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Learn to CareLearn to Care

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) 

TK Kristen Petra 1 : Jl. W.R. Supratman 46, Surabaya (031-5622608)
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)  

Senang sekali Gema Petra hadir dalam edisi kali ini. Pada edisi ini, 

kami menampilkan liputan tentang pertukaran pelajar dari Kuo Chuan 

Presbytarian Secondary School di PPPK Petra sebagai berita utama. 

Kami juga menampilkan berita tentang raihan prestasi para siswa 

PPPK Petra dalam beberapa perlombaan, serta liputan tentang 

kegiatan LDKS yang dilaksanakan hampir secara serentak oleh 

SMP/SMA PPPK Petra dalam membekali para kader OSIS barunya. 

Untuk kabar berita dari jenjang TK-SD, di sini kami memuat liputan-

liputan tentang proses pembelajaran di kelas, English Competition 

tingkat SD PPPK Petra, dan Lomba Pentas Seni TK tingkat kecamatan.

Terima kasih atas kiriman materi untuk Gema Petra edisi kali ini. 

Semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat.

Selamat membaca!

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

 
Website:

www.pppkpetra.or.id

E-mail:
gemapetra@pppkpetra.or.id

gemapetra@yahoo.com
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Kata redaksi

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)

Sekolah-Sekolah PPPK PetraSekolah-Sekolah PPPK Petra

rogram pendidikan karakter PPPK Petra, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar, 

bagaimana peduli kepada diri sendiri, keluarga, orang lain, dan lingkungan. Selain Pmenimbulkan kesadaran (awareness) kepada diri siswa akan makna kepedulian, siswa diberi 

kesempatan untuk menerapkan kesadaran tersebut dalam praktik hidup sehari-hari, dengan 

tujuan agar proses pembentukan performance dan moral character siswa dapat terjadi. Belajar peduli kepada 

diri sendiri, diwujudkan dalam bentuk praktik memperhatikan kesehatan dan perkembangan diri sendiri. Di 

tingkat SD, siswa berlatih untuk menggosok gigi, menggunakan serbet, belajar makan sayur, buah-buahan, 

makan makanan empat sehat lima sempurna, belajar merapikan rambut sendiri, serta belajar merapikan baju 

yang dipakai. Siswa SMP dan SMA, melakukan diskusi dan refleksi tentang kehidupan pribadinya, kemudian 

mereka melakukan sharing di kelas. Barbara de Angelis mengatakan: “If you aren't good at loving yourself, you 

will have a difficult time loving anyone.”

Belajar peduli kepada keluarga, diwujudkan dalam bentuk menggambar keluarga beserta perannya 

masing-masing, membuat yel-yel dan moto keluarga masing-

masing, menempel foto dan membuat surat ungkapan penghargaan 

serta rasa terima kasih kepada orang tua, membuat diary keluarga, 

doa untuk ayah dan ibu, bahkan beberapa sekolah menampilkan 

sosiodrama dengan peran tiap-tiap anggota keluarga. Siswa SMA 

melakukan diskusi kelompok, refleksi diri, dan sharing 

pengalaman.

Belajar peduli kepada orang lain, dilakukan dalam bentuk 

membuat kartu kebaikan yang telah/pernah dilakukan terhadap 

orang lain di sekitar kehidupan siswa, melakukan diskusi 

kelompok, refleksi diri, dan sharing pengalaman.

Belajar peduli kepada lingkungan, diwujudkan dengan 

membersihkan kelas dan lingkungan sekitar sekolah, membuat 

tempat pensil, pigura, tempat minum, pembatas Alkitab, 

barang-barang lain yang berasal dari barang bekas, 

membagikan poster peduli lingkungan untuk masyarakat yang 

lewat di depan sekolah, membuat kliping tentang kerusakan 

lingkungan serta mendiskusikan jalan keluarnya. Untuk siswa 

SMA, diberi kesempatan untuk membuat artikel tentang 

kepedulian terhadap lingkungan, dan menempelkannya 

menjadi mading yang menarik dan indah.

Sungguh kagum saat kita melihat hasil karya dan 

kreativitas mereka, walaupun dalam bentuk yang sederhana, 

tetapi bermakna dan indah. Proses pembentukan karakter 

perlu terus kita lakukan melalui pembentukan kesadaran 

(awareness), sikap (attitude) dan tindakan/perbuatan 

(action). Semoga pendidikan karakter ini bisa membuahkan 

hasil seperti yang diharapkan.
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anggal 26 September 2010 menjadi hari bersejarah bagi Lona Raditya Soedarsono, siswi 
SMA Kristen Petra 1. Lona terpilih sebagai pemenang Lomba Desain Prangko Nasional 2010, 
dia menyisihkan 576 peserta lainnya. Lomba tersebut diadakan oleh Kementerian T

Komunikasi dan Informatika untuk memperingati Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi.

Lomba Desain Prangko Nasional ini diadakan mulai tanggal 10 Juli − 25 Agustus 2010, dan 
bertemakan tentang pramuka. Pada desainnya, Lona menggambarkan empat orang siswa yang 
sedang berseragam pramuka. Keempat siswa tersebut berasal dari berbagai macam suku dan 
bangsa, seperti Tionghoa, Jawa, dan Ambon.  Maksud yang hendak disampaikan oleh Lona melalui 
gambar tersebut, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu ... yaitu Indonesia. Kita tetap 
mempunyai kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia agar slogan “Jayalah 
Indonesiaku” bisa terwujud dalam kehidupan nyata. Tidak hanya itu saja, melalui gambar tersebut, 
Lona juga hendak menunjukkan bukti tentang emansipasi wanita dalam kepramukaan.

