret, agar siswa menyadari bahwa yang utama dalam hidup 
bukanlah meminta, mencari, atau mendapat berkat, 
melainkan menjadi saluran berkat bagi sesama dan 
lingkungan.

Selain santapan rohani, siswa juga diajak dengan kegiatan 
outbond.

SD Kristen Petra 1

SD Kristen Petra 11
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Pada tanggal 31 Juli 2010, 
pukul 19.00, aku dan mama 
menginap di Hotel Utami. 
Keesokan harinya, kami menuju ke 
Bandara Juanda dan terbang 
menuju Medan. Kami tiba di 
Bandara Polonia dan dijemput oleh 
bus untuk diantar ke Hotel JW 
Mariott. Di hotel, aku berbagi 
kamar dengan tiga peserta lain, 
dua di antaranya adalah peserta 
dari Bali dan Kalimantan Tengah.

dipecahkan. Hari kedua, aku mengerjakan disebut sebagai peraih medali perunggu! 
Tanggal 2 Agustus 2010, diadakan 

soal-soal eksplorasi sebanyak-banyaknya Aku berjanji akan belajar lebih tekun, 
upacara pembukaan OSN oleh Gubernur 

enam soal, dalam waktu dua setengah jam. sehingga bisa meraih prestasi terbaik di 
Sumatra Utara di Lapangan Merdeka. Hari 

Hampir separo lebih peserta OSN merasa kesempatan yang lain. Dan besoknya, 
Selasa, adalah hari pertamaku 

kesulitan untuk mengerjakan soal, tetapi seluruh peserta OSN bersiap-siap kembali 
mengerjakan soal-soal OSN, yang terdiri 

aku tetap berusaha tenang dalam ke Surabaya.
atas soal isian dan uraian, mulai dari pukul 

mengerjakannya demi skor tertinggi. Itulah sedikit cerita tentang 
08.00–10.30. Semua 

Hari Jumat, diadakan upacara pengalamanku mengikuti OSN. Saranku, 
orang tua yang ingin 

penutupan dan pengumuman pemenang untuk meraih kesuksesan, dibutuhkan 
menyaksikan jalannya 

peserta lomba OSN di Lapangan Merdeka. perjuangan dan semangat yang tangguh. 
lomba, dipersilakan untuk 

Upara ini diiringi oleh berbagai macam Bagi mereka yang sudah berhasil, tidak 
melihat di layar lebar. 

tarian khas Sumatra Utara dan lagu-lagu boleh sombong. Dan bagi yang belum 
Hatiku sempat deg-

daerah. Dan saat pengumuman, aku berhasil, jangan menyerah, teruslah belajar 
degan, karena hampir 

merasa senang sekali, karena namaku lebih giat lagi.
semua soal sangat sulit 
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Akhirnya, tanggal 1 Agustus 2010, kami lalui semuanya. 
pukul 08.00, kami berangkat dari Bandara Pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 
Juanda untuk terbang menuju Medan. Dari 2010, pengumuman pemenang dan 
Bandara Polonia, kami diantar ke Hotel penutupan OSN dilakukan di Lapangan 
Tiara untuk check in. Dan hari kedua, Merdeka. Hari ini adalah hari yang sangat 
diadakan technical meeting untuk menentukan, apa kami pulang dengan 
membicarakan tentang lomba besok. tangan kosong… atau dengan keberhasilan! 

Tanggal 3 Agustus 2010 adalah tanggal Pengumuman pemenang pun dibacakan 
yang benar-benar menguras tenaga. Dari sesuai dengan bidang kami masing-masing. 
pukul 07.00, kami diuji dengan tes teori, Dimulai dari Juara III yang mendapat medali 
selama dua setengah jam. Persiapan fisik, perunggu, dari nilai paling bawah ke yang 
mental, dan rohani, telah kami lakukan. tertinggi. Sunardi dan Alan telah dibacakan 
Ketakutan, kelelahan, serta rasa cemas namanya, dan mereka memperoleh medali 
tidak bisa mengerjakan soal, adalah musuh perunggu. Setelah beberapa lama, medali 
dari diri sendiri yang harus dilawan. perunggu selesai dibagikan, namun nama 
Namun, kami sadar kalau kami punya Edwin belum terdengar juga. Aku mulai 
Tuhan, di mana Dialah yang membimbing putus asa, namun tetap percaya dan 
kami semua. Akhirnya, soal telah selesai berharap kepada Tuhan. Finally… saat 
kami kerjakan. pengumuman peraih medali perak 

 Pada hari kedua tes praktik, sempat pertama, nama Edwin disebutkan. Perasaan 
terjadi kesalahan teknis dari pihak panitia, tidak percaya bercampur senang, kami 
di mana break setelah sesi ke-2 yang alami bersama saat itu.
seharusnya hanya lima belas menit, Di sinilah Tuhan menunjukkan kuasa-
menjadi dua jam. Lelah otak… rasanya jauh Nya. Dia tahu saat yang tepat untuk 
lebih tidak enak jika dibanding dengan lelah menunjukkan kepada kami akan kemuliaan-
fisik. Akhirnya, tes hari ke-2 ini pun dapat Nya yang nyata di hidup kami.

