
Excellent Life SkillExcellent Life Skill
Setiap anak, memiliki bakat dan minat yang dapat 

dikembangkan secara maksimal. Dan sekolah membantu 

orang tua untuk mengembangkan minat dan bakat yang 

dimiliki oleh setiap anak. Peran pendidikan keterampilan (life 

skill) merupakan salah satu kebutuhan pendidikan yang 

sangat menentukan masa depan siswa dalam rangka meraih 

sukses hari esok. Excellent Life Skill (Pengembangan Bakat 

dan Minat), bertujuan untuk: menyediakan kegiatan 

ekstrakurikuler yang didasarkan atas minat siswa, serta 

mengembangkan potensi dan bakat siswa di bidang 

nonakademik.
Kegiatan ELS dilaksanakan di tiap-tiap sekolah pada hari 

Senin—Jumat, di mana waktu pelaksanaannya adalah enam 

puluh menit di dalam jam sekolah untuk jenjang SD, 

sedangkan sembilan puluh menit di luar jam sekolah untuk 

jenjang SMP dan SMA. Kegiatan yang dapat diikuti oleh 

siswa, antara lain sebagai berikut:
1. Jenjang SD
    * Kelas I—IV: Piano, Presenter, Cooking Class, Robotic,
        Menggambar Kreatif, Balet.
    * Kelas V—VI: Biola, Piano, Handycraft, Presenter,
        Bahasa Inggris, Cooking Class, Robotic, Menggambar
        Kreatif, Pengayaan.
2. Jenjang SMP
    * Kelas VII—VIII: Cooking Class, Robotic.
    * Kelas IX: Piano, Cooking Class, Robotic, Desain Grafis,
        Gitar, Modern Dance, Fashion Design, Drama/Teater,
        Fotografi dan Foto Imaging.
3. Jenjang SMA
    * Kelas X: Biola, Piano, Cooking Class, Robotic, Gitar,
        Modern Dance, Fashion Desain, Drama/Teater,
        Fotografi dan Film Editing, Automotif, Bussiness
        Enterpreneurship, Desain Komunikasi Visual, Bahasa
        Inggris dan Native.
    * Kelas XI—XII: Cooking Class, Fotografi dan Film
        Editing, Desain Komunikasi Visual.
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Sekolah-Sekolah PPPK PetraSekolah-Sekolah PPPK Petra

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

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

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

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

  Sidoarjo

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

   Sidoarjo

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

Ada pepatah mengatakan: “Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina.” 

Dari pepatah itu, mungkin ada orang yang mengartikannya: dalam mencari 

ilmu itu tidak ada batasannya. Jadi ... selama kita mau sungguh-sungguh untuk 

belajar, kita pasti akan memperoleh ilmu itu. Mungkin, itu juga yang 

mengilhami Peter, Andrew, dan Hans, dalam mengikuti olimpiade tingkat 

internasional beberapa waktu yang lalu. Dan untuk Hans, dia bahkan sampai 

benar-benar pergi ke negeri tirai bambu itu, tepatnya di Beijing, dalam The 4th 

International Olympiad on Astronomy and Astrophysics 2010.

Selain itu, dalam  edisi bulan Oktober 2010 ini, kami juga 

menyuguhkan ulasan tentang pelatihan olimpiade yang diikuti oleh siswa-siswi 

PPPK Petra dalam menghadapi OSN 2011, pelaksanaan program Excellent Life 

Skill dan Character Building, retret siswa, pameran pendidikan, kegiatan 

pembelajaran di KB-TK-SD PPPK Petra, dan lain-lain. 

Terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah mengirimkan materi untuk 

 edisi kali ini. Kirimkan masukan dan saran Anda ke alamat redaksi 

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

Selamat membaca!

gema

gema

 

 

petra

petra

Kata redaksiKata redaksi
Pelindung:

Dewan Pengurus PPPK Petra

Pembina: 
Ir. Irwan Santoso, M.T.

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

Redaksi: 

  Puslitbang Pendidikan PPPK Petra

Alamat Redaksi:

Jalan H.R. Mohamad Kav. 808

Surabaya 60226, Jawa Timur

Telepon: (031) 731 4501

Faksimile: (031) 731 8985

 E-mail:
gemapetra@pppkpetra.or.id
infokom_petra@yahoo.com
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Miss, aku berani...!

Pisang keju, hmm...

Menjadi Sungai Kecil-Mu
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IOAA 2010

IMC 2010

Visiting the Zoo

Retret Siswa
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Mengasah

Meraih Prestasi
Kemampuan

Beberapa tahun terakhir ini, PPPK Petra melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Pendidikan (Puslitbangdik) memberikan pembinaan secara intens kepada para siswa-
siswi SMP/SMA PPPK Petra yang memiliki bakat khusus di bidang keilmuan. Untuk siswa-
siswi jenjang SMA, ada program pelatihan yang meliputi bidang Matematika, Fisika, 
Kimia, Biologi, Komputer, Astronomi, Ekonomi, dan Kebumian. Serta bidang studi IPA 
untuk siswa-siswi jenjang SMP. Tujuan diadakannya program pelatihan ini adalah untuk 
memberikan layanan khusus kepada para siswa yang berbakat di bidang olimpiade sains. 

Proses seleksi tahap awal, tiap sekolah PPPK Petra mengirimkan beberapa siswa 
berbakat untuk diberikan pembinaan pada setiap hari Sabtu di Puslitbangdik PPPK Petra. 
Dari situ, akan ada proses seleksi siswa yang akan diikutkan dalam Olimpiade Sains Nasional 
(OSN), yaitu kompetisi yang mencari siswa-siswi terbaik dalam bidang sains dari seluruh 
Indonesia. Pertama, mereka akan ikut dalam OSN tingkat kota. Jika mereka berhasil meraih 
prestasi, secara otomatis mereka akan terus berjuang di level yang lebih tinggi lagi, yaitu di OSN 
di tingkat provinsi, nasional, dan internasional.

Siswa berbakat yang berprestasi dalam OSN tingkat nasional atau internasional, akan 
mendapatkan penghargaan dari PPPK Petra atas usaha dan jerih payah mereka mencapai prestasi.

Menurut saya, pelatihan ini cukup bagus. Kita harus punya 
kemauan untuk mencoba sesuatu yang baru. Dengan adanya 
program ini, mungkin ada potensi yang ada pada diri kita, yang 
bisa di-explore lebih dalam lagi.

Gilang
SMA Kristen Petra 5

“

“

“

“

“

“

“

“

Sebelumnya ada seleksi di sekolah, awalnya sih nggak 
yakin masuk, tetapi setelah tahu kalau aku ternyata 
lolos seleksi, sekarang aku yakin bisa dan 
bersemangat untuk ikut dalam Olimpiade Sains 
Nasional mendatang. Aku akan berusaha...!

Angela
SMA Kristen Petra 5

Saya memperoleh banyak ilmu, hal-hal baru 

selama mengikuti pelatihan.

Agus
SMP Kristen Petra 2

Pelatihan yang diberikan menarik, seru, dan 

cukup berbobot. Memotivasi semangatku untuk 

belajar lebih tekun dan menjadi yang terbaik.

Inneke
SMA Kristen Petra 4
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Miss, aku berani...!Miss, aku berani...!

melafalkannya dengan benar.
Lalu, ada kegiatan keagamaan dengan subtema 

persahabatan. “Aku mengasihimu teman…,” kata Fifinela, sambil 
memberikan kalung kepada Anggitya. Kegiatan ini bertujuan 
untuk mengajak mereka supaya dapat menyatakan rasa sayang, 
kepedulian kepada teman dekat mereka, dengan saling bertukar 
kalung. Tidak lupa juga ada kegiatan belajar dengan komputer 
yang berada di ruang komputer.

adikku yang ada di 
Kelompok Bermain. 

Aku juga 
membuat 

makanan 
kesukaanku, 
yaitu dengan 
meracik 
sendiri ... 
hamburger! 
“Miss, 
punyaku 

sudah jadi, 
bolehkah 

kumakan?” 
tanyaku. “Boleh 

dimakan di rumah dan 
ditunjukkan kepada mama....” 

kata ibu guru. Di dalam roti, ada 
potongan telur, ham, dan ada juga daun 

selada. Kata bu guru, “Semua yang ada di dalam roti, harus 
dimakan habis dan tidak pilih-pilih.“ Wow, kali ini aku belajar 
membuat hamburger sendiri... Lain kali, aku akan minta 
mama untuk dapat membuat hamburger sendiri di rumah...! 
Hehe... sekarang aku dapat belajar menyiapkan bekalku 
sendiri. Yeesss!! I`m ready to do some interesting activities 
again, Miss...!

erdengar suara keras di kelas 
Kelompok Bermain. Wah, TMiss Eka dan Miss Yuni 
membawa papan titian. 

Oooh... ternyata siswa Kelompok 
Bermain akan diajak bermain 
papan titian. Naaahhh… itu 
mereka! Eh, ternyata mereka 
juga berani berjalan di papan 
titian lho!

Setelah beberapa lama 
bermain ... “Ayo, kalau sudah, 
kita akan belajar membuat 
donat,“ ajak Miss Eka. 
Waahhhh… adik-adikku itu 
terlihat senang sekali...! Kemudian, 
mereka langsung masuk ke kelas dan 
bermain playdough. Mereka belajar 
membuat donat dari playdough dengan cara 
dipilin, lalu kedua ujungnya disatukan. “Miss, 
miss ... udah jadi punyaku!” Hehehe... ternyata  ada yang 
benar-benar bulat jadinya... Hebat kan! Itulah salah satu 
kegiatan di KB Kristen Petra 5. Selain itu, mereka juga 
bermain bebas dengan menyusun balok bersama. Itu untuk 
melatih dan membina kerja sama antarsiswa.

“I’m ready...!” seruku. Aku juga tidak mau kalah dengan 

...belajar !...belajar !n ini gn ini gAkuAku

egiatan siswa-siswi TK Kristen Petra 1 di akhir bulan 
Agustus dan September 2010, berkaitan dengan Kpembelajaran sistem area dan holistik. Untuk itu, 
mereka diajari untuk mengalami sendiri (secara 

langsung) akan apa yang diajarkan oleh guru-guru mereka, 
sesuai dengan tema pembelajaran, seperti: lingkungan, 
kebutuhanku, dan makanan yang disukai oleh siswa.

Pada tema lingkungan, mereka diajari tentang nama 
tempat ibadah dan agama yang ada di Indonesia, dan belajar 
menulis nama-nama tempat ibadah tersebut dengan benar. 
“Ini adalah pura, tempat ibadah umat Hindu,” kata Lucius. 
“Yang ini apa namanya, ya? Kok banyak pintunya?” lanjutnya. 
“Oh, ini masjid, tempat umat Islam berdoa,” jawab Auryn.

Pada tema yang lain, siswa kelompok A1 belajar 
untuk membuat singkong keju. Mau tahu 

caranya? Mudah lho...! Pertama, cuci 
singkongnya, potong-potong, dikupas, lalu 
cuci lagi sampai bersih. Lalu, masukkan ke 
dalam panci untuk dikukus. Sesudah 
matang, angkat dan taruh di piring. Baru 

deh kita taburi gula dan keju…! Hmm... 
enak loh…! Sedangkan kelompok B3, belajar 

membuat hamburger. Dalam kegiatan belajar bahasa Inggris, 
kelompok B1 dikenalkan dengan bermacam-macam makanan 
dari Eropa, seperti: sandwich, hot dog, hamburger, pizza, dan 
spaghetti. Dan sekaligus dapat mengingat kosakata, serta 
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ada tanggal 1 September 2010, SMA Kristen Petra 
1 mengadakan pameran pendidikan dengan judul 
“Window of the World”. Sejak pagi, para anggota P

OSIS sudah terlihat bersiap-siap dengan yel-yel mereka yang 
akan dikumandangkan di seluruh sekolah. Lebih dari dua 
puluh universitas dan agensi terkemuka dari seluruh 
Indonesia, berpartisipasi dalam penyelenggaraan pameran 

pendidikan ini.
Prosesi pembukaan pameran pendidikan ini diwarnai 

dengan performance tarian dari siswa-siswi yang tergabung 
dalam ELS modern dance. Lalu dilanjutkan dengan doa, serta 
kata sambutan singkat dari Kepala SMA Kristen Petra 1, dan 
diakhiri dengan pelepasan balon, Pameran Pendidikan 2010 
resmi dibuka. Antusiasme siswa-siswi bisa terlihat dari 
padatnya ruang indoor sepanjang hari itu. Secara rutin, 
pameran pendidikan ini sengaja diadakan setiap tahun, demi 
kemudahan siswa-siswi SMA Kristen Petra 1 dalam memilih 
studi lanjutan di perguruan tinggi. 

ada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2010, di SMA 
Kristen Petra 3, dilaksanakan kegiatan pameran 
pendidikan. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai P

perguruan tinggi dan agen pendidikan luar negeri. Tujuannya 
adalah agar para siswa yang sekarang duduk di kelas XII 
memperoleh informasi tentang perguruan tinggi yang akan 
menjadi tempat belajarnya kelak. Diharapkan, dengan 
memperoleh informasi lebih dini, siswa dapat menentukan 
pilihan jurusan yang cocok dengan kemampuan kognisinya.