Kemudian pada pertengahan bulan September 2010, tepatnya pada tanggal 15 September 
2010, Lona mendapat kabar bahwa hasil karyanya terpilih sebagai pemenang. Sebenarnya, lomba 
ini terbagi atas tiga kelompok. Kelompok A, untuk peserta berusia di atas dua puluh tahun. 
Kelompok B, untuk peserta berusia antara 13–20 tahun. Kelompok C, untuk peserta berusia di 
bawah tiga belas tahun. Dan Lona menjadi juara di kelompok B dengan nilai 695. Sedangkan 
penyerahan hadiah akan diselenggarakan di Jakarta, pada tanggal 26 September 2010, yang 
disaksikan secara langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Bapak Tifatul Sembiring.

etelah berjuang keras 
dalam membuat karya Sjurnalistik berupa 

selembar koran, akhirnya kedua tim 
dari SMA Kristen Petra 1 terpilih 
menjadi Juara I dan III, dalam 
Lomba Jurnalistik “Koran 
Selembar”, yang diadakan oleh 
Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya (UKWMS). Kerja keras 
selama lima hari penuh dan doa 
yang tiada henti, terbukti menjadi 
syarat mutlak dari keberhasilan 
yang bisa diraih.

Menulis, bukanlah hal baru 
yang biasa dilakukan dalam 
keseharian. Bedanya kini, 
memaparkan suatu fakta kepada Ca'o (XIA-5), memutuskan untuk lomba ini. Puji syukur, Tuhan 
khalayak ramai berupa berita ... mencoba mengikuti lomba ini. Di mengizinkan kami untuk membawa 
adalah tantangan baru kami. sini, kami ditantang untuk pulang dua dari tiga trofi juara yang 
Berbekal sedikit ilmu dan membuat suatu karya jurnalistik, ada, mengalahkan belasan tim 
keyakinan, serta dorongan dari berupa empat berita dasar, foto, lainnya. Juara pertama diraih oleh 
guru pembimbing, Bapak serta dipadu oleh design dan layout tim dengan nama Columba 
Heribertus, S.Pd., kami, Cynthia hasil kreasi tim. Courant, dengan anggotanya: 
Kurniawan (XIIS-2), Fransisca Ratna Setelah mengikuti rangkaian Cynthia K., Fransisca R.R., dan 
Rahardjo (XIIS-2), Claudia Pricilia acara dan pembuatan lomba dari Claudia P.C.. Juara ketiga, diraih 
Chandra (XIIS-2), Danny Wahyudi tanggal 22 September 2010 hingga oleh tim dengan nama Suara 
(XIIS-1), Elizabeth C. (X-6), Melisa 27 September 2010 ini, akhirnya Generasi, dengan anggotanya: 
Gunawan (X-2), Karlina Wahyu (XIA- pada tanggal 30 September 2010, Karlina W., Caroline N., dan Clarine 
3), Caroline N. ( XIS-4), dan Clarine diumumkanlah juara dari hasil Ca'o. Selamat ya...!

Special thanks to: Mr. Agus Kisworo, Mrs. 
Ester Prasetyowati, Mrs. Nenny Kristiana, 
Petra 1 Christian Senior High School's 
teachers, and all my friends.

Special thanks to: Mr. Agus Kisworo, Mrs. 
Ester Prasetyowati, Mrs. Nenny Kristiana, 
Petra 1 Christian Senior High School's 
teachers, and all my friends.

Pagi-pagi sekali, saya didampingi oleh Ibu Ester Prasetyowati sudah meninggalkan hotel, dan 
menuju ke lokasi acara, yang berada di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Acara pada pagi itu 
diawali dengan jalan bersama oleh seluruh staf dan pegawai Kemenkoinfo, serta staf Dirjen 
Postel. Seusai acara jalan pagi bersama, acara dilanjutkan dengan peringatan Hari Bakti Pos 
dan Telekomunikasi yang dibuka oleh Bapak Tifatul Sembiring, selaku Menteri Komunikasi dan 

Informatika RI. Penyerahan penghargaan kepada pemenang Lomba Desain Prangko Nasional 
2010, dilaksanakan pada saat pertengahan acara tersebut. Ketika MC memanggil nama saya, dan 
saya pun menjadi sangat nervous, karena akan bertemu langsung dengan Sekjen Ditjen Postel, 
Bapak Basuki Iskandar. Ketika berada di atas panggung, saya diminta untuk menjelaskan tentang 

maksud dari hasil karya saya. Saya pun berusaha menjelaskan sebaik-baiknya, dan 
tampaknya hadirin menikmati penjelasan yang saya berikan.

Banyak sekali pengalaman baru yang saya peroleh melalui acara ini. Salah 
satunya adalah perkenalan saya dengan para filatelis dan telegris (kolektor 
kartu telepon) Indonesia, yang membuat saya semakin mengenal dunia pos 
dan telekomunikasi Indonesia.

Jakarta, 26 September 2010Jakarta, 26 September 2010
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elamat untuk tim bola basket putri dari SMA Kristen 
Petra 5! Dengan bimbingan coach Budi Santoso, 
mereka kembali mengukir prestasi di bidang S

nonakademis, yaitu meraih Juara III dalam kompetisi bola 
basket SPORA.COM 2010, yang diselenggarakan 

oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 
dan Teknik Komputer (STIKOM), pada 

tanggal 23 September – 8 Oktober 
2010. Tim bola basket yang 

kompak ini, terdiri atas: Eveline, 
Indriani, Meyliani, Astrid, 

Clarissa, Hanna, Jesica, 
Faustina, dan Kezia. Ini 
merupakan kali pertama 
mereka menyabet gelar 
juara di kompetisi bola 
basket SPORA.COM. Meski 
pun tim ini dihadapkan 
dengan masalah absennya 
sang kapten, Laurensia, 

tetapi tetap tidak 
menurunkan semangat 

dan kemauan mereka 
untuk terus maju. Viva 

Petra 5! Srek Plek Wet!!

Best newspaper: memaparkan suatu fakta kepada publik dalam suatu berita

Basketball Competition
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SMA Kristen Petra 1. Lona terpilih sebagai pemenang Lomba Desain Prangko Nasional 2010, 
dia menyisihkan 576 peserta lainnya. Lomba tersebut diadakan oleh Kementerian T
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mempunyai kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia agar slogan “Jayalah 
Indonesiaku” bisa terwujud dalam kehidupan nyata. Tidak hanya itu saja, melalui gambar tersebut, 
Lona juga hendak menunjukkan bukti tentang emansipasi wanita dalam kepramukaan.