10

Pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 
2010, kami dipanggil ke Sekolah Tinggi 
llmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) oleh 
Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk 
mengikuti pendalaman materi. Bukan 
hanya sebagai persiapan materi, tetapi 
juga persiapan mental untuk 
mengikuti OSN di Medan nanti. 
Pelatihan dimulai pukul 07.00–21.00, 
sesuai dengan bidang masing-masing.
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Murid kelas IA SD Kristen Petra 10 dibimbing oleh Ibu Erna tiga puluh .... Ada juga yang berdasarkan warna kesukaan. 
Rianita, A.Ma.Pd. untuk belajar matematika, materinya Dari pembelajaran ini, siswa dapat belajar tidak hanya 
tentang mengukur panjang dengan satuan tidak baku. tentang materi mengukur panjang dengan satuan tidak baku, 

Pada pembelajaran ini, ibu guru mencoba menerapkan tetapi mereka juga belajar tentang menghitung loncat. 
pembelajaran matematika realistis, di mana siswa Dengan demikian, mereka menemukan sendiri bagaimana 
menemukan sendiri cara menghitung panjang benda dengan cara menghitung panjang benda secara cepat, bukannya satu-
alat peraga connect a cube (satuan tidak baku). Sedangkan, satu. 
ibu guru hanya menjelaskan sedikit cara penggunaan alat 
peraga. Selanjutnya, siswa langsung mempraktikkan 
pengukuran panjang benda. Ternyata ... setelah ibu guru 
mengamati dalam praktik kerja siswa, ada bermacam-macam 
cara yang dilakukan siswa. Ada yang mengukur dengan cara 
setiap sepuluh kubus berbeda warna, sehingga mengukur 
panjang meja dengan cara hitung loncat: sepuluh, dua puluh, 

 Pertanyaan-pertanyaan itulah yang pernapasan berlangsung? Pada saat kita menarik napas, 
membuat para siswa kelas V SD Kristen Petra udara masuk melalui hidung dan tenggorokan. Selanjutnya, 

12 ingin membuat sebuah model alat udara masuk ke paru-paru. Oksigen akan diserap oleh 
pernapasan manusia dalam alveolus, sedangkan karbondioksida dilepaskan. 

pembelajaran IPA kali ini. Pembuatan Karbondioksida diembuskan keluar melalui tenggorokan dan 
model tersebut menggunakan bahan hidung.
yang sederhana, yaitu sebuah botol Teman-teman, itulah proses pernapasan yang setiap saat 

plastik yang dilubangi, sedotan, balon, kita lakukan. “Dengan mempelajari alat pernapasan pada 
dan plastisin. manusia, kami menjadi mengerti bagaimana proses 

Balon yang mengembang dan pernapasan berlangsung, dan kami akan berusaha untuk 
mengempis, diibaratkan seperti tetap menjaga kesehatan alat pernapasan kami,” ucap 

paru-paru yang digunakan Pamela. Apakah teman-teman bisa membayangkan ... apabila 
untuk bernapas. Alat satu jam saja kita tidak bernapas? Apa akibatnya ya...??

pernapasan manusia Oleh sebab itu, kita harus mengucap syukur kepada 
adalah paru-paru. Tuhan karena bisa menghirup udara dengan gratis. It's free, 
Bagaimana proses my friends! So, let's keep our lungs healthy!

Connect a CubeConnect a Cube

Making LungsArtificial 

ERD  M  E   K   A  :        Re an sE i reK A M g  & t m  s ii a fe d u dD rnja a cE

Mengapa manusia perlu bernapas? 
Bagaimana jika manusia tidak bisa bernapas?
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puluh menit. Hari Rabu, kami kembali 
Sungguh ... ini adalah suatu ke tempat yang sama untuk mengikuti 

anugerah yang telah Tuhan berikan tes teori selama tiga setengah jam. 
kepadaku, sehingga bisa Hari Kamis, seluruh peserta OSN 
mendapatkan sebuah medali perak dibawa oleh panitia ke Theme Park, 
dalam kancah Olimpiade Sains Pantai Cermin, Sumatra Utara. Di 
Nasional di bidang Kimia. sana, kami bisa bermain, berfoto-foto 
Pengalamanku dimulai sewaktu aku ria dan membeli suvenir. 
dan teman-teman peserta OSN dari Keesokan harinya, saya merasa 
Jawa Timur dikarantina di Asrama tegang sekali, karena sore harinya 
Haji Sukolilo, Surabaya. Sehari akan dibacakan pengumuman peraih 
sebelum berangkat ke Medan, di medali dari setiap bidang di Lapangan 
sana kami diberi motivasi oleh para Merdeka. Acara penutupan dipimpin 
motivator. Keesokan harinya, kami oleh Wakil Wali Kota Medan, dan diisi 
semua berkumpul di Bandara juga dengan penyerahan amanat OSN 
Internasional Juanda, untuk bersiap- 2011 ke Provinsi Sulawesi Utara. 
siap terbang ke Bandara Polonia, Kemudian, tibalah saat pembacaan 
Medan. pengumuman para peraih medali. Puji 

beberapa orang penting lainnya, dengan Setelah kami sampai di Bandara Tuhan, saya bisa memperoleh medali perak 
memukul gendang. Sore hari, kami Polonia, kami kemudian diantar ke hotel peringkat IV dalam OSN tahun ini! Dan 
menghadiri technical meeting dengan para yang sudah disediakan oleh para panitia, setelah itu, kami semua kembali ke hotel 
juri. Di sana, kami diperkenalkan dengan dengan mengunakan bus. Para peserta OSN untuk siap-siap pulang ke provinsi masing-
alat-alat laboratorium, cara kerja bidang Kimia, sehotel dengan para peserta masing pada keesokan harinya.
laboratorium yang baik dan benar, serta OSN bidang Biologi, dan pada hari itu kami Hari Sabtu, rombongan dari Jawa Timur 
pembagian jas laboratorium yang akan hanya beristirahat. Keesokan harinya, pukul sampai di Bandara Juanda pada pukul 
dipergunakan pada keesokan harinya.08.00, kami menuju ke Lapangan Merdeka 12.00. Aku dan teman-teman dari SMA 

Hari Selasa, peserta OSN bidang Kimia untuk menghadiri acara pembukaan, yang Kristen Petra 2 disambut oleh kepala dan 
dibawa oleh panitia ke SMA Sutomo 1, diisi dengan tarian, lagu, dan alat-alat wakil kepala sekolah kami, serta beberapa 
Medan, untuk ujian praktik yang terdiri musik daerah dari Sumatra Utara. staf sekolah. Itulah akhir dari 
atas dua sesi. Tiap sesi berdurasi dua Pembukaan dilakukan oleh Wali Kota pengalamanku yang berkesan selama 
setengah jam, dan istirahat selama tiga Medan, wakil menteri pendidikan, dan mengikuti OSN 2010 di Medan.