Sebelum kegiatan pameran dilaksanakan, sekolah 
mengadakan acara pembukaan sebagai tanda dimulainya 
pameran pendidikan. Pada acara pembukaan ini, sekolah 

menampilkan beberapa atraksi, antara lain lagu “You Raise 
Me Up” yang dibawakan oleh siswa kelas X. Penampilan 
berikutnya adalah fashion show, dibawakan oleh para siswa 
yang suka berkecimpung di bidang modeling. Tak ketinggalan 
pula, modern dance, juga memeriahkan pembukaan pameran. 
Mereka tampil dengan energik yang membuat para penonton 

bersorak-sorai. Dengan adanya atraksi-atraksi itu, 
suasana pembukaan semakin meriah. Sebagai tanda 
dimulainya pameran pendidikan, Dra. Hanna 
Herawati, selaku Kepala SMA Kristen Petra 3, 
membukanya dengan pelepasan balon yang disertai 
oleh perwakilan agen dan perguruan tinggi yang 
turut berpastisipasi dalam pameran.

Pelaksanaan pameran pendidikan berlangsung 
meriah. Para siswa mengunjungi setiap stan secara 
bergantian. Mereka mencari informasi yang mereka 
perlukan untuk menentukan jurusan maupun 
perguruan tinggi yang akan dipilihnya. Semoga 
dengan adanya pameran ini, para siswa dapat 
memilih universitas yang tepat. Selamat memilih...! 

Window of the WorldWindow of the World
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syik... hari ini aku dan teman-teman dari TK Kristen 
Petra 11 akan mencoba memasak pisang keju! Bu 
guru telah menyiapkan semua bahannya. Ada pisang, A

mentega, dan juga keju. Kami semua mencoba membuat 
pisang keju sendiri. Pertama, pisangnya dikupas terlebih dahulu, 
dan menggorengnya dengan sedikit mentega dalam wajan. Setelah 
semua pisang dimasak, lalu ditaburi dengan parutan keju. Hmmmm... baunya 

sedap! Ternyata, aku bisa membuatnya, hehe...! Memang agak susah 
teman-teman, tetapi ibu guru membantu kami, sehingga kami 

bisa melakukannya. Kalian juga bisa mencobanya di rumah...!

alo teman-teman, kenalkan, namaku Vivian, aku 
murid kelompok B-2. Aku bangga lho, sekolah di HTK Kristen Petra 12. Sekarang, aku bisa 

berhitung, membaca, dan menulis dengan lancar. Pada 
kegiatan belajar kali ini, aku dan teman-teman, bersama 
bu guru tentunya... hehe, belajar membuat miniatur 
bangunan sekolah yang terbuat dari dus kue.

Pertama-tama, kami menggunting kertas lipat 
berwarna kuning dan biru untuk membuat jendela 
beserta pintunya yang berbentuk kotak. Lalu, kami 
membuat atapnya dengan kertas karton hitam. Tidak lupa 
juga menempelkan tulisan “TK Kristen Petra 12”. O, iya... 
tiang benderanya juga tidak ketinggalan loh! Nah, 
miniatur sekolah kami sekarang sudah jadi. Selesai 
membuat miniatur sekolah, kami menyanyikan lagu 
“Taman Kanak-Kanak”.

tam. am.. n ! hu  g i m i nd aa luh m H
tam. am.. n ! hu  g i m i nd aa luh m H

ari ini adalah hari 
pertama masuk Hsekolah setelah libur 

Idul Fitri yang cukup panjang. 
Sebenarnya, aku masih 
mengantuk... dan ingin hari liburnya 
ditambah, hihihi..., tetapi aku harus sekolah, supaya pintar!

Wah, ibu guru sudah datang! Tetapi, lho... lho ... kok ibu guru 
bawaannya banyak sekali??! Ada roti, daun selada air, tomat segar, 
saus, ham, dan ada mayones (mayonaise). ”Anak-anak, hari ini kita 
mau belajar membuat hamburger,”kata ibu guru. ”Horeeeeee...!!!” 
kami semua berseru kegirangan. Wah, rasa kantukku langsung 

hilang, karena ibu guru mengajak kami melakukan kegiatan yang 
menyenangkan. Lalu ibu guru menerangkan kepada kami cara 
membuatnya, wah, asyikkkkk!! Aku jadi tahu sekarang.

Pertama, roti dan hamnya kita panggang dahulu dengan 
margarin. Kemudian, rotinya diolesi dengan mayones dan saus, 

lalu tambahkan daun selada, irisan tomat, ham, dan daun selada 
lagi, lalu kita tutup dengan roti lagi. Hehehe... hamburger yang lezat, 
siap disantap, yummy...!!!

Aku juga kreatif loh!Aku juga kreatif loh!
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...mmmh ,jP us ei ng ka

...mmmh ,jP us ei ng ka

ebahagiaan

K
, kebersamaan, 

dan kerja sama, adalah hal 
yang dirasakan oleh para 

siswa kelas XIA-3 dan XIS-2 SMA 
Kristen Petra 2, selama tiga hari 
mengikuti acara retret. Berbagai 
perubahan dan komitmen, muncul 
pada diri para siswa saat menjalani 
acara tersebut. Retret yang diadakan 
pada tanggal 30 Agustus – 1 
September 2010 ini, bertempat di 
Griya Kusuma Indah, Pacet. Dengan 
tema “Menjadi Sungai Kecil-Mu”, 
retret ini diisi dengan acara–acara 
yang menarik dan membangun, 
seperti sesi pendalaman materi, 
outbond, dan api unggun.

Pada hari pertama, para siswa 
mengikuti sesi yang dibawakan oleh 
Bapak Charles Sihombing. Inti dari sesi ini adalah menyalurkan berkat dari Tuhan untuk sesama. Pada hari kedua, kegiatan 
diawali dengan saat teduh. Meski harus bangun pagi-pagi, para peserta tetap bersemangat. Selanjutnya adalah sesi yang 
dibawakan oleh Bapak Didik Mismanto. Pada siang harinya, acara dilanjutkan dengan kegiatan outbond di sekitar lokasi 
menginap. Siswa dibagi atas enam kelompok, yang mendatangi pos-pos permainan secara bergiliran. Permainannya seru lho...! 
Permainan itu membuat para siswa bahu-membahu dan saling bekerja sama untuk menyelesaikan tantangan yang diberikan. 
Seusai outbond, para siswa dipersilakan untuk beristirahat. Hari kedua, ditutup dengan acara Praise & Worship, yang dilanjutkan 
dengan api unggun. Setelah api unggun, siswa diberi waktu bebas untuk bercengkrama sebelum tidur.

Hari terakhir dari retreat ini pun datang. Di hari ketiga ini, acaranya adalah sharing dengan wali kelas. Siswa berkumpul di 
kelompok kelasnya masing-masing, dan sharing dengan wali kelas mengenai masalah-masalah belajar. Setelah itu, dilanjutkan 
dengan acara penutup dan pengumuman pemenang kegiatan-kegiatan kemarin. Kemudian, mereka mengemasi barangnya 
masing-masing. Dan tak lupa juga, sebelum kembali ke Surabaya, saatnya foto bersama teman-teman di sekitar lokasi 
penginapan. Tiga hari yang menyenangkan benar-benar tidak terasa, pelajaran yang berharga serta moment-moment yang tak 
terlupakan juga mereka dapat. Retret gelombang pertama SMA Kristen  Petra 2 ini, berhasil menyadarkan banyak siswa. 
Sekarang, banyak ‘sungai-sungai kecil’ yang siap melaksanakan tugasnya untuk menjadi berkat bagi orang lain.

FriendsFriends
TogethernessTogetherness

withwith

Pada tanggal 22 Agustus 2010, Grace Lydia 
Ongkowijoyo, Agnes Dwi Wahono, dan Melianti, 
mengikuti lomba membuat desain pakaian dari bahan 
daur ulang (recycled cosplay) yang diadakan oleh 
Universitas Surabaya di atrium Supermall PTC. Dalam 
rangkaian acara Inspiring Carnival yang mengambil 
tema “InterARTivity for Better Surabaya” itu, ada juga 
lomba fotografi, lomba paper craft, games, workshop 
dan seminar “Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan 
bagi Remaja“. Dengan adanya seminar itu, remaja 
sebagai generasi penerus diharapkan dapat 
melestarikan lingkungan dengan berbagai cara.

Setelah mengikuti berbagi penilaian, akhirnya tim 
dari SMA Kristen Petra 3 itu berhasil meraih Juara I. 
Tentu saja prestasi ini membuat mereka sangat 
senang, sebab mereka baru mengikuti lomba sekali 
dan langsung meraih juara. Selamat ya...!

Recycled CosplayRecycled Cosplay

13



Be a Little River of GodBe a Little River of God

“Menjadi Sungai Kecil-Mu”, itulah tema yang diangkat oleh SMP Kristen Petra 2 untuk retret tahun ajaran 
2010/2011 ini. Kegiatan retret yang diikuti oleh seluruh siswa kelas VIII ini, dilaksanakan di Wisma YWI, Batu, 
Malang, pada tanggal 30 Agustus 2010 – 1 September 2010, itu untuk gelombang I. Sedangkan untuk gelombang 
II, dilaksanakan di Wisma Griya Kusuma Indah, Pacet, pada tanggal  2–4 September 2010.

Di sini, para siswa diajak untuk mengenal arti ‘menjadi 
sungai kecil Tuhan’ secara detail. Mulai dari mengetahui arti 
sungai itu sendiri, hingga mengerti mengapa kami disebut 
sebagai sungai kecil Allah. Kami yang manusia ini, 
diibaratkan sebagai sungai, dan Tuhan Yesus sebagai mata 
air, sedangkan air yang mengalir adalah berkat Tuhan. Setiap 
sungai berasal dari mata air. Dan sungai yang baik adalah 
sungai yang mengalirkan setiap air tersebut ke sungai-sungai 
atau tempat penampungan air yang lain. Begitu pula dengan 
orang beriman, kami memperoleh berkat dari Tuhan, dan 
kami sebagai orang percaya yang benar sudah seharusnya 
‘mengalirkan’ berkat tersebut untuk orang-orang di sekitar 
kami. Dengan demikian, berkat Allah tidak akan berhenti 
atas kami.

Untuk lebih memahami, kegiatan dibagi atas empat sesi 
selama tiga hari. Pada sesi I, diisi oleh Bpk. Pdt. Wahyu Hidayat, yang membimbing kami untuk mengenal tema 
retret ini lebih dalam. Kami melihat secara langsung di Alkitab, jadi sumbernya jelas. Pada sesi II, kami menyusun 
beberapa suku kata agar menjadi kalimat, yang disebarkan di semua kelompok, serta menjawab pertanyaan 
pemahaman tentang sesi pertama tadi. Pada sesi kedua ini, kami belajar berbagi satu dengan yang lain, latihan 
awal untuk memraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Senang rasanya bisa berbagi!