Kemudian pada pertengahan bulan September 2010, tepatnya pada tanggal 15 September 
2010, Lona mendapat kabar bahwa hasil karyanya terpilih sebagai pemenang. Sebenarnya, lomba 
ini terbagi atas tiga kelompok. Kelompok A, untuk peserta berusia di atas dua puluh tahun. 
Kelompok B, untuk peserta berusia antara 13–20 tahun. Kelompok C, untuk peserta berusia di 
bawah tiga belas tahun. Dan Lona menjadi juara di kelompok B dengan nilai 695. Sedangkan 
penyerahan hadiah akan diselenggarakan di Jakarta, pada tanggal 26 September 2010, yang 
disaksikan secara langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Bapak Tifatul Sembiring.

etelah berjuang keras 
dalam membuat karya Sjurnalistik berupa 

selembar koran, akhirnya kedua tim 
dari SMA Kristen Petra 1 terpilih 
menjadi Juara I dan III, dalam 
Lomba Jurnalistik “Koran 
Selembar”, yang diadakan oleh 
Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya (UKWMS). Kerja keras 
selama lima hari penuh dan doa 
yang tiada henti, terbukti menjadi 
syarat mutlak dari keberhasilan 
yang bisa diraih.

Menulis, bukanlah hal baru 
yang biasa dilakukan dalam 
keseharian. Bedanya kini, 
memaparkan suatu fakta kepada Ca'o (XIA-5), memutuskan untuk lomba ini. Puji syukur, Tuhan 
khalayak ramai berupa berita ... mencoba mengikuti lomba ini. Di mengizinkan kami untuk membawa 
adalah tantangan baru kami. sini, kami ditantang untuk pulang dua dari tiga trofi juara yang 
Berbekal sedikit ilmu dan membuat suatu karya jurnalistik, ada, mengalahkan belasan tim 
keyakinan, serta dorongan dari berupa empat berita dasar, foto, lainnya. Juara pertama diraih oleh 
guru pembimbing, Bapak serta dipadu oleh design dan layout tim dengan nama Columba 
Heribertus, S.Pd., kami, Cynthia hasil kreasi tim. Courant, dengan anggotanya: 
Kurniawan (XIIS-2), Fransisca Ratna Setelah mengikuti rangkaian Cynthia K., Fransisca R.R., dan 
Rahardjo (XIIS-2), Claudia Pricilia acara dan pembuatan lomba dari Claudia P.C.. Juara ketiga, diraih 
Chandra (XIIS-2), Danny Wahyudi tanggal 22 September 2010 hingga oleh tim dengan nama Suara 
(XIIS-1), Elizabeth C. (X-6), Melisa 27 September 2010 ini, akhirnya Generasi, dengan anggotanya: 
Gunawan (X-2), Karlina Wahyu (XIA- pada tanggal 30 September 2010, Karlina W., Caroline N., dan Clarine 
3), Caroline N. ( XIS-4), dan Clarine diumumkanlah juara dari hasil Ca'o. Selamat ya...!

Special thanks to: Mr. Agus Kisworo, Mrs. 
Ester Prasetyowati, Mrs. Nenny Kristiana, 
Petra 1 Christian Senior High School's 
teachers, and all my friends.

Special thanks to: Mr. Agus Kisworo, Mrs. 
Ester Prasetyowati, Mrs. Nenny Kristiana, 
Petra 1 Christian Senior High School's 
teachers, and all my friends.

Pagi-pagi sekali, saya didampingi oleh Ibu Ester Prasetyowati sudah meninggalkan hotel, dan 
menuju ke lokasi acara, yang berada di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Acara pada pagi itu 
diawali dengan jalan bersama oleh seluruh staf dan pegawai Kemenkoinfo, serta staf Dirjen 
Postel. Seusai acara jalan pagi bersama, acara dilanjutkan dengan peringatan Hari Bakti Pos 
dan Telekomunikasi yang dibuka oleh Bapak Tifatul Sembiring, selaku Menteri Komunikasi dan 

Informatika RI. Penyerahan penghargaan kepada pemenang Lomba Desain Prangko Nasional 
2010, dilaksanakan pada saat pertengahan acara tersebut. Ketika MC memanggil nama saya, dan 
saya pun menjadi sangat nervous, karena akan bertemu langsung dengan Sekjen Ditjen Postel, 
Bapak Basuki Iskandar. Ketika berada di atas panggung, saya diminta untuk menjelaskan tentang 

maksud dari hasil karya saya. Saya pun berusaha menjelaskan sebaik-baiknya, dan 
tampaknya hadirin menikmati penjelasan yang saya berikan.

Banyak sekali pengalaman baru yang saya peroleh melalui acara ini. Salah 
satunya adalah perkenalan saya dengan para filatelis dan telegris (kolektor 
kartu telepon) Indonesia, yang membuat saya semakin mengenal dunia pos 
dan telekomunikasi Indonesia.

Jakarta, 26 September 2010Jakarta, 26 September 2010
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Sports and Arts Competition 2010

05

elamat untuk tim bola basket putri dari SMA Kristen 
Petra 5! Dengan bimbingan coach Budi Santoso, 
mereka kembali mengukir prestasi di bidang S

nonakademis, yaitu meraih Juara III dalam kompetisi bola 
basket SPORA.COM 2010, yang diselenggarakan 

oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 
dan Teknik Komputer (STIKOM), pada 

tanggal 23 September – 8 Oktober 
2010. Tim bola basket yang 

kompak ini, terdiri atas: Eveline, 
Indriani, Meyliani, Astrid, 

Clarissa, Hanna, Jesica, 
Faustina, dan Kezia. Ini 
merupakan kali pertama 
mereka menyabet gelar 
juara di kompetisi bola 
basket SPORA.COM. Meski 
pun tim ini dihadapkan 
dengan masalah absennya 
sang kapten, Laurensia, 

tetapi tetap tidak 
menurunkan semangat 

dan kemauan mereka 
untuk terus maju. Viva 

Petra 5! Srek Plek Wet!!