Fisika dan Biologi, hari pertama, 
kami mengerjakan soal-soal teori 

“Berkat karunia Tuhanlah kami dan hitungan. Sedangkan pada hari 
bisa meraih penghargaan ini,” itulah kedua, kami menyelesaikan soal 
kalimat yang pertama timbul di eksperimen.
hatiku, ketika namaku disebut Tanggal 5 Agustus 2010, kami 
sebagai salah satu peraih medali mengikuti wisata edukasi ke 
perak di ajang OSN bidang Fisika ini. Museum Negeri Medan.  Sore 
Mulanya, dari tiap sekolah SMP harinya, kami mengikuti acara 
Kristen Petra, ditunjuk lima orang penutupan. Pada acara penutupan 
untuk setiap bidang studi. Kami itu ada grup band Radja, yang tampil 
semua belajar dan berjuang untuk memeriahkan acara 
semaksimal mungkin, dalam penutupan OSN.
pelatihan-pelatihan di Puslitbangdik Besoknya adalah hari yang 
PPPK Petra. Namun, hanya seorang sangat menegangkan, hari 
saja dari setiap sekolah yang diizinkan pengumuman peraih medali OSN. 
mengikuti OSN tingkat kota. Kami Kami semua berdebar-debar 

Besoknya, kami berangkat bersama ke berlima (Michael di bidang Fisika dan menunggu pembacaan hasil kerja keras 
Bandara Juanda, dan terbang ke Medan. Felicia di bidang Matematika, dari SMP kami. Tidak sedikit dari kami yang berkali-

Hari kedua, semua peserta OSN Kristen Petra 3; Edwin di bidang Biologi, kali berdoa meminta karunia Tuhan, 
mengikuti acara pembukaan. Dan sore Alan di bidang Matematika, dan Sunardi di termasuk aku. Dan puji Tuhan... ternyata 
harinya, ada pengarahan di hotel, bidang Fisika, dari SMP Kristen Petra 5) namaku termasuk dalam daftar peraih 
mengenai bentuk soal dan sistem penilaian berhasil melalui babak penyisihan tingkat medali perak bidang Fisika.
dalam OSN. Ternyata, lomba dibagi dalam kota dan provinsi, sehingga kami menjadi Hari Sabtu, kami semua pulang kembali 
dua hari, tanggal 3–4 Agustus 2010, di SMP perwakilan SMP PPPK Petra untuk ke Surabaya. Kami disambut dengan 
Islam Al-Azhar.mengikuti OSN tingkat nasional. meriah oleh bapak dan ibu guru di 

Hari ketiga, pukul 07.00, kami Tanggal 29 Juli 2010, rombongan dari bandara. Aku sangat bersyukur dan 
berangkat ke lokasi lomba. Kami disambut Jawa Timur telah berkumpul di berterima kasih kepada Tuhan, keluargaku, 
hangat oleh kepala sekolah dan sebagian  PPPK Petra, para guru, serta teman-teman 
siswa SMP Islam Al-Azhar. Untuk bidang untuk pelatihan dan pengarahan. yang sudah mendukung dan mendoakan.

Sekolah 
Tinggi llmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)

Michael Sebastian (IX-5)
SMP kristen Petra 3

Marvel Lewi Santoso (XIIA-5)
SMA Kristen Petra 2

* Daftar siswa PPPK Petra peraih medali OSN IX 2010 bisa dilihat di www.pppkpetra.or.id * Daftar siswa PPPK Petra peraih medali OSN IX 2010 bisa dilihat di www.pppkpetra.or.id 
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Kegiatan MOS yang diadakan pada tanggal 12–14 Juli 
2010 di SMA Kristen Petra 4, kali ini membuahkan hasil yang 
maksimal. Bukan membuat siswa peserta MOS menjadi 
diberatkan dengan hal-hal yang tidak penting sehingga 
menyusahkan dalam mengerjakan tugas, namun tugas yang 
diberikan mempunyai tujuan dan manfaat yang pasti dalam 
menggali bakat yang dimiliki para siswa peserta MOS. Para 
guru pembina dan kakak-kakak OSIS, kerap kali menciptakan 
suasana nyaman dan interaktif saat menyampaikan materi 
maupun membina siswa peserta MOS. Menjadikan mereka 
untuk bisa belajar mengenai arti kebersamaan, kekompakan, 
kekeluargaan, rasa memiliki, dan kasih. Membuat mereka 
menyadari bahwa mereka adalah satu keluarga yang utuh, 
yang harus bersama-sama untuk saling membantu satu 
dengan yang lain, agar saling melengkapi semua kekurangan 
mereka masing-masing.

Togetherness @ School

Sesuai dengan namanya, alumni, ceramah mengenai Tidak hanya duduk 
MOS Maprada bertujuan wawasan wiyata mandala, mengelilingi api yang 
untuk mengenalkan siswa tata krama, ekstrakurikuler, berkobar saja, tetapi para 
dengan lagu-lagu daerah tata tertib, dan promosi siswa baru juga diajak untuk 
yang mulai pudar, juga tentu organisasi. Selain itu, MOS melakukan renungan jiwa, 
saja untuk mengenalkan juga diisi dengan lomba- supaya mereka mengerti arti 
sekolah tempat mereka akan lomba yang menantang menjalani kegiatan MOS 
menimba ilmu nantinya. untuk meningkatkan selama tiga hari. Pada 
MOS ini diadakan selama kekompakan kelas, seperti akhirnya, acara api unggun 
tiga hari di lingkungan lomba kebersihan, lomba ditutup dengan kembang 
sekolah, diisi dengan mading, dan masih banyak api. Berakhir sudah MOS 
kegiatan-kegiatan yang lagi. yang melelahkan, namun 
memberikan gambaran pada Pada hari terakhir, MOS bagi para siswa baru, 
siswa baru mengenai diakhiri dengan acara api mereka telah siap 
keadaan belajar mengajar di unggun yang berlangsung menghadapi tantangan di 
sekolah, seperti temu dari pukul 15.00–19.00. dunia SMA.