Sekarang masuk ke sesi ketiga! Pada sesi ini, kami disuruh untuk menggambar tentang segala sesuatu yang 
berhubungan dengan sungai. Lalu, gambar ini ditukarkan dengan kelompok lain untuk dilengkapi. Di sini, kami 
belajar untuk menghargai waktu dan bekerja sama dengan teman-teman di sekitar kami. Lalu, setiap gambar kami 
tadi dibahas di sesi IV. Hasilnya kreatif, tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan konsep awal gambar. Banyak yang 
tertawa melihat hasil karya tiap-tiap kelompok. Pada sesi keempat ini, kami juga diajak untuk merenungi apa yang 
sudah kami dapatkan selama retret ini. Apakah itu bermanfaat atau tidak bagi kehidupan kami...?

Yang tidak kalah seru, outdoor games yang dibuat oleh panitia retret. Setelah games, ada siswa yang basah 
kuyup, kena tepung, berlumuran kecap, bahkan campuran dari ketiganya. Tetapi games-nya seru, lho! Kami 
berusaha menggunakan taktik dan sekalian olahraga. Hehe... rasa persahabatan di antara kami pun semakin tebal. 
Di sana, kami juga mengenal lebih dekat dengan anak-anak panti asuhan. Banyak di antara mereka yang dititipkan 
karena mereka anak orang kurang mampu, ada juga yang karena orang tuanya meninggal, dan bahkan ada yang 
dititipkan sejak bayi. Kami merasa terharu melihat mereka, terlebih melihat semangat mereka dalam menjalani 
hidup dengan senyuman. Kami berjanji, akan jauh lebih semangat daripada yang sekarang. Kami harus menjadi 
saluran berkat untuk orang lain. Kami tidak mau kalah dari mereka yang tidak seberuntung kami. Kami harus 
berusaha!

Hari yang paling tak kami inginkan pun tiba juga, hari di mana kami harus berpisah dengan tempat retret kami 
ini. Walaupun kami bersedih, tetapi di sisi lain kami begitu senang. Berjuta hal yang kami dapatkan dari retret kali 
ini. Kami belajar untuk berbagi, toleransi, kerja sama, persahabatan, dan terlebih-lebih menjadi berkat bagi orang 
lain. Kami berharap, kami bisa menerapkan apa yang kami dapatkan ini dalam kehidupan kami sehari-hari, dan 
kami bisa menjadi ‘sungai kecil Tuhan’.

       by: Tamara A.K.
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itu

i pagi hari yang cerah, siswa kelas V SD Kristen Petra 7 
berkumpul bersama Bapak dan Ibu guru di sekolah, untuk Dberangkat bersama-sama dalam mengikuti acara retret 

sekolah di Wisma YWI, Malang, tanggal 2–4 September 2010. Acara 
retret ini terbagi atas empat sesi. Sesi I, menggali pemahaman siswa 
tentang berkat Tuhan, bahwa berkat Tuhan kepada tiap-tiap orang 
tidaklah sama, dan dapat muncul di berbagai kondisi/situasi. Lalu pada 
sesi II, siswa berekspresi menjadi berkat Tuhan untuk orang lain, walau 
dalam kelemahan yang mereka miliki, dan mengucap syukur atas 
berkat yang telah diterima.  Melalui kisah Alkitab yang berjudul 
“Orang Kaya Bodoh”, pada sesi III ini, siswa membandingkan sikap 
salah orang kaya yang bodoh itu dengan sikap siswa sendiri terhadap 
berkat-berkat Tuhan selama ini, dan agar dapat menyalurkan berkat-
Nya untuk sesama, supaya siswa tidak menjadi ‘got yang mampet’. 
Pada sesi IV, siswa mempelajari cara Tabita dalam memandang dan 
menyingkapi berkat-berkat Tuhan, agar sungguh-sungguh merasakan 
panggilan untuk menjadi saluran berkat. Serta menyadari pentingnya 
bermetamorfosis dari meminta berkat menjadi saluran berkat bagi 
orang lain. Acara outbond juga tidak kalah seru. Seperti permainan 
”mengalirkan berkat”, yang memerlukan kerja sama dengan orang 
lain.Permainan “merayap”, penuh dengan rintangan yang berliku-liku. 
Permainan “sambung-menyambung menjadi satu”, sama halnya 
dengan permainan “limbah beracun” yang juga memerlukan kerja 
sama, hanya berbeda pada tantangannya, yaitu siswa ditutup matanya 
dan mendengarkan intruksi dari guru pendamping untuk memasukkan 
besi ke dalam botol galon air. Dan terpilihnya Michael sebagai King, 
dan Regina sebagai Queen, dari hasil voting.

Retret ini diharapkan mampu mengajak para siswa untuk 
memahami tentang berkat Tuhan, sikap dan tindakan mereka 
terhadap berkat Tuhan yang mereka terima, sehingga saat mereka 
berkumpul kembali di tengah-tengah keluarga dan teman-teman, 
mereka dapat menjadi saluran berkat bagi orang di sekitarnya.

Menjadi Sungai Kecil-MuMenjadi Sungai Kecil-Mu

“Kalau kita bertempat tinggal di sini, pasti tidak nyaman. Banyak sampah, airnya kotor, dan ditambah 

lagi asap kendaraan bermotor yang membuat napasku terasa sesak, uufh...!” demikianlah kalimat yang tercetus 
dari bibir teman-teman kelas I SD Kristen Petra 9, ketika melihat lingkungan yang tidak sehat.

Teman-teman merasa senang saat mengikuti kegiatan pengamatan lingkungan secara langsung. Selain melihat lingkungan 
yang kotor, anak-anak juga melihat langsung lingkungan yang sehat. Dari sini, ibu guru menanamkan pemahaman tentang betapa 
pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

Pernahkah kalian berjalan-jalan bersama papa dan mama ke 
luar kota yang jauh dari keramaian? Pasti kalian akan merasakan 
kalau udara di sekitar tempat itu sangat segar dan bersih. Udara 
yang bersih itu banyak mengandung oksigen yang baik bagi 
tubuh kita. Udara yang bersih juga dapat diperoleh di rumah. 
Ketika bangun pagi, hiruplah udara di halaman rumah kalian, 
kemudian rasakan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Terasa 
nyaman dan segar, bukan? Mungkin, di halaman rumah kalian 
banyak tanaman. Oksigen yang dihasilkan oleh tanaman tersebut 
akan banyak, dan udara di sekitarnya akan terasa nyaman dan 
segar.

Sekarang, terserah kalian... mau tinggal di lingkungan yang 
sehat atau yang kotor? Kalau ingin tinggal di lingkungan yang 
sehat, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Oke!

SehatBersih
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ntuk menjadi seorang pengurus suatu organisasi sekolah, baik itu OSIS atau 
pun Persekutuan Doa, dibutuhkan jiwa pemimpin. Karena itu, para 
pengurus OSIS dan U

PD SMP Kristen Petra 3 
masa bakti 2010/2011, 
digembleng dalam 
Latihan Dasar 
Kepemimpinan Siswa 
(LDKS) di PPLH, 
Seloliman, Trawas, pada 
hari Sabtu, tanggal 4 September 2010. LDKS ini 
diikuti oleh 42 siswa dan 6 guru pendamping. Di sana, mereka 
mengikuti pelatihan seputar kedisiplinan, pengambilan keputusan, tanggung 
jawab, dan kerja sama dengan orang lain. Beberapa kegiatannya, antara lain: 
permainan estafet hola hoop (melatih kebersamaan dan kekompakan), meniti tali untuk 
menyeberangi sungai dan flying fox (melatih keberanian), jerit malam pada malam hari (melatih keberanian 
mental), dan menelusuri lingkungan sekitar dengan melewati hutan dan sungai (meningkatkan cinta lingkungan).

Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa 

bermacam-macam fosil, dan salah satunya adalah fosil 
dinosaurus. Di sana, kami juga tidak melewatkan kesempatan 
ini untuk menonton pertunjukan teater.

Puas rasanya setelah melihat-lihat semua hewan yang ada 
di Museum Satwa. Dan acara kemudian dilanjutkan dengan 
kegiatan makan siang. Setelah menyantap hidangan, kami 
semua segera menuju ke Secret Zoo. Di sana, kami dapat 

melihat dan mengobservasi beraneka ragam hewan, 
seperti: jaguar, macan putih, flamingo, burung merak, 
dan lain-lain. Tak hanya itu saja, di sana juga ada 
beberapa arena permainan dan penjual berbagai 
suvenir lhoo...!

Segala tanda tanya yang ada dalam pikiranku 
sebelum berangkat, semuanya telah terjawab, karena 
aku sudah melihat secara langsung hewan-hewan dan 
fosil-fosil, yang mungkin selama ini hanya kulihat 
melalui buku dan foto saja. Menurutku, karyawisata ke 
tempat seperti ini adalah sebuah kegiatan yang tak akan 
terlupakan, karena bisa melihat hewan-hewan yang 
tergolong langka itu secara langsung, sekaligus 
menambah wawasan. It’s truly amazing moment...!

khirnya... tiba juga hari yang telah kami 
tunggu-tunggu, yaitu waktu untuk Aberkaryawisata. Pada saat tanggal 30 Agustus 

2010 kemarin, kami, seluruh siswa kelas VII SMP Kristen 
Petra 2, melaksanakan kegiatan karyawisata ke Jatim Park 
2 (Museum Satwa dan Secret Zoo). Kegiatan itu 
berlangsung mulai pukul 07.00–16.00 WIB. Kami sangat 
menikmati kegiatan yang diadakan oleh sekolah tersebut. 
Lamanya perjalanan pun tak terasa, karena asyiknya 
suasana dan besarnya antusiasme teman-teman.

Dan akhirnya, sampailah kami di tempat tujuan. Pada 
saat di halaman depan Jatim Park 2, terlihat tiga gedung 
yang terpisah-pisah dan megah. Gedung itu adalah 
gedung Museum Satwa, Pohon Inn Hotel, dan Secret Zoo. 
Ketiga gedung itu memiliki bentuk bangunan yang unik, 
menarik, dan berbeda-beda. Gedung pertama yang kami 
datangi adalah Museum Satwa. Di dalam Museum Satwa, 
terdapat ribuan macam hewan yang telah diawetkan. 
Dari hewan kecil seperti kumbang dan kupu-kupu yang 
jenisnya banyak sekali, sampai hewan yang berbadan besar, 
seperti: beruang kutub, gajah, dan harimau. Ada juga 

Visiting the ZooVisiting the Zoo
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etelah mengikuti pelajaran teori di kelas, sekarang waktunya kami mengikuti pelajaran praktik di laboratorium, 
yaitu: membandingkan tingkat hantaran panas benda. Sebagai siswa kelas VI SD Kristen Petra 1, saya bangga dan Ssenang, karena setiap selesai mengikuti kegiatan di kelas, kami langsung praktik di laboratorium. Apalagi kami 
siswa kelas VI yang akan mendekati ujian, jadi harus lebih giat belajar.

Nah, untuk mengawali kegiatan tersebut, kami harus menyiapkan alat dan bahan, yang meliputi: 
batangan/lempengan baja, tembaga, besi, kaca, seng, aluminium, mentega, enam buah lilin, korek api, serta balok 
kayu.

Setelah bahan dan peralatan sudah siap, selanjutnya kami memulai dengan menyusun lempengan/batangan logam 
tadi di atas balok kayu. Letakkan mentega pada ujung lempengan bagian kiri. Lalu letakkan lilin, dan nyalakan di bawah 
lempengan bagian kanan. Sekarang amatilah, di logam mana yang menteganya lebih dulu mencair, dan di logam mana 
yang menteganya paling akhir mencair?? Nah, teman-teman, itulah tadi percobaanku. Sekarang giliran kalian, selamat 
mencoba........!!!

ada pagi hari itu... 
“Waawhh...!!Pa i r n y a  s u d a h  
mendidih!” teriak 

Kevin, salah satu siswa kelas VIB 
SD Kristen Petra 12, saat 
melakukan percobaan pada mata 
pelajaran IPA tentang penggolongan 
benda yang bersifat konduktor dan isolator panas. Konduktor adalah 
alat yang dapat menghantarkan panas, misalnya: besi, aluminium, 
logam, dan seng. Sedangkan isolator adalah alat penghambat panas, 
misalnya: kain, asbes, dan kayu.

Nah, dalam percobaan mereka kali ini, diperlukan beberapa 
peralatan untuk pengujian bahan konduktor dan isolator. yaitu: 
pembakar bunsen, kasa, gelas kimia, tabung reaksi, dan air. Beberapa 
benda yang diujicobakan, antara lain: sumpit, sendok stainless, 
sendok plastik, sendok mika, sodet, dan besi.