Best newspaper: memaparkan suatu fakta kepada publik dalam suatu berita

Basketball Competition



O
rganisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) adalah satu-satunya organisasi yang boleh berdiri dalam sekolah. Tujuannya 
adalah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi siswa dalam suatu kegiatan. Untuk melanjutkan kinerja 
OSIS, setiap tahun, sekolah melaksanakan kaderisasi untuk pergantian pengurus. Dalam proses kaderisasi itu, 

para pengurus OSIS yang lama, melakukan pembinaan dan seleksi serta pelatihan bagi calon pengurus OSIS. Kegiatan ini 
dilaksanakan untuk memperoleh generasi penerus OSIS yang mumpuni.

Berkaitan dengan kaderisasi dan pelatihan calon pengurus OSIS, sekolah mengadakan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa 
(LDKS). Diharapkan dengan kegiatan LDKS itu, para calon pengurus OSIS memiliki kemampuan dalam berorganisasi, 
kepemimpinan, dan kerja sama antarteman di sekolah agar kegiatan sekolah dapat berjalan dengan baik.

LDKS SMA Kristen Petra 3 tahun ini, dilaksanakan pada tanggal 6–8 Oktober 2010, di Pondok Pak Guru, Desa Claket, Pacet, 
Mojokerto. LDKS ini diikuti oleh 27 siswa calon pengurus OSIS, 17 siswa pengurus OSIS lama, dan dipandu oleh 12 orang guru 
pembina. Selama tiga hari dua malam itu, para peserta menerima berbagai materi, antara lain: tata cara berorganisasi dan 
keorganisasian, PBB (Pelatihan Baris Berbaris), pembinaan rohani, pengenalan lingkungan, dan outbond.

Setelah mengikuti LDKS ini, diharapkan para peserta dapat menjadi teladan bagi temannya dalam hal sikap, berpakaian, 
perilaku, serta prestasi. Sehingga dengan ini, OSIS benar-benar merupakan tempat bagi siswa yang kreatif dan berprestasi. 
Kegiatan OSIS, oke! Prestasi, yes!!!

SMA Kristen Petra 5SMA Kristen Petra 5

I
nilah ketua OSIS baru di SMA Kristen Petra 4, 
Semuel Alex Daniel Lomi, kelas XIA-2, ia terpilih  
setelah melalui proses wawancara dan 

menyampaikan program-program sebagai ketua OSIS 
di kelas-kelas. Kepengurusan baru yang diketuai oleh 
Semuel, mengikuti pembinaan khusus melalui Latihan 
Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) yang dilaksanakan 
pada tanggal 15–16 Oktober 2010, bertempat di 

 Mojokerto. Berbagai kegiatan 
diikuti oleh para peserta LDKS. Salah satu kegiatan 
yang menantang adalah  Kegiatan ini 
melatih para peserta LDKS untuk berani menerima 
tantangan yang berat. Meski singkat, tetapi 
pembekalan di Trawas ini memberi pengalaman yang 
berharga sebagai pengurus OSIS, supaya berkualitas dalam 
bidang akademik dan nonakademik.

Royal Trawas Camp,

flying fox.

I
nilah ketua OSIS baru di SMA Kristen Petra 4, 
Semuel Alex Daniel Lomi, kelas XIA-2, ia terpilih  
setelah melalui proses wawancara dan 

menyampaikan program-program sebagai ketua OSIS 
di kelas-kelas. Kepengurusan baru yang diketuai oleh 
Semuel, mengikuti pembinaan khusus melalui Latihan 
Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) yang dilaksanakan 
pada tanggal 15–16 Oktober 2010, bertempat di 
Royal Trawas Camp, Mojokerto. Berbagai kegiatan 
diikuti oleh para peserta LDKS. Salah satu kegiatan 
yang menantang adalah flying fox. Kegiatan ini 
melatih para peserta LDKS untuk berani menerima 
tantangan yang berat. Meski singkat, tetapi 
pembekalan di Trawas ini memberi pengalaman yang 
berharga sebagai pengurus OSIS, supaya berkualitas dalam 
bidang akademik dan nonakademik.

S
ekarang, terpilih sudah, beberapa orang siswa 
untuk menjadi pengurus OSIS di SMA Kristen 
Petra 5. Melalui tahap seleksi yang diadakan di 

sekolah selama enam hari, para peserta seleksi mendapat 
banyak didikan dan pengalaman yang 
mungkin tidak didapatkan oleh 
orang lain. Setelah enam 
hari menjalani 
seleksi, 

S
upaya kami nanti menjadi calon-calon pemimpin yang tangguh, 
bertanggung jawab, dan takut akan Tuhan, sekolah kami 
mengadakan LDKS pada tanggal 6–7 Oktober 2010, di PPLH 

(Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup) Seloliman. Kami berangkat pukul 
09.30, dan sampai di sana pada pukul 11.30. Sesampainya di PPLH, kami 
dibentuk menjadi beberapa kelompok, dan dilanjutkan dengan acara makan 
siang. Setelah makan siang selesai, kami diajak untuk mengenal lingkungan 
PPLH, serta bermain  dan . Karena hujan deras, 
akhirnya kami kembali ke kamar kami masing-masing.

Setelah beberapa waktu, hujan reda, dan acara dilanjutkan kembali. 
Sekarang waktunya , diawali dengan bermain kemudian 

dilanjutkan dengan menyeberangi sungai menggunakan seutas tali. Wah, 
semua peserta harus mencobanya, dan banyak dari kami yang tercebur 

ke sungai...! Setelah kegiatan selesai  berikutnya ada acara 
jerit malam, yang berlangsung hingga pukul 23.00. Wah... ini acara 
yang paling , banyak dari kami yang histeris ketakutan.