Keceriaan kembali muncul di MOS SMA Kristen Petra 5 kali 
ini. MOS yang didukung oleh OSIS ini, diadakan pada tanggal 
12–14 Juli 2010, serta bertemakan “Bakoel Smatrama”. 
Tema ini diangkat karena ingin mengembalikan rasa cinta 
pada budaya Indonesia, baik itu untuk murid baru maupun 
seluruh siswa di SMA Kristen Petra 5. Acara yang disajikan 
dalam kegiatan MOS ini pun sangat beragam dan menarik, 
dari pertandingan yel-yel, membuat atribut sekreatif 
mungkin, hingga talent show. Ada hal baru yang 
ditambahkan pada acara MOS kali ini, yaitu membuat surat 
cinta untuk orang tua, yang banyak membuat murid baru 
pada acara ini sampai meneteskan air mata.

 SmatramaBakoel

Archipelago
 of Melodies

Libur telah usai. Itu 
adalah sebuah tanda bagi 
para siswa untuk kembali 

ke sekolah. Dan bagi siswa 
baru yang akan belajar di 

SMA Kristen Petra 2, ini 
adalah hal yang cukup 
mendebarkan, karena 

mereka akan menjalani 
Masa Orientasi Sekolah. 

MOS yang bertemakan 
“Archipelago of Melodies” 
ini diadakan pada tanggal 

12–14 Juli 2010. 
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roklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 
merupakan tonggak sejarah yang paling berarti Pbagi bangsa Indonesia. Dengan adanya 

proklamasi kemerdekaan RI, membuat bangsa Indonesia 
terlepas dari belenggu penjajahan. Bangsa Indonesia bebas 
menentukan masa depan sendiri, bebas untuk menjadi 
sama/sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia, serta 
bebas menggapai cita-cita melalui pendidikan tanpa batas. 
Untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-65 Kemerdekaan 
Republik Indonesia tersebut, sekolah kami, SD Kristen Petra 
1, mengadakan serangkaian acara lomba, baik untuk siswa 
maupun guru dan karyawan.

Lomba tersebut diselenggarakan pada tanggal 21 
Agustus 2010 kemarin, antara lain: lomba mengempit balon 
berisi air sambil membawa bendera (untuk kelas I & II), 
lomba mengaitkan topi (untuk kelas III & IV), lomba 
menangkap ikan di bak / family fun fair (untuk orang tua 
dan siswa kelas I & II), lomba joget berpasangan sambil 
membawa balon (untuk kelas V & VI), lomba merias wajah 
dengan mata ditutup (untuk guru dan karyawan).

emasuki bulan Agustus, bendera merah putih 
berkibar di mana-mana. Begitu pula dengan Mlagu-lagu nasional, juga dikumandangkan, 

salah satunya adalah di SD Kristen Petra 9. Dalam rangka 
menyambut HUT ke-65 Kemerdekaan Republik Indonesia 
pada tanggal 17 Agustus 2010, berbagai kegiatan dilakukan, 
seperti: upacara bendera, lomba-lomba, sepeda hias, dan 
menghias sekolah dengan nuansa merah putih. Upacara 
yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2010, diikuti 
oleh seluruh guru dan siswa yang ditunjuk. Untuk lomba, 
diikuti oleh semua siswa kelas I–VI. Puncak acara 
dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2010. Awalnya, 
kegiatan dimulai dengan lomba sepeda hias. Waahh... 
mereka terlihat sangat antusias sekali. Mereka menghias 
sepeda dengan kreatif, kemudian diajak untuk keliling 
kompleks sekolah. Setelah itu, dilanjutkan dengan final 
lomba siswa, yaitu: lomba membawa kelereng dengan 
menggunakan sendok, memasukkan pensil ke dalam botol, 
mengaitkan topi, lari sambil mengempit balon, dan lari 
sambil mengempit bola.

Seluruh siswa sangat antusias dalam mengikuti lomba. 
“Ayoooo... ayooo... sedikit lagi sampai.....!!!!” teriakan 
beberapa teman sebagai dukungan. Semuanya larut dalam 
suasana lomba yang meriah. Kegiatan ini diadakan sebagai 
perwujudan rasa cinta tanah air, dan untuk meningkatkan 
semangat persatuan dalam memeriahkan HUT 
Kemerdekaan Republik Indonesia.

Independence Day!!!!

Itulah pekik kemerdekaan yang dikumandangkan oleh anak-anak KB 

dan TK Kristen Petra 13, saat mengikuti Karnaval Merah-Putih dalam rangka 
memperingati HUT ke-65 Kemerdekan Republik Indonesia, pada tanggal 16 dan 18 
Agustus 2010. Tidak hanya anak-anak, para orang tua murid KB dan TK  Kristen Petra 
13, juga sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini.

Selain itu, juga diadakan berbagai lomba, antara lain: memindahkan bola, 
menggulung kertas merah-putih, dan mencari bola berwarna. lomba-lomba itu 
bertujuan untuk mengajarkan kerapian dan melatih ketangkasan anak. Kegiatan 
karnaval dan lomba ini, rutin dilakukan oleh TK Kristen Petra 13 setiap bulan 
Agustus. Selain untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan 
juga bisa menumbuhkan semangat dan cinta tanah air pada diri anak sejak dini.