Melalui percobaan ini, siswa dih
arapkan bisa membandingkan sifat 
k e m a m p u a n  d a l a m  
menghantarkan panas dari 
b e r b a g a i  b e n d a .  Wa h ,  
ternyata belajar IPA itu 
mengasyikkan, ya...!

 Lihat, 

My Experiment
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alo teman-teman, di SD Kristen Petra 10 ada kegiatan imunisasi campak lho...! ”Sakit tidak dok, 
kalau disuntik?” tanya Harwin kepada dr. Atik Fajar Baskoro. ”Kalau disuntik pasti sakit, tetapi Hcuma sedikit, seperti kalau kita digigit oleh nyamuk,” jawab dr. Atik, seraya tersenyum kepada 

semua teman-teman kelas I yang mengikuti imunisasi.
Kegiatan rutin yang diperuntukkan bagi siswa-siswi ini, 

diadakan pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2010, 
di ruang UKS. Beberapa siswa tampak takut 

untuk disuntik. Namun, ketika melihat 
teman-teman yang lain disuntik, dan 

mengatakan bahwa ternyata tidak 
sakit, siswa yang tadinya takut 

akhirnya menjadi berani maju. 
Hehehe... ayo, wujudkan generasi 
muda Indonesia sebagai generasi 
yang sehat!
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Peru anbah  Peru anbah  

ImunisasiImunisasi
tubuhtubuh

BendaBenda

sehat...sehat...
agaragar

iswa kelas VI SD Kristen Petra 5 
sedang belajar tentang Sperubahan benda. Siswa 
mengamati secara langsung, 

macam-macam perubahan benda di 
sekitarnya. Kayu ternyata dapat 
berubah bentuknya karena terjadi 
pelapukan. Besi dapat keropos karena 
berkarat. Buah akan membusuk kalau 
dibiarkan di udara terbuka, karena 
ditumbuhi jamur dan diuraikan oleh bakteri.

Tetapi, ternyata perubahan-perubahan 
tersebut dapat dicegah. Pelapukan kayu 
dapat dicegah dengan cara dicat,  
dikeringkan, atau pun diolesi dengan bahan 
antirayap. Karat pada besi dapat dicegah dengan cara pengecatan atau penyepuhan (misalnya 
dengan kromium). Sedangkan pembusukan, misalnya pada buah, bisa diakali dengan cara dibuat 
manisan. Untuk itu, siswa kelas VI sekarang mencoba belajar membuat manisan mangga.

Nah, ini dia, cara membuat manisan mangga. Pertama-tama, mangga dikupas dan dicuci bersih 
dahulu. Lalu mangga diiris sesuai dengan selera. Irisan tersebut diletakkan di tempat yang tertutup, 
diberi garam, dan dikocok. Kemudian, irisan mangga tersebut dicuci dengan air matang, lalu 
ditiriskan. Dan yang terakhir, irisan mangga direndam dalam air gula selama satu hari. Sekarang, 
manisan siap untuk dimakan. Hmmm... manis-manis masam!! Selamat menikmati. 
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International Mathematics Competition 2010

Pengalamanku mengikuti International Mathematics 

Competition 2010, bermula ketika aku dipanggil untuk 
mengikuti seleksi di Bandung. Dari 49 siswa pilihan dari 
seluruh Indonesia, diambil empat orang siswa untuk 
mengikuti Olimpiade Matematika dan enam orang siswa 
untuk mengikuti Olimpiade IPA. Aku berhasil masuk dalam 
tim Matematika, dan mengikuti pelatihan selama tiga bulan di 
Bandung. Mulai hari Senin sampai Jumat, diisi dengan 
pelatihan-pelatihan, dan hari Sabtunya untuk dites, 
sedangkan hari Minggu kami libur. Selama dikarantina itu, aku 
sempat merasa bosan, tetapi lama-kelamaan juga terbiasa. 
Setelah tiga bulan berlalu ... kami pun terbang ke Incheon, 
Korea Selatan, dari Bandara Soetta, pada tanggal 24 Juli 2010. 
Uh, rasanya tegang banget....!

Setibanya di Incheon, keesokan harinya, kami langsung 
beristirahat di asrama yang telah disediakan oleh panitia. Hari 
Senin, tanggal 26 Juli 2010, seluruh peserta, baik tingkat SD 
maupun SMP, mengikuti sightseeing di Kota Seoul dari pagi 
hingga sore hari. Lalu dilanjutkan dengan acara pembukaan 
olimpiade di ballroom Incheon University.

Hari Selasa, perjuangan untuk menjadi yang terbaik pun 
dimulai, semua peserta yang berasal dari 26 negara, mulai 
menunjukkan kemampuannya dalam ujian ini. Untuk kategori 
individu, aku mengerjakan soal dalam waktu satu setengah 
jam. Kemudian dilanjutkan untuk kategori tim, kami berhasil 
mengerjakannya dalam waktu satu jam. Setelah selesai, kami 
pun kembali ke asrama untuk beristirahat.

Keesokan paginya, kami pergi ke Incheon University untuk 
mendengarkan pengumuman para pemenang, yang 
berlangsung hingga sore hari. Perasaan tegang tampak 
menyelimuti diriku dan peserta lain, karena itu aku berdoa 
terus-menerus. Dan alangkah gembiranya aku, saat namaku 
disebut sebagai peraih medali emas...!!! Aku juga sangat 
senang karena prestasi yang kuraih ini bisa membanggakan 
bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan...!

Mengikuti sebuah kompetisi di tingkat dunia, tentu 

menjadi pengalaman yang sangat berkesan. Ada saat-saat 
menyenangkan, dan ada pula kejadian-kejadian yang terjadi di 
luar perkiraan. Seperti pengalamanku saat turut serta dalam 
olimpiade di Incheon, Korea Selatan, ini. Di sana, aku 
berkompetisi dengan sekitar enam ratus peserta yang berasal 
dari 26 negara.

Pada hari pertama, tanggal 25 Juli 2010, rombongan 
langsung menuju ke asrama Incheon University begitu tiba di 
bandara. Di asrama itu, aku tidur bersama dengan kakakku 
(Peter) dan teman-teman yang lain. Menjelang siang hari, 
waktunya makan siang, eh... ternyata panitia tidak 
menyediakan makan siang. Akhirnya, guru pembimbing kami 
yang membelikan makan siang, dan setelah itu, aku tidur 
siang. Pada malam harinya, tepatnya setelah makan malam, 
aku menyiapkan diri untuk acara besok, tur keliling Incheon, 
kemudian istirahat malam.

Hari kedua, saatnya tur keliling Incheon. Awalnya kami 
menuju ke Incheon Bridge untuk melihat pemandangan alam. 
Lalu kami menuju ke Incheon Tower untuk melihat 
pemandangan kota dari atas. Yang ketiga adalah situs kerajaan 
di Incheon, untuk melihat macam-macam kebudayaan Korea 
Selatan. Dan sebagai penutup kegiatan hari ini, ada acara 
pembukaan olimpiade.

Hari ketiga, saatnya lomba. Pukul 10.00–11.30, lomba 
untuk kategori individual. Pukul 14.00–15.00, untuk kategori 
tim. Pada hari ini, semua peserta berlomba-lomba untuk 
menjadi yang terbaik, dan mencoba membuktikan kalau 
pelatihan yang diikuti selama ini tidaklah sia-sia!

Hari keempat, waktunya pengumuman juara di Incheon 
University. Aku merasa sangat tegang sekali saat itu, sehingga 
aku terus berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya... aku berhasil 
meraih medali perunggu! Perasaan yang tadinya tegang, 
langsung berubah menjadi kegembiraan. Walaupun hanya 
mendapat medali perunggu, tetapi aku sudah sangat senang. 
Untuk masa mendatang, aku akan lebih berusaha lagi untuk 
meraih medali emas!

MATHEMATICS
CHAMPION

MATHEMATICS
CHAMPION



Indonesia mendapatkan 3 medali perak dan 2 medali perunggu, 

serta menduduki peringkat kedua dalam Team Competiton. Predikat 

The Best Team diraih oleh tim Thailand. Absolute winner kali ini 

diraih oleh siswa dari Polandia yang juga meraih predikat The Best in 

Practical Round. Sedangkan The Best Theory diraih oleh siswa dari 

India. India juga meraih predikat juara umum setelah timnya 

mendapat 3 medali emas dan 2 medali perunggu.

Tanggal 21 September 2010 siang, rombongan dari Indonesia 

meninggalkan Beijing. Dan sampai di Bandara Internasional Soetta 

pada keesokan harinya, pukul 02.00, yang disertai sambutan oleh 

orang-orang dari Diknas di bandara. Pada pagi harinya, saya bertolak 

ke Surabaya, dan sampai di Bandara Juanda pada pukul 10 pagi.

Menurut saya, pengalaman bisa mengikuti olimpiade ini 

sangatlah berkesan, karena selain bisa membawa nama Indonesia ke 

dunia internasional, saya juga mendapat banyak teman dari luar 

negeri dan bisa bertukar cerita dengan mereka mengenai negara 

mereka. Atas penghargaan dari Dinas Pendidikan Nasional, saya 

mendapat beasiswa untuk kuliah di universitas mana pun di dalam 

dan luar negeri hingga S2.
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Tanggal 17 September 2010, rombongan tim IOAA berwisata ke 

Great Wall dari pagi hingga sore hari. Sayangnya... pada saat 

berkunjung ke sana, cuaca mendung dan bahkan hujan, sehingga 

indahnya pemandangan tidak terlalu terlihat dengan baik. Pada sore 

harinya, kami berkunjung ke salah satu sekolah terbaik di Beijing, 

dan beraktivitas bersama siswa di sana.

Tanggal 18 September 2010 siang, ada tes yang terakhir, yaitu tes 

observasi yang diselenggarakan di Beijing Planetarium. Untuk tes ini, 

semua peserta dikumpulkan di ruang pertunjukan planetarium dan 

‘diberikan’ kondisi langit yang sesuai dengan langit pada malam hari 

itu. Ada delapan soal yang diberikan untuk diselesaikan dalam waktu 

kurang lebih empat puluh menit. Kali ini, jawaban saya ternyata 

hampir sempurna, dan saya merasa sudah melakukan yang terbaik. 

Pada malam harinya, kami makan malam bersama team leader, dan 

ada acara talent show dari tiap-tiap negara. Tanggal 19 September 

2010, kami berwisata ke Forbidden City selama seharian penuh. 

Namun, kami semua agak tidak merasa tenang karena besoknya 

akan diadakan pembagian medali.

Tanggal 20 September 2010, kami mendapat kuliah dari profesor 

astronomi dari Peking University, dan yang akhirnya dilanjutkan 

dengan upacara penutupan. Pada acara pembagian medali, saya 

sudah pasrah akan apa pun hasilnya nanti, dan sungguh tidak 

menyangka kalau ternyata saya bisa mendapatkan medali perak. Tim 

International Olympiad on Astronomy and Astrophysics 2010
Beijing, 12–21 September 2010

International Olympiad on Astronomy and Astrophysics 2010

nternational 

Olympiad on 

Astronomy and I
Astrophysics (IOAA) 

merupakan salah satu dari 

beberapa macam 

olimpiade sains 

internasional yang 

diselenggarkan tiap 

tahunnya. IOAA 

diselenggarakan oleh 

menteri pendidikan 

nasional tiap negara. 

Untuk tahun ini, IOAA 

diadakan di Beijing, Cina, 

dan yang merupakan kali 

keempat penyelengaraan 

sejak tahun 2007. Sebelumnya, IOAA ini diselenggarakan di Chiang 

Mai, Thailand, pada tahun 2007; di Bandung, Indonesia, pada tahun 

2008; dan di Teheran, Iran, pada tahun 2009. IOAA tahun ini 

melibatkan 24 tim dari 22 negara, dengan tiap-tiap tim mengirimkan 

rata-rata lima orang, jadi ada sekitar seratus sepuluh peserta yang 

terlibat dalam kompetisi yang memperebutkan First Prize (Gold 

Medal), Second Prize (Silver Medal), dan Third Prize (Bronze Medal) 

ini.