Besoknya, tanggal 7 Oktober 2010, kami langsung bangun pagi, 
senam, dan dilanjutkan acara  lagi. Acara pertama, kami 

menyusuri sungai, dan harus masuk ke sungai yang dalamnya satu 
meter untuk dapat memecahkan balon yang tingginya satu setengah 

meter dari permukaan sungai. Setelah itu, kami melewati sungai yang 
berbatu, licin, dan makin lama makin dalam. Kami harus berenang dan 

memakai pelampung. Acara terakhir, kami harus masuk ke dalam jaring di 
atas sungai, hal ini untuk melatih kerja sama dan kekompakan. Karena 
hujan deras kembali mengguyur, kami pun langsung kembali ke 

.
Tak terasa, waktu telah menunjukkan pukul 14.00, itu berarti ... 

kami pun harus kembali ke Surabaya. Walaupun tubuh capek, tetapi 
kami mendapatkan pengalaman yang tak akan terlupakan. Terima 
kasih untuk bapak dan ibu pembina, serta kakak-kakak pendamping 

yang ramah-ramah.        

estafet hula hoop blame walk

outbond flying fox, 

outbond ,

serem

outbond

base 
camp

S
upaya kami nanti menjadi calon-calon pemimpin yang tangguh, 
bertanggung jawab, dan takut akan Tuhan, sekolah kami 
mengadakan LDKS pada tanggal 6–7 Oktober 2010, di PPLH 

(Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup) Seloliman. Kami berangkat pukul 
09.30, dan sampai di sana pada pukul 11.30. Sesampainya di PPLH, kami 
dibentuk menjadi beberapa kelompok, dan dilanjutkan dengan acara makan 
siang. Setelah makan siang selesai, kami diajak untuk mengenal lingkungan 
PPLH, serta bermain estafet hula hoop dan blame walk. Karena hujan deras, 
akhirnya kami kembali ke kamar kami masing-masing.

Setelah beberapa waktu, hujan reda, dan acara dilanjutkan kembali. 
Sekarang waktunya outbond, diawali dengan bermain flying fox, kemudian 

dilanjutkan dengan menyeberangi sungai menggunakan seutas tali. Wah, 
semua peserta harus mencobanya, dan banyak dari kami yang tercebur 

ke sungai...! Setelah kegiatan outbond selesai, berikutnya ada acara 
jerit malam, yang berlangsung hingga pukul 23.00. Wah... ini acara 
yang paling serem, banyak dari kami yang histeris ketakutan.

Besoknya, tanggal 7 Oktober 2010, kami langsung bangun pagi, 
senam, dan dilanjutkan acara outbond lagi. Acara pertama, kami 

menyusuri sungai, dan harus masuk ke sungai yang dalamnya satu 
meter untuk dapat memecahkan balon yang tingginya satu setengah 

meter dari permukaan sungai. Setelah itu, kami melewati sungai yang 
berbatu, licin, dan makin lama makin dalam. Kami harus berenang dan 

memakai pelampung. Acara terakhir, kami harus masuk ke dalam jaring di 
atas sungai, hal ini untuk melatih kerja sama dan kekompakan. Karena 
hujan deras kembali mengguyur, kami pun langsung kembali ke base 
camp.

Tak terasa, waktu telah menunjukkan pukul 14.00, itu berarti ... 
kami pun harus kembali ke Surabaya. Walaupun tubuh capek, tetapi 
kami mendapatkan pengalaman yang tak akan terlupakan. Terima 
kasih untuk bapak dan ibu pembina, serta kakak-kakak pendamping 

yang ramah-ramah.        

SMP Kristen Petra 2SMP Kristen Petra 2

para peserta seleksi dipilih lagi sebanyak 27 siswa, untuk 
berangkat mengikuti LDKS, guna mendapatkan didikan lagi 
sebagai syarat menjadi pengurus OSIS.

LDKS pada tahun 2010 ini, diadakan di Lembah Giri, 
Wonosalam. Tepat pada tanggal 7 Oktober 2010, para 

calon pengurus OSIS berangkat ke Lembah Giri, dan 
akan berada di sana hingga tanggal 9 Oktober 2010. 
Tujuan dari LDKS ini adalah untuk memantapkan 
mereka agar dapat lebih bisa bekerja sama, dan dapat 
lebih menghargai orang lain. Di sana, para calon 
pengurus OSIS menjalani banyak kegiatan, di 
antaranya adalah bersosialisasi dengan warga 
sekitar, melaksanakan latihan ganda, dan ada satu 
kegiatan yang selama LDKS sebelumnya belum 
dilakukan, yaitu malam keakraban dengan warga 

sekitar.
Semoga dengan kegiatan yang positif ini, bisa 

memberikan dampak yang positif pula di lingkungan 
sekolah.

SMA Kristen Petra 3SMA Kristen Petra 3
SMA Kristen Petra 4SMA Kristen Petra 4

Latihan DasarLatihan Dasar

0706

Kepemimpinan SiswaKepemimpinan Siswa



O
rganisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) adalah satu-satunya organisasi yang boleh berdiri dalam sekolah. Tujuannya 
adalah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi siswa dalam suatu kegiatan. Untuk melanjutkan kinerja 
OSIS, setiap tahun, sekolah melaksanakan kaderisasi untuk pergantian pengurus. Dalam proses kaderisasi itu, 

para pengurus OSIS yang lama, melakukan pembinaan dan seleksi serta pelatihan bagi calon pengurus OSIS. Kegiatan ini 
dilaksanakan untuk memperoleh generasi penerus OSIS yang mumpuni.

Berkaitan dengan kaderisasi dan pelatihan calon pengurus OSIS, sekolah mengadakan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa 
(LDKS). Diharapkan dengan kegiatan LDKS itu, para calon pengurus OSIS memiliki kemampuan dalam berorganisasi, 
kepemimpinan, dan kerja sama antarteman di sekolah agar kegiatan sekolah dapat berjalan dengan baik.