Dirgahayu Indonesiaku

merdeka, merdeka, merdeka..!!!
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Pada tanggal 5 Agustus 2010 kemarin, Taman Kanak-
Kanak se-Kecamatan Wonocolo mengadakan Lomba 
Mewarnai untuk ibu dan anak. Kegiatan ini diselenggarakan 
di Kebun Bibit Surabaya, mulai pukul delapan pagi sampai 
selesai.

Aku dan teman-teman dari TK Kristen Petra 9 kelompok B, 
mengikuti kegiatan ini dengan senang sekali, karena kami 
bisa ikut lomba mewarnai bersama mama tercinta. 
Menyenangkan loh...! Kami diberi selembar kertas 
bergambar. Selanjutnya, tugasku adalah mewarnainya 
dengan krayon, bersama mama tentunya... Dan kami 
bergantian mewarnai seluruh gambar sampai penuh. Hmm... 
kapan lagi bisa lomba kayak gini sama mama ya...?

Aku 

“Bu, saya mau lagi!“ seru teman-teman. “Iya, sabar... 

nanti jika semua sudah dapat, yang mau tambah ... boleh 
ngoles lagi!“ kata bu guru. “Enak ya ...  aku bisa mengolesi 
rotiku sendiri. Biasanya mama yang buatkan aku roti meses 
seperti ini. Sekarang ... aku juga bisa. Asyik... horreeee... aku 
berhasil!“ 

“Bu ... aku juga mau mengolesi sendiri!“ celetuk mereka 
lagi. Wah, senang sekali teman-teman dari TK Kristen Petra 11, 
mereka belajar mengolesi roti dengan mentega dan ditaburi 
meses. Saking senangnya, mereka tak sabar menunggu giliran. 
Hal itu merupakan pengalaman baru bagi mereka, tentu saja 
itu hal yang sangat menyenangkan.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk melatih kemandirian 
anak dalam menyiapkan sendiri tanpa harus dilayani orang 
lain, serta melatih motorik halus anak.

Tanpa terasa ... liburan semester II tahun ajaran 2009/2010 telah berlalu. Dan kegiatan teman-

teman untuk tahun ajaran 2010/2011 telah dimulai, tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2010. 
Teman-teman dari TK Kristen Petra 1 kelompok A dan B mengikuti MOS (Masa Orientasi Sekolah) 
selama lima hari. Mereka diajak mengenal guru-guru, staf 

sekolah, dan lingkungan sekitar sekolah. Selain itu, mereka 
juga diajak untuk mengikuti kegiatan yang menyenangkan 

hati mereka, seperti: membuat topeng, lomba untuk 
menuliskan nama mereka, melompati simpai dan lain-lain.

Selesai kegiatan MOS, mereka mengikuti kebaktian 
pembukaan tahun ajaran 2010/2011, pada hari Senin, tanggal 
26 Juli 2010, pukul 09.30–10.25, di aula sekolah. Firman 
Tuhan disampaikan oleh Pdt. Anil Dawan, M.Th. Terima 
kasih Tuhan, atas berkat-Mu ini... 

nyg a naneS

Mengoles Rotiku...

masuk sekolah...!

& M ma a
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Indo-pendence 

Thomas & Fransisca

in A1 Day 

Honda DBL 2010

Krisnawan dan Veronica 

Filianto dan Olivia 

Dalam merayakan HUT ke-65 satunya adalah lomba tarik tambang. mewarnai rangkaian acara perayaan 
Kemerdekaan Indonesia, SMA Kristen Guru-guru yang biasa mengajar di kemerdekaan Republik Indonesia. 
Petra 1 juga memiliki berbagai cerita depan kelas, kini bersaing melawan Merdeka...!!!
seru! Pada hari Sabtu, tanggal 22 kompetitor lainnya dengan uji 
Agustus 2010, berbagai lomba digelar di kekuatan. Prestasi dari OSIS 
sini, salah satunya tarik tambang, Petra pun juga terukir dengan 
1 skill challenge, 3K (Karung, Kerupuk, keluarnya tim OSIS sebagai 
Kelereng), dan Petra Golek Talent (PGT). pemenang ketiga Skill 
Selain berkompetisi, para peserta juga Challenge, yaitu adu 
diajarkan sikap kerja sama, serta kemampuan siswi-siswi dalam 
kekompakan satu sama lain. Tak seperti mengendalikan sang bola asal 
biasa, perayaan di A1 pun ikut Paman Sam ini. Suara riang 
dimeriahkan oleh hampir seluruh warga gembira dan dorongan bagi 
sekolah. Para guru serta panitia OSIS, peserta asyik terdengar. 
bahkan ikut ambil bagian dalam Seluruh warga A1 pun bersuka 
perayaan kemerdekaan ini. Salah cita, bahu membahu dalam 

Journalist Competition

Olivia Anastasia Glory sangat gembira. "Kami tidak sekolah dari PPPK 
dan Filianto Nugraha Sau’ pernah menyangka bisa Petra yang lain juga 
dari SMA Kristen Petra 5, menjadi juara. Sebab, ini meraih prestasi. 
sukses membawa adalah tahun pertama SMA Kristen Petra 1 
sekolahnya untuk meraih sekolah kami memenangi yang diwakili oleh 
peringkat pertama Journalist ajang jurnalis Honda DBL. 
Competition Honda Bangga sekali rasanya," ujar 
Development Basketball Olivia, sang penulis.
League (DBL) 2010 East Java Setiap peserta berusaha 

lamSeries-North Region. Selain menampilkan hasil yang 
a, penutup baterai itu, Fili, sapaan Filianto terbaik dari pengalaman SMA Kristen Petra 
kameraku agak lecek. Jadi, Nugraha Sau’, menyabet mereka mencari berita di 4 yang diwakili oleh 
baterainya gampang jatuh. gelar Best Photographer. lapangan. Juri memberikan 
Pernah ada momen yang Dalam pengumuman kriteria yang cukup ketat, 
bagus, sudah aku tunggu-pemenang yang bertempat selain materi yang meraih gelar Best Spirit 
tunggu. Eh, malah nggak di Semanggi Room lantai V ditampilkan harus akurat, Award.
kejepret karena bateraiku Graha Pena, tanggal 22 penyajian dan bahasa yang Filianto berbagi 
jatuh," kenang Filianto, Agustus 2010, keduanya baik, juga memiliki keunikan pengalaman unik saat 
lantas tertawa.tersendiri. Karena itu, proses pengambilan foto. 