Untuk Indonesia, siswa yang terpilih merupakan seleksi dari para 

peraih medali OSN. Seleksi berlangsung hingga tiga tahap untuk 

menentukan siapa saja yang akan mewakili Indonesia. Untuk 

astronomi, ada 7 orang yang terpilih, 5 orang di antaranya mengikuti 

IOAA di Beijing, dan 2 orang lainnya mengikuti International 

Astronomy Olympiad di Ukraina pada bulan Oktober 2010. Persiapan 

untuk kompetisi ini dimulai tanggal 29 Agustus 2010 hingga 9 

September 2010, di Observatorium Bosscha, Lembang, dan di 

Planetarium Jakarta. Tanggal 12 September 2010 pagi, saya dan 

empat orang wakil Indonesia lainnya yang berasal dari Surabaya, DKI 

Jakarta, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, berangkat ke Beijing. Tidak 

ketinggalan pula, dua orang team leader dari FMIPA (Astronomi) ITB, 

yaitu Dr. Suryadi Siregar dan Dr. Rer. Nat M. Ikbal Arifyanto, serta 

observer dari Menteri Pendidikan Indonesia, Hari Sugiharto, M.Sc. 

Perjalanan ini memakan waktu sekitar sepuluh jam, dan transit di 

malam harinya, dan 

langsung menginap di Xi 

Yuan Hotel.

Besoknya, ada acara 

pembukaan yang diadakan 

di Beijing Planetarium yang 

merupakan termasuk 

planetarium terbesar di 

Asia. Malamnya, ada 

briefing dari panitia dan 

pemindahan tempat 

menginap kami ke Lilin Villa 

di Miyun County, yang 

terletak di dekat Great Wall. 

Tanggal 14 September 2010, 

kami mengunjungi 

Observatorium Xing Long 

dan Huairou. Tanggal 15 September 2010, kami mengerjakan tes 

yang pertama, yaitu tes teori, yang terdiri atas 15 soal pendek dan 2 

soal panjang, dalam waktu lima jam. Untuk tes ini, saya merasa 

kurang terlalu bisa maksimal karena saya kurang teliti pada beberapa 

soal, dan juga kurang rapi pengerjaannya. Tes teori diberikan dalam 

bahasa Inggris dan bahasa negaranya masing-masing yang telah 

diterjemahkan oleh team leader sehari sebelumnya. Tes ini berbobot 

60% dari nilai total.

Tanggal 16 September 2010, diadakan tes yang kedua, yaitu 

analisis data. Pada sesi ini, ada dua soal yang harus dikerjakan dalam 

waktu empat jam. Untuk analisis data kali ini, kami harus 

menganalisis data potret langit yang diambil dengan kamera CCD, 

mengidentifikasi citra bintang yang diambil, dan melakukan koreksi 

terhadap efek seeing oleh atmosfer, serta mengidentifikasi 

karakteristik kamera CCD yang digunakan. Saya merasa hanya bisa 

mengerjakan tes ini sekitar 50% dari total nilai sempurna, namun 

ternyata memang peserta dari negara lain juga merasakan hal yang 

sama denganku. Tes analisis data ini berbobot 20% dari nilai total. 

Malamnya, ada acara Team Competition yang pesertanya adalah tim 

dari tiap-tiap negara. Dalam Team Competition ini, anggota tim harus 

bekerja sama merakit teleskop yang memang masih dalam keadaan 

terbungkus rapi. Penilaiannya menitikberatkan pada kecepatan dan 

ketepatan prosedur dalam merakit teleskop. Dalam Team 
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Indonesia mendapatkan 3 medali perak dan 2 medali perunggu, 

serta menduduki peringkat kedua dalam Team Competiton. Predikat 
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pada keesokan harinya, pukul 02.00, yang disertai sambutan oleh 

orang-orang dari Diknas di bandara. Pada pagi harinya, saya bertolak 

ke Surabaya, dan sampai di Bandara Juanda pada pukul 10 pagi.
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sangatlah berkesan, karena selain bisa membawa nama Indonesia ke 
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negeri dan bisa bertukar cerita dengan mereka mengenai negara 

mereka. Atas penghargaan dari Dinas Pendidikan Nasional, saya 

mendapat beasiswa untuk kuliah di universitas mana pun di dalam 

dan luar negeri hingga S2.
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alo teman-teman, di SD Kristen Petra 10 ada kegiatan imunisasi campak lho...! ”Sakit tidak dok, 
kalau disuntik?” tanya Harwin kepada dr. Atik Fajar Baskoro. ”Kalau disuntik pasti sakit, tetapi Hcuma sedikit, seperti kalau kita digigit oleh nyamuk,” jawab dr. Atik, seraya tersenyum kepada 

semua teman-teman kelas I yang mengikuti imunisasi.
Kegiatan rutin yang diperuntukkan bagi siswa-siswi ini, 

diadakan pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2010, 
di ruang UKS. Beberapa siswa tampak takut 

untuk disuntik. Namun, ketika melihat 
teman-teman yang lain disuntik, dan 

mengatakan bahwa ternyata tidak 
sakit, siswa yang tadinya takut 

akhirnya menjadi berani maju. 
Hehehe... ayo, wujudkan generasi 
muda Indonesia sebagai generasi 
yang sehat!

07

Perubahan Perubahan 

ImunisasiImunisasi
tubuhtubuh

BendaBenda

sehat...sehat...
agaragar

iswa kelas VI SD Kristen Petra 5 
sedang belajar tentang Sperubahan benda. Siswa 
mengamati secara langsung, 

macam-macam perubahan benda di 
sekitarnya. Kayu ternyata dapat 
berubah bentuknya karena terjadi 
pelapukan. Besi dapat keropos karena 
berkarat. Buah akan membusuk kalau 
dibiarkan di udara terbuka, karena 
ditumbuhi jamur dan diuraikan oleh bakteri.

Tetapi, ternyata perubahan-perubahan 
tersebut dapat dicegah. Pelapukan kayu 
dapat dicegah dengan cara dicat,  
dikeringkan, atau pun diolesi dengan bahan 
antirayap. Karat pada besi dapat dicegah dengan cara pengecatan atau penyepuhan (misalnya 
dengan kromium). Sedangkan pembusukan, misalnya pada buah, bisa diakali dengan cara dibuat 
manisan. Untuk itu, siswa kelas VI sekarang mencoba belajar membuat manisan mangga.

Nah, ini dia, cara membuat manisan mangga. Pertama-tama, mangga dikupas dan dicuci bersih 
dahulu. Lalu mangga diiris sesuai dengan selera. Irisan tersebut diletakkan di tempat yang tertutup, 
diberi garam, dan dikocok. Kemudian, irisan mangga tersebut dicuci dengan air matang, lalu 
ditiriskan. Dan yang terakhir, irisan mangga direndam dalam air gula selama satu hari. Sekarang, 
manisan siap untuk dimakan. Hmmm... manis-manis masam!! Selamat menikmati. 
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International Mathematics Competition 2010

Pengalamanku mengikuti International Mathematics 

Competition 2010, bermula ketika aku dipanggil untuk 
mengikuti seleksi di Bandung. Dari 49 siswa pilihan dari 
seluruh Indonesia, diambil empat orang siswa untuk 
mengikuti Olimpiade Matematika dan enam orang siswa 
untuk mengikuti Olimpiade IPA. Aku berhasil masuk dalam 
tim Matematika, dan mengikuti pelatihan selama tiga bulan di 
Bandung. Mulai hari Senin sampai Jumat, diisi dengan 
pelatihan-pelatihan, dan hari Sabtunya untuk dites, 
sedangkan hari Minggu kami libur. Selama dikarantina itu, aku 
sempat merasa bosan, tetapi lama-kelamaan juga terbiasa. 
Setelah tiga bulan berlalu ... kami pun terbang ke Incheon, 
Korea Selatan, dari Bandara Soetta, pada tanggal 24 Juli 2010. 
Uh, rasanya tegang banget....!

Setibanya di Incheon, keesokan harinya, kami langsung 
beristirahat di asrama yang telah disediakan oleh panitia. Hari 
Senin, tanggal 26 Juli 2010, seluruh peserta, baik tingkat SD 
maupun SMP, mengikuti sightseeing di Kota Seoul dari pagi 
hingga sore hari. Lalu dilanjutkan dengan acara pembukaan 
olimpiade di ballroom Incheon University.

Hari Selasa, perjuangan untuk menjadi yang terbaik pun 
dimulai, semua peserta yang berasal dari 26 negara, mulai 
menunjukkan kemampuannya dalam ujian ini. Untuk kategori 
individu, aku mengerjakan soal dalam waktu satu setengah 
jam. Kemudian dilanjutkan untuk kategori tim, kami berhasil 
mengerjakannya dalam waktu satu jam. Setelah selesai, kami 
pun kembali ke asrama untuk beristirahat.

Keesokan paginya, kami pergi ke Incheon University untuk 
mendengarkan pengumuman para pemenang, yang 
berlangsung hingga sore hari. Perasaan tegang tampak 
menyelimuti diriku dan peserta lain, karena itu aku berdoa 
terus-menerus. Dan alangkah gembiranya aku, saat namaku 
disebut sebagai peraih medali emas...!!! Aku juga sangat 
senang karena prestasi yang kuraih ini bisa membanggakan 
bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan...!

Mengikuti sebuah kompetisi di tingkat dunia, tentu 

menjadi pengalaman yang sangat berkesan. Ada saat-saat 
menyenangkan, dan ada pula kejadian-kejadian yang terjadi di 
luar perkiraan. Seperti pengalamanku saat turut serta dalam 
olimpiade di Incheon, Korea Selatan, ini. Di sana, aku 
berkompetisi dengan sekitar enam ratus peserta yang berasal 
dari 26 negara.

Pada hari pertama, tanggal 25 Juli 2010, rombongan 
langsung menuju ke asrama Incheon University begitu tiba di 
bandara. Di asrama itu, aku tidur bersama dengan kakakku 
(Peter) dan teman-teman yang lain. Menjelang siang hari, 
waktunya makan siang, eh... ternyata panitia tidak 
menyediakan makan siang. Akhirnya, guru pembimbing kami 
yang membelikan makan siang, dan setelah itu, aku tidur 
siang. Pada malam harinya, tepatnya setelah makan malam, 
aku menyiapkan diri untuk acara besok, tur keliling Incheon, 
kemudian istirahat malam.

Hari kedua, saatnya tur keliling Incheon. Awalnya kami 
menuju ke Incheon Bridge untuk melihat pemandangan alam. 
Lalu kami menuju ke Incheon Tower untuk melihat 
pemandangan kota dari atas. Yang ketiga adalah situs kerajaan 
di Incheon, untuk melihat macam-macam kebudayaan Korea 
Selatan. Dan sebagai penutup kegiatan hari ini, ada acara 
pembukaan olimpiade.

Hari ketiga, saatnya lomba. Pukul 10.00–11.30, lomba 
untuk kategori individual. Pukul 14.00–15.00, untuk kategori 
tim. Pada hari ini, semua peserta berlomba-lomba untuk 
menjadi yang terbaik, dan mencoba membuktikan kalau 
pelatihan yang diikuti selama ini tidaklah sia-sia!

Hari keempat, waktunya pengumuman juara di Incheon 
University. Aku merasa sangat tegang sekali saat itu, sehingga 
aku terus berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya... aku berhasil 
meraih medali perunggu! Perasaan yang tadinya tegang, 
langsung berubah menjadi kegembiraan. Walaupun hanya 
mendapat medali perunggu, tetapi aku sudah sangat senang. 
Untuk masa mendatang, aku akan lebih berusaha lagi untuk 
meraih medali emas!
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ntuk menjadi seorang pengurus suatu organisasi sekolah, baik itu OSIS atau 
pun Persekutuan Doa, dibutuhkan jiwa pemimpin. Karena itu, para 
pengurus OSIS dan U

PD SMP Kristen Petra 3 
masa bakti 2010/2011, 
digembleng dalam 
Latihan Dasar 
Kepemimpinan Siswa 
(LDKS) di PPLH, 
Seloliman, Trawas, pada 
hari Sabtu, tanggal 4 September 2010. LDKS ini 
diikuti oleh 42 siswa dan 6 guru pendamping. Di sana, mereka 
mengikuti pelatihan seputar kedisiplinan, pengambilan keputusan, tanggung 
jawab, dan kerja sama dengan orang lain. Beberapa kegiatannya, antara lain: 
permainan estafet hola hoop (melatih kebersamaan dan kekompakan), meniti tali untuk 
menyeberangi sungai dan flying fox (melatih keberanian), jerit malam pada malam hari (melatih keberanian 
mental), dan menelusuri lingkungan sekitar dengan melewati hutan dan sungai (meningkatkan cinta lingkungan).

Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa 

bermacam-macam fosil, dan salah satunya adalah fosil 
dinosaurus. Di sana, kami juga tidak melewatkan kesempatan 
ini untuk menonton pertunjukan teater.

Puas rasanya setelah melihat-lihat semua hewan yang ada 
di Museum Satwa. Dan acara kemudian dilanjutkan dengan 
kegiatan makan siang. Setelah menyantap hidangan, kami 
semua segera menuju ke Secret Zoo. Di sana, kami dapat 

melihat dan mengobservasi beraneka ragam hewan, 
seperti: jaguar, macan putih, flamingo, burung merak, 
dan lain-lain. Tak hanya itu saja, di sana juga ada 
beberapa arena permainan dan penjual berbagai 
suvenir lhoo...!

Segala tanda tanya yang ada dalam pikiranku 
sebelum berangkat, semuanya telah terjawab, karena 
aku sudah melihat secara langsung hewan-hewan dan 
fosil-fosil, yang mungkin selama ini hanya kulihat 
melalui buku dan foto saja. Menurutku, karyawisata ke 
tempat seperti ini adalah sebuah kegiatan yang tak akan 
terlupakan, karena bisa melihat hewan-hewan yang 
tergolong langka itu secara langsung, sekaligus 
menambah wawasan. It’s truly amazing moment...!

khirnya... tiba juga hari yang telah kami 
tunggu-tunggu, yaitu waktu untuk Aberkaryawisata. Pada saat tanggal 30 Agustus 

2010 kemarin, kami, seluruh siswa kelas VII SMP Kristen 
Petra 2, melaksanakan kegiatan karyawisata ke Jatim Park 
2 (Museum Satwa dan Secret Zoo). Kegiatan itu 
berlangsung mulai pukul 07.00–16.00 WIB. Kami sangat 
menikmati kegiatan yang diadakan oleh sekolah tersebut. 
Lamanya perjalanan pun tak terasa, karena asyiknya 
suasana dan besarnya antusiasme teman-teman.

Dan akhirnya, sampailah kami di tempat tujuan. Pada 
saat di halaman depan Jatim Park 2, terlihat tiga gedung 
yang terpisah-pisah dan megah. Gedung itu adalah 
gedung Museum Satwa, Pohon Inn Hotel, dan Secret Zoo. 
Ketiga gedung itu memiliki bentuk bangunan yang unik, 
menarik, dan berbeda-beda. Gedung pertama yang kami 
datangi adalah Museum Satwa. Di dalam Museum Satwa, 
terdapat ribuan macam hewan yang telah diawetkan. 
Dari hewan kecil seperti kumbang dan kupu-kupu yang 
jenisnya banyak sekali, sampai hewan yang berbadan besar, 
seperti: beruang kutub, gajah, dan harimau. Ada juga 

Visiting the ZooVisiting the Zoo
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etelah mengikuti pelajaran teori di kelas, sekarang waktunya kami mengikuti pelajaran praktik di laboratorium, 
yaitu: membandingkan tingkat hantaran panas benda. Sebagai siswa kelas VI SD Kristen Petra 1, saya bangga dan Ssenang, karena setiap selesai mengikuti kegiatan di kelas, kami langsung praktik di laboratorium. Apalagi kami 
siswa kelas VI yang akan mendekati ujian, jadi harus lebih giat belajar.

Nah, untuk mengawali kegiatan tersebut, kami harus menyiapkan alat dan bahan, yang meliputi: 
batangan/lempengan baja, tembaga, besi, kaca, seng, aluminium, mentega, enam buah lilin, korek api, serta balok 
kayu.

Setelah bahan dan peralatan sudah siap, selanjutnya kami memulai dengan menyusun lempengan/batangan logam 
tadi di atas balok kayu. Letakkan mentega pada ujung lempengan bagian kiri. Lalu letakkan lilin, dan nyalakan di bawah 
lempengan bagian kanan. Sekarang amatilah, di logam mana yang menteganya lebih dulu mencair, dan di logam mana 
yang menteganya paling akhir mencair?? Nah, teman-teman, itulah tadi percobaanku. Sekarang giliran kalian, selamat 
mencoba........!!!

ada pagi hari itu... 
“Waawhh...!!Pa i r n y a  s u d a h  
mendidih!” teriak 

Kevin, salah satu siswa kelas VIB 
SD Kristen Petra 12, saat 
melakukan percobaan pada mata 
pelajaran IPA tentang penggolongan 
benda yang bersifat konduktor dan isolator panas. Konduktor adalah 
alat yang dapat menghantarkan panas, misalnya: besi, aluminium, 
logam, dan seng. Sedangkan isolator adalah alat penghambat panas, 
misalnya: kain, asbes, dan kayu.

Nah, dalam percobaan mereka kali ini, diperlukan beberapa 
peralatan untuk pengujian bahan konduktor dan isolator. yaitu: 
pembakar bunsen, kasa, gelas kimia, tabung reaksi, dan air. Beberapa 
benda yang diujicobakan, antara lain: sumpit, sendok stainless, 
sendok plastik, sendok mika, sodet, dan besi.

Melalui percobaan ini, siswa dih
arapkan bisa membandingkan sifat 
k e m a m p u a n  d a l a m  
menghantarkan panas dari 
b e r b a g a i  b e n d a .  Wa h ,  
ternyata belajar IPA itu 
mengasyikkan, ya...!

 Lihat, 

My Experiment
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Be a Little River of GodBe a Little River of God

“Menjadi Sungai Kecil-Mu”, itulah tema yang diangkat oleh SMP Kristen Petra 2 untuk retret tahun ajaran 
2010/2011 ini. Kegiatan retret yang diikuti oleh seluruh siswa kelas VIII ini, dilaksanakan di Wisma YWI, Batu, 
Malang, pada tanggal 30 Agustus 2010 – 1 September 2010, itu untuk gelombang I. Sedangkan untuk gelombang 
II, dilaksanakan di Wisma Griya Kusuma Indah, Pacet, pada tanggal  2–4 September 2010.

Di sini, para siswa diajak untuk mengenal arti ‘menjadi 
sungai kecil Tuhan’ secara detail. Mulai dari mengetahui arti 
sungai itu sendiri, hingga mengerti mengapa kami disebut 
sebagai sungai kecil Allah. Kami yang manusia ini, 
diibaratkan sebagai sungai, dan Tuhan Yesus sebagai mata 
air, sedangkan air yang mengalir adalah berkat Tuhan. Setiap 
sungai berasal dari mata air. Dan sungai yang baik adalah 
sungai yang mengalirkan setiap air tersebut ke sungai-sungai 
atau tempat penampungan air yang lain. Begitu pula dengan 
orang beriman, kami memperoleh berkat dari Tuhan, dan 
kami sebagai orang percaya yang benar sudah seharusnya 
‘mengalirkan’ berkat tersebut untuk orang-orang di sekitar 
kami. Dengan demikian, berkat Allah tidak akan berhenti 
atas kami.

Untuk lebih memahami, kegiatan dibagi atas empat sesi 
selama tiga hari. Pada sesi I, diisi oleh Bpk. Pdt. Wahyu Hidayat, yang membimbing kami untuk mengenal tema 
retret ini lebih dalam. Kami melihat secara langsung di Alkitab, jadi sumbernya jelas. Pada sesi II, kami menyusun 
beberapa suku kata agar menjadi kalimat, yang disebarkan di semua kelompok, serta menjawab pertanyaan 
pemahaman tentang sesi pertama tadi. Pada sesi kedua ini, kami belajar berbagi satu dengan yang lain, latihan 
awal untuk memraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Senang rasanya bisa berbagi!

Sekarang masuk ke sesi ketiga! Pada sesi ini, kami disuruh untuk menggambar tentang segala sesuatu yang 
berhubungan dengan sungai. Lalu, gambar ini ditukarkan dengan kelompok lain untuk dilengkapi. Di sini, kami 
belajar untuk menghargai waktu dan bekerja sama dengan teman-teman di sekitar kami. Lalu, setiap gambar kami 
tadi dibahas di sesi IV. Hasilnya kreatif, tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan konsep awal gambar. Banyak yang 
tertawa melihat hasil karya tiap-tiap kelompok. Pada sesi keempat ini, kami juga diajak untuk merenungi apa yang 
sudah kami dapatkan selama retret ini. Apakah itu bermanfaat atau tidak bagi kehidupan kami...?

Yang tidak kalah seru, outdoor games yang dibuat oleh panitia retret. Setelah games, ada siswa yang basah 
kuyup, kena tepung, berlumuran kecap, bahkan campuran dari ketiganya. Tetapi games-nya seru, lho! Kami 
berusaha menggunakan taktik dan sekalian olahraga. Hehe... rasa persahabatan di antara kami pun semakin tebal. 
Di sana, kami juga mengenal lebih dekat dengan anak-anak panti asuhan. Banyak di antara mereka yang dititipkan 
karena mereka anak orang kurang mampu, ada juga yang karena orang tuanya meninggal, dan bahkan ada yang 
dititipkan sejak bayi. Kami merasa terharu melihat mereka, terlebih melihat semangat mereka dalam menjalani 
hidup dengan senyuman. Kami berjanji, akan jauh lebih semangat daripada yang sekarang. Kami harus menjadi 
saluran berkat untuk orang lain. Kami tidak mau kalah dari mereka yang tidak seberuntung kami. Kami harus 
berusaha!

Hari yang paling tak kami inginkan pun tiba juga, hari di mana kami harus berpisah dengan tempat retret kami 
ini. Walaupun kami bersedih, tetapi di sisi lain kami begitu senang. Berjuta hal yang kami dapatkan dari retret kali 
ini. Kami belajar untuk berbagi, toleransi, kerja sama, persahabatan, dan terlebih-lebih menjadi berkat bagi orang 
lain. Kami berharap, kami bisa menerapkan apa yang kami dapatkan ini dalam kehidupan kami sehari-hari, dan 
kami bisa menjadi ‘sungai kecil Tuhan’.

       by: Tamara A.K.
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itu

i pagi hari yang cerah, siswa kelas V SD Kristen Petra 7 
berkumpul bersama Bapak dan Ibu guru di sekolah, untuk Dberangkat bersama-sama dalam mengikuti acara retret 

sekolah di Wisma YWI, Malang, tanggal 2–4 September 2010. Acara 
retret ini terbagi atas empat sesi. Sesi I, menggali pemahaman siswa 
tentang berkat Tuhan, bahwa berkat Tuhan kepada tiap-tiap orang 
tidaklah sama, dan dapat muncul di berbagai kondisi/situasi. Lalu pada 
sesi II, siswa berekspresi menjadi berkat Tuhan untuk orang lain, walau 
dalam kelemahan yang mereka miliki, dan mengucap syukur atas 
berkat yang telah diterima.  Melalui kisah Alkitab yang berjudul 
“Orang Kaya Bodoh”, pada sesi III ini, siswa membandingkan sikap 
salah orang kaya yang bodoh itu dengan sikap siswa sendiri terhadap 
berkat-berkat Tuhan selama ini, dan agar dapat menyalurkan berkat-
Nya untuk sesama, supaya siswa tidak menjadi ‘got yang mampet’. 
Pada sesi IV, siswa mempelajari cara Tabita dalam memandang dan 
menyingkapi berkat-berkat Tuhan, agar sungguh-sungguh merasakan 
panggilan untuk menjadi saluran berkat. Serta menyadari pentingnya 
bermetamorfosis dari meminta berkat menjadi saluran berkat bagi 
orang lain. Acara outbond juga tidak kalah seru. Seperti permainan 
”mengalirkan berkat”, yang memerlukan kerja sama dengan orang 
lain.Permainan “merayap”, penuh dengan rintangan yang berliku-liku. 
Permainan “sambung-menyambung menjadi satu”, sama halnya 
dengan permainan “limbah beracun” yang juga memerlukan kerja 
sama, hanya berbeda pada tantangannya, yaitu siswa ditutup matanya 
dan mendengarkan intruksi dari guru pendamping untuk memasukkan 
besi ke dalam botol galon air. Dan terpilihnya Michael sebagai King, 
dan Regina sebagai Queen, dari hasil voting.