LDKS SMA Kristen Petra 3 tahun ini, dilaksanakan pada tanggal 6–8 Oktober 2010, di Pondok Pak Guru, Desa Claket, Pacet, 
Mojokerto. LDKS ini diikuti oleh 27 siswa calon pengurus OSIS, 17 siswa pengurus OSIS lama, dan dipandu oleh 12 orang guru 
pembina. Selama tiga hari dua malam itu, para peserta menerima berbagai materi, antara lain: tata cara berorganisasi dan 
keorganisasian, PBB (Pelatihan Baris Berbaris), pembinaan rohani, pengenalan lingkungan, dan outbond.

Setelah mengikuti LDKS ini, diharapkan para peserta dapat menjadi teladan bagi temannya dalam hal sikap, berpakaian, 
perilaku, serta prestasi. Sehingga dengan ini, OSIS benar-benar merupakan tempat bagi siswa yang kreatif dan berprestasi. 
Kegiatan OSIS, oke! Prestasi, yes!!!

SMA Kristen Petra 5SMA Kristen Petra 5

I
nilah ketua OSIS baru di SMA Kristen Petra 4, 
Semuel Alex Daniel Lomi, kelas XIA-2, ia terpilih  
setelah melalui proses wawancara dan 

menyampaikan program-program sebagai ketua OSIS 
di kelas-kelas. Kepengurusan baru yang diketuai oleh 
Semuel, mengikuti pembinaan khusus melalui Latihan 
Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) yang dilaksanakan 
pada tanggal 15–16 Oktober 2010, bertempat di 

 Mojokerto. Berbagai kegiatan 
diikuti oleh para peserta LDKS. Salah satu kegiatan 
yang menantang adalah  Kegiatan ini 
melatih para peserta LDKS untuk berani menerima 
tantangan yang berat. Meski singkat, tetapi 
pembekalan di Trawas ini memberi pengalaman yang 
berharga sebagai pengurus OSIS, supaya berkualitas dalam 
bidang akademik dan nonakademik.

Royal Trawas Camp,

flying fox.

I
nilah ketua OSIS baru di SMA Kristen Petra 4, 
Semuel Alex Daniel Lomi, kelas XIA-2, ia terpilih  
setelah melalui proses wawancara dan 

menyampaikan program-program sebagai ketua OSIS 
di kelas-kelas. Kepengurusan baru yang diketuai oleh 
Semuel, mengikuti pembinaan khusus melalui Latihan 
Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) yang dilaksanakan 
pada tanggal 15–16 Oktober 2010, bertempat di 
Royal Trawas Camp, Mojokerto. Berbagai kegiatan 
diikuti oleh para peserta LDKS. Salah satu kegiatan 
yang menantang adalah flying fox. Kegiatan ini 
melatih para peserta LDKS untuk berani menerima 
tantangan yang berat. Meski singkat, tetapi 
pembekalan di Trawas ini memberi pengalaman yang 
berharga sebagai pengurus OSIS, supaya berkualitas dalam 
bidang akademik dan nonakademik.

S
ekarang, terpilih sudah, beberapa orang siswa 
untuk menjadi pengurus OSIS di SMA Kristen 
Petra 5. Melalui tahap seleksi yang diadakan di 

sekolah selama enam hari, para peserta seleksi mendapat 
banyak didikan dan pengalaman yang 
mungkin tidak didapatkan oleh 
orang lain. Setelah enam 
hari menjalani 
seleksi, 

S
upaya kami nanti menjadi calon-calon pemimpin yang tangguh, 
bertanggung jawab, dan takut akan Tuhan, sekolah kami 
mengadakan LDKS pada tanggal 6–7 Oktober 2010, di PPLH 

(Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup) Seloliman. Kami berangkat pukul 
09.30, dan sampai di sana pada pukul 11.30. Sesampainya di PPLH, kami 
dibentuk menjadi beberapa kelompok, dan dilanjutkan dengan acara makan 
siang. Setelah makan siang selesai, kami diajak untuk mengenal lingkungan 
PPLH, serta bermain  dan . Karena hujan deras, 
akhirnya kami kembali ke kamar kami masing-masing.

Setelah beberapa waktu, hujan reda, dan acara dilanjutkan kembali. 
Sekarang waktunya , diawali dengan bermain kemudian 

dilanjutkan dengan menyeberangi sungai menggunakan seutas tali. Wah, 
semua peserta harus mencobanya, dan banyak dari kami yang tercebur 

ke sungai...! Setelah kegiatan selesai  berikutnya ada acara 
jerit malam, yang berlangsung hingga pukul 23.00. Wah... ini acara 
yang paling , banyak dari kami yang histeris ketakutan.

Besoknya, tanggal 7 Oktober 2010, kami langsung bangun pagi, 
senam, dan dilanjutkan acara  lagi. Acara pertama, kami 

menyusuri sungai, dan harus masuk ke sungai yang dalamnya satu 
meter untuk dapat memecahkan balon yang tingginya satu setengah 

meter dari permukaan sungai. Setelah itu, kami melewati sungai yang 
berbatu, licin, dan makin lama makin dalam. Kami harus berenang dan 

memakai pelampung. Acara terakhir, kami harus masuk ke dalam jaring di 
atas sungai, hal ini untuk melatih kerja sama dan kekompakan. Karena 
hujan deras kembali mengguyur, kami pun langsung kembali ke 

.
Tak terasa, waktu telah menunjukkan pukul 14.00, itu berarti ... 

kami pun harus kembali ke Surabaya. Walaupun tubuh capek, tetapi 
kami mendapatkan pengalaman yang tak akan terlupakan. Terima 
kasih untuk bapak dan ibu pembina, serta kakak-kakak pendamping 

yang ramah-ramah.        

estafet hula hoop blame walk

outbond flying fox, 

outbond ,

serem

outbond
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camp

S
upaya kami nanti menjadi calon-calon pemimpin yang tangguh, 
bertanggung jawab, dan takut akan Tuhan, sekolah kami 
mengadakan LDKS pada tanggal 6–7 Oktober 2010, di PPLH 

(Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup) Seloliman. Kami berangkat pukul 
09.30, dan sampai di sana pada pukul 11.30. Sesampainya di PPLH, kami 
dibentuk menjadi beberapa kelompok, dan dilanjutkan dengan acara makan 
siang. Setelah makan siang selesai, kami diajak untuk mengenal lingkungan 
PPLH, serta bermain estafet hula hoop dan blame walk. Karena hujan deras, 
akhirnya kami kembali ke kamar kami masing-masing.