mereka berlomba-lomba Cowok yang 
mencari angle penulisan berhasil 
yang menarik, agar bisa memperoleh 
memikat orang untuk gelar Best 
membacanya. Untuk Photographer 
fotografer, selain dari itu, harus 
konsep foto yang harus berjuang keras 
menarik dan unik, hasil foto menggunakan 
yang diambil haruslah kamera lama 
memiliki ketajaman tinggi. miliknya. 
Selain itu, perwakilan "Karena sudah 

Fransisca Ratna 
Rahardjo (XIIS-2) dan 
Thomas Agustinus 
(XIIS-1), meraih 
peringkat kelima dalam 
ajang ini. 

Krisnawan Andy P. dan 
Veronica Natalia T. W., 



merasa senang tetapi juga agak murah hati. “OSIS-nya baik-baik, tetapi 
ndredeg,” kata Debby, siswa ada juga yang usil, suka menggoda!” 
kelas VII-2. kata Trivena VII-2.

“MOS tahun ini agak Pada acara penutupan, telah 
berbeda, selain komposisi diungkapkan oleh Pak Trianggo, selaku 
warna di dinding aula yang Wakasek Kesiswaan, bahwa semua yang 
telah berubah dari kehijau- hadir mengikuti MOS tahun ini lulus 

MOS SMP Kristen Petra 1 pada tahun hijauan menjadi putih, perbedaan semua, walaupun ada beberapa siswa 
ini bisa dibilang bertema world cup. Apa lainnya adalah talent show yang juga yang tidak bisa hadir, mungkin sakit 
buktinya? Buktinya, beberapa lagu dari terlihat berbeda dari tahun-tahun yang maupun ada halangan lain. Terakhir, ada 
World Cup 2010 theme song, seperti lalu. Saya hanya mengimbau untuk para pesan yang mau kami sampaikan buat 
“Waka-Waka” atau “Wavin' Flag”, pengurus OSIS untuk bisa menyiapkan adik-adik yang baru, yaitu selamat 
banyak dijadikan yel-yel oleh para yang lebih baik lagi di tahun-tahun menjadi bagian dari SMP Kristen Petra 1! 
peserta MOS. Hampir semua kelas berikutnya,” ungkap Mam Vita, yang Tuhan Yesus memberkati kita semua.
menggunakan lagu-lagu tersebut. menjadi master of ceremony dalam MOS 

MOS yang diadakan mulai tanggal tahun ini. by: Jessica C.I. and Maria F.
12–14 Juli 2010 ini, banyak diwarnai Tahun ini komplet banget deh anak-
dengan keceriaan di raut wajah adik- anak kelas VII, mulai dari yang berwajah 
adik kelas, maupun kakak-kakak OSIS imut dan berbadan mungil, sampai yang 
tentunya. Puncaknya adalah hari kedua, berbadan besar seperti anak kelas IX. 
yaitu pada saat Bu Yuli Hastuti Ada yang semangatnya menggebu-gebu 
memimpin senam gembira. Dan untuk mendapatkan tanda tangan, dan 
pastinya menggunakan iringan beberapa ada juga yang hanya pasrah dengan apa 
lagu yang khas setiap tahunnya, yang dia dapatkan. Begitu pula dengan 
sehingga membuat para peserta MOS para pengurus OSIS dan anggota redaksi 
tertawa girang sampai terbahak-bahak. majalah sekolah “Lentera”, ada yang 
“Menghadapi MOS tahun ini, aku pelit setengah mati, tetapi ada juga yang 

Hari pertama masuk sekolah terasa begitu berat bagi 
siswa kelas VII, karena sebelumnya belum pernah mengalami 
hal serupa. Kegiatan pada hari itu dibuka dengan pelaksanaan  
upacara. Salah satu sesi pada saat upacara, para siswa 
diperkenalkan dengan para guru yang mengajar di SMP 
Kristen Petra 3. Hari kedua, siswa kelas VII mengikuti latihan 
upacara dan baris-berbaris yang dibimbing oleh kakak-kakak 
pengurus OSIS. Dan hari ketiga, ada acara Kegiatan Peduli 
Lingkungan, yang disertai dengan menanam pohon. Kegiatan 
ini diadakan untuk  meningkatkan kesadaran para siswa agar 
lebih peduli terhadap lingkungan yang asri dan sehat, serta 
turut dalam melestarikan alam ciptaan Tuhan. Dan sebagai 
acara penutupan MOS, diadakan Kebaktian Awal Tahun Ajaran 
2010/2011, yang diikuti oleh seluruh peserta.