Retret ini diharapkan mampu mengajak para siswa untuk 
memahami tentang berkat Tuhan, sikap dan tindakan mereka 
terhadap berkat Tuhan yang mereka terima, sehingga saat mereka 
berkumpul kembali di tengah-tengah keluarga dan teman-teman, 
mereka dapat menjadi saluran berkat bagi orang di sekitarnya.

Menjadi Sungai Kecil-MuMenjadi Sungai Kecil-Mu

“Kalau kita bertempat tinggal di sini, pasti tidak nyaman. Banyak sampah, airnya kotor, dan ditambah 

lagi asap kendaraan bermotor yang membuat napasku terasa sesak, uufh...!” demikianlah kalimat yang tercetus 
dari bibir teman-teman kelas I SD Kristen Petra 9, ketika melihat lingkungan yang tidak sehat.

Teman-teman merasa senang saat mengikuti kegiatan pengamatan lingkungan secara langsung. Selain melihat lingkungan 
yang kotor, anak-anak juga melihat langsung lingkungan yang sehat. Dari sini, ibu guru menanamkan pemahaman tentang betapa 
pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

Pernahkah kalian berjalan-jalan bersama papa dan mama ke 
luar kota yang jauh dari keramaian? Pasti kalian akan merasakan 
kalau udara di sekitar tempat itu sangat segar dan bersih. Udara 
yang bersih itu banyak mengandung oksigen yang baik bagi 
tubuh kita. Udara yang bersih juga dapat diperoleh di rumah. 
Ketika bangun pagi, hiruplah udara di halaman rumah kalian, 
kemudian rasakan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Terasa 
nyaman dan segar, bukan? Mungkin, di halaman rumah kalian 
banyak tanaman. Oksigen yang dihasilkan oleh tanaman tersebut 
akan banyak, dan udara di sekitarnya akan terasa nyaman dan 
segar.

Sekarang, terserah kalian... mau tinggal di lingkungan yang 
sehat atau yang kotor? Kalau ingin tinggal di lingkungan yang 
sehat, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Oke!

SehatBersih
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syik... hari ini aku dan teman-teman dari TK Kristen 
Petra 11 akan mencoba memasak pisang keju! Bu 
guru telah menyiapkan semua bahannya. Ada pisang, A

mentega, dan juga keju. Kami semua mencoba membuat 
pisang keju sendiri. Pertama, pisangnya dikupas terlebih dahulu, 
dan menggorengnya dengan sedikit mentega dalam wajan. Setelah 
semua pisang dimasak, lalu ditaburi dengan parutan keju. Hmmmm... baunya 

sedap! Ternyata, aku bisa membuatnya, hehe...! Memang agak susah 
teman-teman, tetapi ibu guru membantu kami, sehingga kami 

bisa melakukannya. Kalian juga bisa mencobanya di rumah...!

alo teman-teman, kenalkan, namaku Vivian, aku 
murid kelompok B-2. Aku bangga lho, sekolah di HTK Kristen Petra 12. Sekarang, aku bisa 

berhitung, membaca, dan menulis dengan lancar. Pada 
kegiatan belajar kali ini, aku dan teman-teman, bersama 
bu guru tentunya... hehe, belajar membuat miniatur 
bangunan sekolah yang terbuat dari dus kue.

Pertama-tama, kami menggunting kertas lipat 
berwarna kuning dan biru untuk membuat jendela 
beserta pintunya yang berbentuk kotak. Lalu, kami 
membuat atapnya dengan kertas karton hitam. Tidak lupa 
juga menempelkan tulisan “TK Kristen Petra 12”. O, iya... 
tiang benderanya juga tidak ketinggalan loh! Nah, 
miniatur sekolah kami sekarang sudah jadi. Selesai 
membuat miniatur sekolah, kami menyanyikan lagu 
“Taman Kanak-Kanak”.

tam. am.. n ! hu  g i m i nd aa luh m H
tam. am.. n ! hu  g i m i nd aa luh m H

ari ini adalah hari 
pertama masuk Hsekolah setelah libur 

Idul Fitri yang cukup panjang. 
Sebenarnya, aku masih 
mengantuk... dan ingin hari liburnya 
ditambah, hihihi..., tetapi aku harus sekolah, supaya pintar!

Wah, ibu guru sudah datang! Tetapi, lho... lho ... kok ibu guru 
bawaannya banyak sekali??! Ada roti, daun selada air, tomat segar, 
saus, ham, dan ada mayones (mayonaise). ”Anak-anak, hari ini kita 
mau belajar membuat hamburger,”kata ibu guru. ”Horeeeeee...!!!” 
kami semua berseru kegirangan. Wah, rasa kantukku langsung 

hilang, karena ibu guru mengajak kami melakukan kegiatan yang 
menyenangkan. Lalu ibu guru menerangkan kepada kami cara 
membuatnya, wah, asyikkkkk!! Aku jadi tahu sekarang.

Pertama, roti dan hamnya kita panggang dahulu dengan 
margarin. Kemudian, rotinya diolesi dengan mayones dan saus, 

lalu tambahkan daun selada, irisan tomat, ham, dan daun selada 
lagi, lalu kita tutup dengan roti lagi. Hehehe... hamburger yang lezat, 
siap disantap, yummy...!!!

Aku juga kreatif loh!Aku juga kreatif loh!
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...mmmh ,jP us ei ng ka

...mmmh ,jP us ei ng ka

ebahagiaan

K
, kebersamaan, 

dan kerja sama, adalah hal 
yang dirasakan oleh para 

siswa kelas XIA-3 dan XIS-2 SMA 
Kristen Petra 2, selama tiga hari 
mengikuti acara retret. Berbagai 
perubahan dan komitmen, muncul 
pada diri para siswa saat menjalani 
acara tersebut. Retret yang diadakan 
pada tanggal 30 Agustus – 1 
September 2010 ini, bertempat di 
Griya Kusuma Indah, Pacet. Dengan 
tema “Menjadi Sungai Kecil-Mu”, 
retret ini diisi dengan acara–acara 
yang menarik dan membangun, 
seperti sesi pendalaman materi, 
outbond, dan api unggun.

Pada hari pertama, para siswa 
mengikuti sesi yang dibawakan oleh 
Bapak Charles Sihombing. Inti dari sesi ini adalah menyalurkan berkat dari Tuhan untuk sesama. Pada hari kedua, kegiatan 
diawali dengan saat teduh. Meski harus bangun pagi-pagi, para peserta tetap bersemangat. Selanjutnya adalah sesi yang 
dibawakan oleh Bapak Didik Mismanto. Pada siang harinya, acara dilanjutkan dengan kegiatan outbond di sekitar lokasi 
menginap. Siswa dibagi atas enam kelompok, yang mendatangi pos-pos permainan secara bergiliran. Permainannya seru lho...! 
Permainan itu membuat para siswa bahu-membahu dan saling bekerja sama untuk menyelesaikan tantangan yang diberikan. 
Seusai outbond, para siswa dipersilakan untuk beristirahat. Hari kedua, ditutup dengan acara Praise & Worship, yang dilanjutkan 
dengan api unggun. Setelah api unggun, siswa diberi waktu bebas untuk bercengkrama sebelum tidur.

Hari terakhir dari retreat ini pun datang. Di hari ketiga ini, acaranya adalah sharing dengan wali kelas. Siswa berkumpul di 
kelompok kelasnya masing-masing, dan sharing dengan wali kelas mengenai masalah-masalah belajar. Setelah itu, dilanjutkan 
dengan acara penutup dan pengumuman pemenang kegiatan-kegiatan kemarin. Kemudian, mereka mengemasi barangnya 
masing-masing. Dan tak lupa juga, sebelum kembali ke Surabaya, saatnya foto bersama teman-teman di sekitar lokasi 
penginapan. Tiga hari yang menyenangkan benar-benar tidak terasa, pelajaran yang berharga serta moment-moment yang tak 
terlupakan juga mereka dapat. Retret gelombang pertama SMA Kristen  Petra 2 ini, berhasil menyadarkan banyak siswa. 
Sekarang, banyak ‘sungai-sungai kecil’ yang siap melaksanakan tugasnya untuk menjadi berkat bagi orang lain.

FriendsFriends
TogethernessTogetherness

withwith

Pada tanggal 22 Agustus 2010, Grace Lydia 
Ongkowijoyo, Agnes Dwi Wahono, dan Melianti, 
mengikuti lomba membuat desain pakaian dari bahan 
daur ulang (recycled cosplay) yang diadakan oleh 
Universitas Surabaya di atrium Supermall PTC. Dalam 
rangkaian acara Inspiring Carnival yang mengambil 
tema “InterARTivity for Better Surabaya” itu, ada juga 
lomba fotografi, lomba paper craft, games, workshop 
dan seminar “Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan 
bagi Remaja“. Dengan adanya seminar itu, remaja 
sebagai generasi penerus diharapkan dapat 
melestarikan lingkungan dengan berbagai cara.

Setelah mengikuti berbagi penilaian, akhirnya tim 
dari SMA Kristen Petra 3 itu berhasil meraih Juara I. 
Tentu saja prestasi ini membuat mereka sangat 
senang, sebab mereka baru mengikuti lomba sekali 
dan langsung meraih juara. Selamat ya...!

Recycled CosplayRecycled Cosplay
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Miss, aku berani...!Miss, aku berani...!

melafalkannya dengan benar.
Lalu, ada kegiatan keagamaan dengan subtema 

persahabatan. “Aku mengasihimu teman…,” kata Fifinela, sambil 
memberikan kalung kepada Anggitya. Kegiatan ini bertujuan 
untuk mengajak mereka supaya dapat menyatakan rasa sayang, 
kepedulian kepada teman dekat mereka, dengan saling bertukar 
kalung. Tidak lupa juga ada kegiatan belajar dengan komputer 
yang berada di ruang komputer.

adikku yang ada di 
Kelompok Bermain. 

Aku juga 
membuat 

makanan 
kesukaanku, 
yaitu dengan 
meracik 
sendiri ... 
hamburger! 
“Miss, 
punyaku 

sudah jadi, 
bolehkah 

kumakan?” 
tanyaku. “Boleh 

dimakan di rumah dan 
ditunjukkan kepada mama....” 

kata ibu guru. Di dalam roti, ada 
potongan telur, ham, dan ada juga daun 

selada. Kata bu guru, “Semua yang ada di dalam roti, harus 
dimakan habis dan tidak pilih-pilih.“ Wow, kali ini aku belajar 
membuat hamburger sendiri... Lain kali, aku akan minta 
mama untuk dapat membuat hamburger sendiri di rumah...! 
Hehe... sekarang aku dapat belajar menyiapkan bekalku 
sendiri. Yeesss!! I`m ready to do some interesting activities 
again, Miss...!

erdengar suara keras di kelas 
Kelompok Bermain. Wah, TMiss Eka dan Miss Yuni 
membawa papan titian. 

Oooh... ternyata siswa Kelompok 
Bermain akan diajak bermain 
papan titian. Naaahhh… itu 
mereka! Eh, ternyata mereka 
juga berani berjalan di papan 
titian lho!

Setelah beberapa lama 
bermain ... “Ayo, kalau sudah, 
kita akan belajar membuat 
donat,“ ajak Miss Eka. 
Waahhhh… adik-adikku itu 
terlihat senang sekali...! Kemudian, 
mereka langsung masuk ke kelas dan 
bermain playdough. Mereka belajar 
membuat donat dari playdough dengan cara 
dipilin, lalu kedua ujungnya disatukan. “Miss, 
miss ... udah jadi punyaku!” Hehehe... ternyata  ada yang 
benar-benar bulat jadinya... Hebat kan! Itulah salah satu 
kegiatan di KB Kristen Petra 5. Selain itu, mereka juga 
bermain bebas dengan menyusun balok bersama. Itu untuk 
melatih dan membina kerja sama antarsiswa.