Setelah beberapa waktu, hujan reda, dan acara dilanjutkan kembali. 
Sekarang waktunya outbond, diawali dengan bermain flying fox, kemudian 

dilanjutkan dengan menyeberangi sungai menggunakan seutas tali. Wah, 
semua peserta harus mencobanya, dan banyak dari kami yang tercebur 

ke sungai...! Setelah kegiatan outbond selesai, berikutnya ada acara 
jerit malam, yang berlangsung hingga pukul 23.00. Wah... ini acara 
yang paling serem, banyak dari kami yang histeris ketakutan.

Besoknya, tanggal 7 Oktober 2010, kami langsung bangun pagi, 
senam, dan dilanjutkan acara outbond lagi. Acara pertama, kami 

menyusuri sungai, dan harus masuk ke sungai yang dalamnya satu 
meter untuk dapat memecahkan balon yang tingginya satu setengah 

meter dari permukaan sungai. Setelah itu, kami melewati sungai yang 
berbatu, licin, dan makin lama makin dalam. Kami harus berenang dan 

memakai pelampung. Acara terakhir, kami harus masuk ke dalam jaring di 
atas sungai, hal ini untuk melatih kerja sama dan kekompakan. Karena 
hujan deras kembali mengguyur, kami pun langsung kembali ke base 
camp.

Tak terasa, waktu telah menunjukkan pukul 14.00, itu berarti ... 
kami pun harus kembali ke Surabaya. Walaupun tubuh capek, tetapi 
kami mendapatkan pengalaman yang tak akan terlupakan. Terima 
kasih untuk bapak dan ibu pembina, serta kakak-kakak pendamping 

yang ramah-ramah.        

SMP Kristen Petra 2SMP Kristen Petra 2

para peserta seleksi dipilih lagi sebanyak 27 siswa, untuk 
berangkat mengikuti LDKS, guna mendapatkan didikan lagi 
sebagai syarat menjadi pengurus OSIS.

LDKS pada tahun 2010 ini, diadakan di Lembah Giri, 
Wonosalam. Tepat pada tanggal 7 Oktober 2010, para 

calon pengurus OSIS berangkat ke Lembah Giri, dan 
akan berada di sana hingga tanggal 9 Oktober 2010. 
Tujuan dari LDKS ini adalah untuk memantapkan 
mereka agar dapat lebih bisa bekerja sama, dan dapat 
lebih menghargai orang lain. Di sana, para calon 
pengurus OSIS menjalani banyak kegiatan, di 
antaranya adalah bersosialisasi dengan warga 
sekitar, melaksanakan latihan ganda, dan ada satu 
kegiatan yang selama LDKS sebelumnya belum 
dilakukan, yaitu malam keakraban dengan warga 

sekitar.
Semoga dengan kegiatan yang positif ini, bisa 

memberikan dampak yang positif pula di lingkungan 
sekolah.

SMA Kristen Petra 3SMA Kristen Petra 3
SMA Kristen Petra 4SMA Kristen Petra 4
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ebelum tes penjaringan calon anggota OSIS, 
diadakan sebuah pertemuan. Kami disuruh untuk Smembuat sebuah makalah tentang 

kepemimpinan. Dan keesokan harinya, ada tes wawancara 
tentang komitmen dan kepemimpinan. Lalu, kami disuruh 
untuk mempelajari makalah yang telah kami buat, karena 
esoknya akan ada tes debat makalah. Beberapa hari 
kemudian, nama saya ternyata tercantum di dalam daftar 
peserta OSIS yang ikut LDKS pada tanggal 12–13 Oktober 
2010.

Sebulan kemudian, tepatnya sehari sebelum LDKS, kakak-
kakak pembina dari Quiver datang untuk memberi 
pengarahan tentang barang-barang apa saja yang perlu untuk 
dibawa. Kami tidak diperkenankan membawa alat elektronik. 

Besoknya, sebelum berangkat, kami dibagi menjadi beberapa 
kelompok dan diberi pelatihan baris-berbaris. Kami juga diberi 
gelang, tiap peserta mendapat sepuluh gelang. Gelang itu 
dihitung sebagai point. Jika kita melakukan kesalahan kepada 
peserta lain, kita disuruh untuk memberikan salah satu gelang 
kita, dan berlaku pula sebaliknya. Setelah itu, kami disuruh 
untuk duduk berderet sesuai kelompok. Semua makanan dan 
minuman peserta, diminta untuk dikumpulkan. Kami hanya 
boleh membawa satu botol air mineral yang berukuran 600 
ml. Lalu, kami pun berangkat menuju ke Cottage Hortensia, 
Prigen, Pasuruan. 

Kami berangkat menggunakan bus TNI AL. Di bus, kami 
diharuskan ikut dalam suatu permainan dan membuat mobil-
mobilan dari kertas koran. Aktivitas itu membuat kami 
gembira dan semakin mengenal satu dengan yang lainnya. 
Sesampainya di tujuan, ada razia lagi, yaitu razia ikat rambut, 
sabun cuci muka, lotion antinyamuk dan lain-lain. Saat razia 
itu, kami dimarahi gara-gara tadi tidak mau menyerahkan 
barang-barang itu sebelumnya, dan mendapat hukuman push 
up. sebanyak sepuluh kali. Kami jengkel juga, tetapi mau tidak 
mau kami harus melaksanakannya. Lalu, kami menuju ke hall, 