First Day
Masa Orientasi Siswa di SMP Kristen 

Petra 3 dilaksanakan pada tanggal 
12–14 Juli 2010 yang lalu. ”Selamat 
Datang Siswa Baru Tahun Ajaran 
2010/2011 SMP Kristen Petra 3 
Surabaya”, begitu yang tertulis pada 
spanduk hari pertama di depan sekolah 
kami, sebagai awal bagi siswa kelas VII.

 in Junior 
High School

“World Cup” 
2k10 @ MOS
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Waaahhh...

kolam renang. merengek lagi, eh... ternyata minta 
Airnya diiingiin dipangku karena mengantuk. Selain 
sekali… tetapi aku menari, banyak juga kegiatan yang 
senang sekali lain. Mereka belajar cara makan yang 
karena benar, dan memasukkan bekal 
mendapatkan juara kembali di tas setelah selesai makan. 
pertama, dan Mereka juga belajar dan bermain 
mendapat hadiah dengan senang sekali. Ibu guru 
yang menarik dari membimbing dan melayani kami 
bu guru. dengan kasih, supaya kami bisa 

O, iya...  bertumbuh bersama dalam kasih 
sekarang di Tuhan.
sekolahku ada Menarik sekali ya, kegiatan yang 

Kelompok Bermain ada di KB dan TK Kristen Petra 5 ini…! 
lho…!  Adik-adikku ada Ayo, belajar dengan semangat...! tidak terasa ya 

yang masih menangis, tetapi ada aku sudah harus sekolah lagi. Aku 
pula yang sudah berani masuk kelas kangen dengan ibu guru dan teman-
sendiri. Di Kelompok Bermain, ada temanku. Ada apa lagi ya di 
kegiatan menari. Mereka mengikuti sekolahku? Kegiatan menarik apa lagi 
gerakan Bu Lily, “Ayo, tangan ya, yang akan kuikuti? Apa ada 
direntangkan seperti pesawat…. temanku yang baru ya? Wah, semua 
Tangan digulung-gulung....” Tiba-tiba ada dalam pikiranku…. Di sekolah, 
terdengar, “Susu, susu... aku mau ternyata ada banyak kegiatan yang 
susu!” teriak adikku. Sudah menarik yang aku ikuti. Salah satunya 
diambilkan susu tetapi masih adalah lomba mengambil bendera di 
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Libur telah usai… waktu 
kembali ke sekolah telah tiba. Ramai 
dan macet di mana-mana, menghiasi 
jalan-jalan di kota Surabaya, karena 
hari itu adalah hari pertama masuk 
sekolah.  Sepatu baru, tas baru, 
seragam baru, serta wajah-wajah baru 
... menghiasai halaman sekolah. Hari MOS siswa-siswi kepada semua guru dan 
pertama sekolah ini, membuat banyak tahun ini dilakukan di dalam kelas, karyawan KB dan TK Kristen Petra 7, 
siswa masih enggan untuk bangun yang diisi dengan berbagai acara karena merekalah yang akan 
pagi dan berangkat sekolah, sehingga menarik bagi siswa, berupa: kegiatan membimbing dan mendukung para 
sesampainya di sekolah, banyak di bermain, menyanyi, dan bersyair siswa dalam kegiatan belajar mengajar 
antara mereka yang menangis dan bersama. Selain itu, pengenalan nantinya. 
tidak ingin ditinggal oleh mama atau lingkungan sekolah baru juga 
papanya. Itulah gambaran hari dilakukan dengan kegiatan 
pertama Masa Orientasi Sekolah. jalan-jalan di dalam lingkungan 

MOS atau Masa Orientasi Siswa sekolah, sambil menunjukkan 
adalah masa pengenalan akan ruang-ruang yang akan 
lingkungan sekolah. Untuk tahun digunakan selama belajar 
ajaran 2010/2011 ini, KB dan TK nantinya.
Kristen Petra 7 melaksanakannya pada Kegiatan MOS  juga 
tanggal 12–16 Juli 2010. Pelaksanaan digunakan untuk mengenalkan 

Ayo S !eko h.la ..

girl

boy

Back to SchoolBack  to School
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redaksi KaTa Kata 
    Tak terasa, tahun ajaran 2010/2011 telah memasuki bulan 

ketiga. Pada awal tahun ajaran kemarin, khususnya untuk 

siswa baru, adalah masa-masa adaptasi dengan lingkungan 

sekolah yang baru. Proses adaptasi yang berjalan lancar, otomatis akan membuat mereka 

nyaman, bahkan bersemangat, untuk mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Untuk itulah, di tiap-tiap sekolah 

selalu diadakan kegiatan MOS (Masa Orientasi Siswa), yang membantu para siswa baru untuk beradaptasi dan mengenal 

lingkungan sekolahnya yang baru. Dan pada edisi  kali ini, kami menampilkan ulasan tentang kegiatan MOS yang 

berlangsung di sekolah-sekolah PPPK Petra kemarin. Selain itu, kami juga menyajikan liputan-liputan tentang: peringatan 

Hari Ulang Tahun ke-65 Republik Indonesia, PPPK Petra - Pei Hwa Exchange Students Program 2010, raihan prestasi dalam 

ajang Journalist Competition Honda DBL 2010, dan pengalaman siswa-siswi PPPK Petra saat meraih medali dalam 

Olimpiade Sains Nasional 2010 di Medan, Sumatra Utara.

Terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah mengirimkan materi untuk   edisi September ini. Kirimkan 

masukan dan saran Anda ke alamat redaksi atau melalui e-mail. Semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat.

Selamat membaca!
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gema

petra 

petra
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Dalam rangka memperingati Hari Proklamasi yang ke-
65, pada tanggal 17 Agustus 2010, SMP Kristen Petra 2 
mengadakan upacara bendera yang diikuti oleh siswa-
siswi kelas VII-1 sampai kelas VII-4. Yang bertugas dalam 
upacara bendera tersebut adalah para pengurus OSIS.

Upacara bendera yang merupakan salah satu bentuk 
nyata di dalam melatih kedisiplinan tersebut, berjalan 
dengan tertib. Dalam kesempatan tersebut, ibu kepala 
sekolah membacakan sambutan dari menteri pendidikan 
nasional, yang intinya tentang pentingnya pembentukan 
karakter bagi para siswa, sehingga kemerdekaan yang 
telah diperjuangkan oleh para pahlawan dapat diisi 
dengan hal-hal yang positif untuk kemajuan bangsa.