“I’m ready...!” seruku. Aku juga tidak mau kalah dengan 

aj r...!bel aaj r...!bel aingininginAkuAku

egiatan siswa-siswi TK Kristen Petra 1 di akhir bulan 
Agustus dan September 2010, berkaitan dengan Kpembelajaran sistem area dan holistik. Untuk itu, 
mereka diajari untuk mengalami sendiri (secara 

langsung) akan apa yang diajarkan oleh guru-guru mereka, 
sesuai dengan tema pembelajaran, seperti: lingkungan, 
kebutuhanku, dan makanan yang disukai oleh siswa.

Pada tema lingkungan, mereka diajari tentang nama 
tempat ibadah dan agama yang ada di Indonesia, dan belajar 
menulis nama-nama tempat ibadah tersebut dengan benar. 
“Ini adalah pura, tempat ibadah umat Hindu,” kata Lucius. 
“Yang ini apa namanya, ya? Kok banyak pintunya?” lanjutnya. 
“Oh, ini masjid, tempat umat Islam berdoa,” jawab Auryn.

Pada tema yang lain, siswa kelompok A1 belajar 
untuk membuat singkong keju. Mau tahu 

caranya? Mudah lho...! Pertama, cuci 
singkongnya, potong-potong, dikupas, lalu 
cuci lagi sampai bersih. Lalu, masukkan ke 
dalam panci untuk dikukus. Sesudah 
matang, angkat dan taruh di piring. Baru 

deh kita taburi gula dan keju…! Hmm... 
enak loh…! Sedangkan kelompok B3, belajar 

membuat hamburger. Dalam kegiatan belajar bahasa Inggris, 
kelompok B1 dikenalkan dengan bermacam-macam makanan 
dari Eropa, seperti: sandwich, hot dog, hamburger, pizza, dan 
spaghetti. Dan sekaligus dapat mengingat kosakata, serta 
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ada tanggal 1 September 2010, SMA Kristen Petra 
1 mengadakan pameran pendidikan dengan judul 
“Window of the World”. Sejak pagi, para anggota P

OSIS sudah terlihat bersiap-siap dengan yel-yel mereka yang 
akan dikumandangkan di seluruh sekolah. Lebih dari dua 
puluh universitas dan agensi terkemuka dari seluruh 
Indonesia, berpartisipasi dalam penyelenggaraan pameran 

pendidikan ini.
Prosesi pembukaan pameran pendidikan ini diwarnai 

dengan performance tarian dari siswa-siswi yang tergabung 
dalam ELS modern dance. Lalu dilanjutkan dengan doa, serta 
kata sambutan singkat dari Kepala SMA Kristen Petra 1, dan 
diakhiri dengan pelepasan balon, Pameran Pendidikan 2010 
resmi dibuka. Antusiasme siswa-siswi bisa terlihat dari 
padatnya ruang indoor sepanjang hari itu. Secara rutin, 
pameran pendidikan ini sengaja diadakan setiap tahun, demi 
kemudahan siswa-siswi SMA Kristen Petra 1 dalam memilih 
studi lanjutan di perguruan tinggi. 

ada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2010, di SMA 
Kristen Petra 3, dilaksanakan kegiatan pameran 
pendidikan. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai P

perguruan tinggi dan agen pendidikan luar negeri. Tujuannya 
adalah agar para siswa yang sekarang duduk di kelas XII 
memperoleh informasi tentang perguruan tinggi yang akan 
menjadi tempat belajarnya kelak. Diharapkan, dengan 
memperoleh informasi lebih dini, siswa dapat menentukan 
pilihan jurusan yang cocok dengan kemampuan kognisinya.

Sebelum kegiatan pameran dilaksanakan, sekolah 
mengadakan acara pembukaan sebagai tanda dimulainya 
pameran pendidikan. Pada acara pembukaan ini, sekolah 

menampilkan beberapa atraksi, antara lain lagu “You Raise 
Me Up” yang dibawakan oleh siswa kelas X. Penampilan 
berikutnya adalah fashion show, dibawakan oleh para siswa 
yang suka berkecimpung di bidang modeling. Tak ketinggalan 
pula, modern dance, juga memeriahkan pembukaan pameran. 
Mereka tampil dengan energik yang membuat para penonton 

bersorak-sorai. Dengan adanya atraksi-atraksi itu, 
suasana pembukaan semakin meriah. Sebagai tanda 
dimulainya pameran pendidikan, Dra. Hanna 
Herawati, selaku Kepala SMA Kristen Petra 3, 
membukanya dengan pelepasan balon yang disertai 
oleh perwakilan agen dan perguruan tinggi yang 
turut berpastisipasi dalam pameran.

Pelaksanaan pameran pendidikan berlangsung 
meriah. Para siswa mengunjungi setiap stan secara 
bergantian. Mereka mencari informasi yang mereka 
perlukan untuk menentukan jurusan maupun 
perguruan tinggi yang akan dipilihnya. Semoga 
dengan adanya pameran ini, para siswa dapat 
memilih universitas yang tepat. Selamat memilih...! 

Window of the WorldWindow of the World
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Sekolah-Sekolah PPPK PetraSekolah-Sekolah PPPK Petra

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

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

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

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

  Sidoarjo

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

   Sidoarjo

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

Ada pepatah mengatakan: “Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina.” 

Dari pepatah itu, mungkin ada orang yang mengartikannya: dalam mencari 

ilmu itu tidak ada batasannya. Jadi ... selama kita mau sungguh-sungguh untuk 

belajar, kita pasti akan memperoleh ilmu itu. Mungkin, itu juga yang 

mengilhami Peter, Andrew, dan Hans, dalam mengikuti olimpiade tingkat 

internasional beberapa waktu yang lalu. Dan untuk Hans, dia bahkan sampai 

benar-benar pergi ke negeri tirai bambu itu, tepatnya di Beijing, dalam The 4th 

International Olympiad on Astronomy and Astrophysics 2010.

Selain itu, dalam  edisi bulan Oktober 2010 ini, kami juga 

menyuguhkan ulasan tentang pelatihan olimpiade yang diikuti oleh siswa-siswi 

PPPK Petra dalam menghadapi OSN 2011, pelaksanaan program Excellent Life 

Skill dan Character Building, retret siswa, pameran pendidikan, kegiatan 

pembelajaran di KB-TK-SD PPPK Petra, dan lain-lain. 

Terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah mengirimkan materi untuk 

 edisi kali ini. Kirimkan masukan dan saran Anda ke alamat redaksi 

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

Selamat membaca!

gema

gema

 

 

petra

petra

Kata redaksiKata redaksi
Pelindung:

Dewan Pengurus PPPK Petra

Pembina: 
Ir. Irwan Santoso, M.T.

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

Redaksi: 

  Puslitbang Pendidikan PPPK Petra

Alamat Redaksi:

Jalan H.R. Mohamad Kav. 808

Surabaya 60226, Jawa Timur

Telepon: (031) 731 4501

Faksimile: (031) 731 8985

 E-mail:
gemapetra@pppkpetra.or.id
infokom_petra@yahoo.com
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Miss, aku berani...!

Pisang keju, hmm...

Menjadi Sungai Kecil-Mu

My Experiment

Perubahan Benda
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Mengasah

Meraih Prestasi
Kemampuan

Beberapa tahun terakhir ini, PPPK Petra melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Pendidikan (Puslitbangdik) memberikan pembinaan secara intens kepada para siswa-
siswi SMP/SMA PPPK Petra yang memiliki bakat khusus di bidang keilmuan. Untuk siswa-
siswi jenjang SMA, ada program pelatihan yang meliputi bidang Matematika, Fisika, 
Kimia, Biologi, Komputer, Astronomi, Ekonomi, dan Kebumian. Serta bidang studi IPA 
untuk siswa-siswi jenjang SMP. Tujuan diadakannya program pelatihan ini adalah untuk 
memberikan layanan khusus kepada para siswa yang berbakat di bidang olimpiade sains. 

Proses seleksi tahap awal, tiap sekolah PPPK Petra mengirimkan beberapa siswa 
berbakat untuk diberikan pembinaan pada setiap hari Sabtu di Puslitbangdik PPPK Petra. 
Dari situ, akan ada proses seleksi siswa yang akan diikutkan dalam Olimpiade Sains Nasional 
(OSN), yaitu kompetisi yang mencari siswa-siswi terbaik dalam bidang sains dari seluruh 
Indonesia. Pertama, mereka akan ikut dalam OSN tingkat kota. Jika mereka berhasil meraih 
prestasi, secara otomatis mereka akan terus berjuang di level yang lebih tinggi lagi, yaitu di OSN 
di tingkat provinsi, nasional, dan internasional.

Siswa berbakat yang berprestasi dalam OSN tingkat nasional atau internasional, akan 
mendapatkan penghargaan dari PPPK Petra atas usaha dan jerih payah mereka mencapai prestasi.

Menurut saya, pelatihan ini cukup bagus. Kita harus punya 
kemauan untuk mencoba sesuatu yang baru. Dengan adanya 
program ini, mungkin ada potensi yang ada pada diri kita, yang 
bisa di-explore lebih dalam lagi.

Gilang
SMA Kristen Petra 5

“

“

“

“

“

“

“

“

Sebelumnya ada seleksi di sekolah, awalnya sih nggak 
yakin masuk, tetapi setelah tahu kalau aku ternyata 
lolos seleksi, sekarang aku yakin bisa dan 
bersemangat untuk ikut dalam Olimpiade Sains 
Nasional mendatang. Aku akan berusaha...!

Angela
SMA Kristen Petra 5

Saya memperoleh banyak ilmu, hal-hal baru 

selama mengikuti pelatihan.

Agus
SMP Kristen Petra 2

Pelatihan yang diberikan menarik, seru, dan 

cukup berbobot. Memotivasi semangatku untuk 

belajar lebih tekun dan menjadi yang terbaik.

Inneke
SMA Kristen Petra 4
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Excellent Life SkillExcellent Life Skill
Setiap anak, memiliki bakat dan minat yang dapat 

dikembangkan secara maksimal. Dan sekolah membantu 

orang tua untuk mengembangkan minat dan bakat yang 

dimiliki oleh setiap anak. Peran pendidikan keterampilan (life 

skill) merupakan salah satu kebutuhan pendidikan yang 

sangat menentukan masa depan siswa dalam rangka meraih 

sukses hari esok. Excellent Life Skill (Pengembangan Bakat 

dan Minat), bertujuan untuk: menyediakan kegiatan 

ekstrakurikuler yang didasarkan atas minat siswa, serta 

mengembangkan potensi dan bakat siswa di bidang 

nonakademik.
Kegiatan ELS dilaksanakan di tiap-tiap sekolah pada hari 

Senin—Jumat, di mana waktu pelaksanaannya adalah enam 

puluh menit di dalam jam sekolah untuk jenjang SD, 

sedangkan sembilan puluh menit di luar jam sekolah untuk 

jenjang SMP dan SMA. Kegiatan yang dapat diikuti oleh 

siswa, antara lain sebagai berikut:
1. Jenjang SD
    * Kelas I—IV: Piano, Presenter, Cooking Class, Robotic,
        Menggambar Kreatif, Balet.
    * Kelas V—VI: Biola, Piano, Handycraft, Presenter,
        Bahasa Inggris, Cooking Class, Robotic, Menggambar
        Kreatif, Pengayaan.
2. Jenjang SMP
    * Kelas VII—VIII: Cooking Class, Robotic.
    * Kelas IX: Piano, Cooking Class, Robotic, Desain Grafis,
        Gitar, Modern Dance, Fashion Design, Drama/Teater,
        Fotografi dan Foto Imaging.
3. Jenjang SMA
    * Kelas X: Biola, Piano, Cooking Class, Robotic, Gitar,
        Modern Dance, Fashion Desain, Drama/Teater,
        Fotografi dan Film Editing, Automotif, Bussiness
        Enterpreneurship, Desain Komunikasi Visual, Bahasa
        Inggris dan Native.
    * Kelas XI—XII: Cooking Class, Fotografi dan Film
        Editing, Desain Komunikasi Visual.

edisi Oktober 2010

Edisi 66

Excellent Life Skill
IMC

honesty - respect - resposibilityH o n e s t y - R e s p e c t - R e s p o n s i b i l i t y

IMC 2010
IOAA 2010
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