Mengapa karakter itu penting? Karena karakter ibarat 
“roh” dari manusia, jika karakternya tidak benar, otomatis 
perilakunya juga tidak benar. Jasad tidak punya arti apa-
apa jika tidak ada rohnya, tidak ada jiwanya. Pendidikan 
karakter itu adalah rohnya. Dalam jasad ada empat unsur, 
yaitu terdiri atas hati, pikir, rasa, dan raga/badan. Dalam pendidikan 
karakter, keempat itulah yang akan diisi. Pada unsur hati, kita ingin 
mengembangkan karakter jujur dan bertanggung jawab. Pada unsur pikir, 
akan dikembangkan karakter cerdas dan kreatif. Karakter peduli dan suka 
menolong, akan dikembangkan pada unsur rasa. Sedangkan pada unsur 
badan atau raga, dikembangkan karakter bersih dan disiplin.

EXCELLENT 
 Pada tanggal 13–14 Agustus 2010, mulai modern dance, di sini ada cowoknya juga lho! 

pukul 13.15–14.45, sekolah kami, SMP Kristen Bahkan, pada kesempatan itu mereka juga latihan 
Petra 2, melaksanakan kegiatan ELS (Excellent Life dengan gaya dance ala rapper. Wah, rasanya jadi 
Skill) untuk pertama kalinya. Wah, kegiatan betah di sekolah! Dan kami bisa bersama-sama 
tersebut berlangsung cukup seru, karena kegiatan mengembangkan bakat di sekolah yang kami cintai 
tersebut benar-benar dapat mengakomodasi ini...
keinginan kami dalam mengembangkan bakat 
dan keterampilan diri.

Waaah... yang paling heboh tuh kegiatan 
cooking class, karena ada peserta cowoknya 
lho...! Yaa, siapa tahu nih suatu saat jadi cheef 
yang andal. Ada juga kegiatan-kegiatan yang lain, 
seperti: robotic, drama theater, fotografi, desain 
grafis, acoustic guitar, dan fashion design. Untuk 
kegiatan ELS ini, diikuti oleh siswa kelas IX. Khusus 
cooking class, ada dua kelompok dari kelas VIII. 
Dan yang tak kalah hebohnya adalah kegiatan 

LIFE SKILLHari yang kutunggu-tunggu 
akhirnya tiba juga.

UPACARA 
HARI KEMERDEKAAN
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Apakah saya punya karakter?” holistik dan berkarakter kristiani. Dalam 
atau “Saya ingin Amsal 22:6 dikatakan: “Didiklah orang 
berkarakter!”, adalah muda menurut jalan yang patut 

ungkapan yang sering kita dengar. baginya, maka pada masa tuanya 
Karakter adalah kumpulan kualitas dan pun ia tidak akan menyimpang 
reaksi dalam diri individu. dari jalan itu.” Siswa 

Permasalahannya adalah ... apakah membutuhkan bimbingan dan 
ada ciri khas yang membuat karakter pendidikan karakter yang baik 
kita menonjol? Bila ada, orang lain akan selain pengembangan aspek 
bisa dengan mudah menggambarkan akademis, agar menjadi siswa 
karakter kita. Orang yang dikatakan yang berkepribadian baik dan 
berkarakter baik, biasanya dikenal takut akan Tuhan. Program 
sebagai orang yang dikagumi dan pendidikan karakter ini merupakan 
dihargai, bisa membedakan hal baik dan program yang tersistem dan terstruktur, 
buruk dengan tegas, serta menjadikan melalui berbagai kegiatan yang digelar 

201
lingkungannya lebih baik. secara formal pada setiap hari Sabtu. 

0), Berbelas Kasihan (14 Agustus 2010), 
Cinta Bangsa dan Tanah Air (21 Agustus 
2010), Somebody I Really Care (28 
Agustus 2010).

Berbagai metode penyampaian 
digunakan pada pelaksanaan pendidikan 
karakter tersebut, yaitu menonton film, 

Ada enam pilar karakter, yaitu: Diharapkan melalui interaksi 
presentasi materi, diskusi, permainan 

peduli, bisa dipercaya, respek, tanggung dan komunikasi yang baik sehari-
kelompok, role play, refleksi, 

jawab, bersikap fair, dan menjadi warga hari, baik itu antara siswa dengan siswa, 
menyanyikan lagu, membuat kartu 

negara yang baik. Apakah cukup sampai guru/karyawan dengan siswa, guru 
ucapan, puisi, memberikan apresiasi 

di sini? Tentu tidak, membangun dengan karyawan, atau pun pimpinan 
pada orang yang perlu mendapat 

karakter membutuhkan exercise, dengan guru/karyawan, akan 
perhatian, dan sebagainya. Pendidikan 

model/teladan, lingkungan yang menciptakan suasana yang mendukung 
karakter akan efektif dengan dukungan 

mendukung, tempaan, dan tantangan pengembangan karakter.
semua pihak, yaitu Dewan Pengurus 

tiada henti, yang memberi kesempatan Pada bulan Juli 2010 yang lalu, sudah 
PPPK Petra, jajaran staf, kepala sekolah, 

bagi individu untuk memperkuat dilakukan dua kali simulasi pendidikan 
guru, karyawan, siswa, dan orang tua.

kepribadiannya. karakter pada jenjang SD sampai dengan 
Berangkat dari sebuah visi yang SMA. Sedangkan pada bulan Agustus 

jernih untuk menjadi sekolah terbaik di 2010, juga dilaksanakan beberapa 
Indonesia, PPPK Petra menyiapkan pendidikan karakter, antara lain: 
sebuah program pendidikan karakter Empati (7 Agustus 
bagi seluruh anak didik, agar mereka 
menjadi pribadi yang 

“Membangun Petra Berkarakter”
SEBUAH VISI yang sedang diwujudkan
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“Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, 
maka pada  masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang 

dari jalan itu.”
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