Kami Bisa...!!
untuk mengikuti sesi pertama. Seusai sesi ini, kami lalu makan 
siang dengan makanan yang tadi kami bawa, bersama 
kelompok masing-masing. Kemudian, kami ke kamar dan 
beristirahat sebentar. Tak beberapa lama, sesi II dimulai lagi. 
Sesi ini juga tetap banyak aktivitasnya, sehingga cukup 
mengasyikkan. Setelah itu, kami membersihkan badan. Saat 
lagi asyik membersihkan diri, terdengar sirene berbunyi, 
menandakan kami harus berkumpul di hall. Ooh... di hall 
ternyata telah tersedia snack, dan kami pun memakannya. 
Setelah sirene kedua berbunyi, semua peserta langsung 
berlarian menuju ke hall untuk sesi III. Aktivitas pada sesi ini 
cukup menguras tenaga dan pikiran kami. Tak terasa, waktu 
sudah menunjukkan pukul 21.00. Ada sebuah aktivitas malam 
yang kelihatannya akan membuat beberapa peserta takut dan 

merinding yaitu ... jurit malam!!! Hehe... 
tetapi ini berbeda, ini hanya night 

adventure. Satu kelompok dibagi 
menjadi dua kelompok kecil. Setiap 
kelompok kecil diberi satu kompas 
dan dua buah senter korek api 
elektrik. Setiap kelompok harus 
menggambar seorang crew dari kakak 
pembina, keluar satu per satu untuk 
night adventure. Kegiatan ini berbeda 
dengan jurit malam pada umumnya, 
karena kegiatan ini tidak menakutkan, 
tetapi sangat memutar otak untuk 
berpikir dan membaca kompas. Kami 
disuruh untuk mencari pos-pos, dan 
mengambil sebuah potongan puzzle. 
Setelah berhasil selesai 
mengumpulkan potongan puzzle, kami 
ke tempat api unggun untuk 

berkumpul dan bernyanyi memuji nama 
Tuhan.

 Malam semakin larut, kami pun kembali ke cottage dan 
tidur. Pagi harinya, kami terbangun oleh suara sirene, dan 
disuruh berkumpul di lapangan untuk berolahraga. Setelah 
selesai, dilanjutkan sesi III di lapangan tersebut. Setelah itu, 
kami mandi dan berganti baju untuk outbound. Wah, nggak 
rugi ikut outbond ini, karena kegiatannya sangat seru lho...! 
Dan kami semua menikmatinya.... Begitu selesai, kami lalu 
mandi dan bersiap-siap untuk sesi terakhir, yaitu ibadah 
penutup.

Rasanya ... waktu terakhir ini berjalan sangat cepat sekali, 
dan kami pun harus berpisah dengan kakak-kakak tim Quiver. 
Kami pun saling berjabat tangan dengan mereka. Saat pulang, 
diumumkanlah calon ketua OSIS dan anggota OSIS. Aku kaget 
ketika mengetahui namaku dicalonkan sebagai ketua OSIS. 
Keesokan harinya, Stefan Rio, selaku ketua OSIS lama, 
menyuruh kami, calon-calon ketua, untuk membuat visi,misi, 
dan program kerja. Setelah itu, kami disuruh untuk membuat 
semacam kampanye tertulis yang ditempelkan di papan 
pengumuman. Selanjutnya, kami kampanye lewat central 
secara bergantian. Dan sekarang, terbentuklah tim OSIS SMP 
Kristen Petra 5 periode 2010/2011. Thank’s God...!

by: Michella

kompetisi jurnalis DBL Junior. Keberhasilan Melisa adalah 
berkat semangat, usaha keras, kepercayaan diri, serta 
pengaturan waktu antara belajar dan persiapan lomba 
dengan baik.

Selamat untuk kalian semua, walaupun di tengah 
kesibukan dan aktivitas sekolah yang padat, kalian dengan 
bijaksana dapat membagi waktu sehingga bisa meraih 
prestasi. Tetap semangat dalam meraih prestasi. God bless 
you all...!

@

Buah Kerja KerasBuah Kerja Keras
TELLCO (Stella Maris Competition) yang diadakan 
oleh SMAK Stella Maris Surabaya, pada tanggal S20–27 September 2010, merupakan kompetisi yang 

dijadikan sebagai ajang pembuktian matangnya persiapan 
para duta dari SMP Kristen Petra 1 di bidang akademik, dalam 
berkompetisi dengan siswa-siswi dari sekolah negeri dan 
swasta se-Kota Surabaya. Juara yang diraih oleh duta SMP 
Kristen Petra 1, yaitu: Peter Tirtowijoyo Young (IX-9) dan 
Stanford (IX-6), meraih Juara I Matematika; Johan Siandy (IX-
1), meraih Juara I Komputer; Melisa (VIII-1), meraih Juara II 
Komputer.

Ini merupakan bagian dari keberhasilan mereka di tengah 
padatnya aktivitas yang sedang berlangsung, baik di dalam 
maupun di luar sekolah. ”Ini pertama kalinya saya mengikuti 
lomba, tetapi apa yang akan saya hadapi, telah saya 
persiapkan dengan baik, khususnya bahan-bahan yang akan 
dilombakan. Saya telah memanfaatkan hari libur sekolah 
untuk belajar, dan yakin kalau ini dapat saya kuasai dengan 
baik”, kata Johan Siandy. Bagi Peter, yang juga ketua OSIS, 
persiapan LDKS pengurus OSIS dan latihan bola basket untuk 
persiapan DBL bersama Stanford, sebenarnya juga merupakan 
salah satu penyebab kurangnya persiapan menghadapi 
STELLCO. Tetapi dengan kepercayaan diri dan berusaha 
dengan keras, akhirnya mereka berhasil juga menjadi juara 
pertama. Sedangkan bagi Melisa, persiapan menghadapi 
STELLCO juga bertepatan dengan kegiatan lain, yaitu UTS dan 

Petra 3

ebelum pertandingan pertama dimulai, peserta 
cheerleaders berusaha sekuat tenaga untuk Smemberi dukungan yang terbaik bagi anggota tim 

bola basket SMP Kristen Petra 3, yang bertanding pada 
tanggal 2 Oktober 2010. Dua hari sebelumnya, hari Kamis, 
tanggal 30 September 2010, Honda DBL Junior mengadakan 
road show ke SMP Kristen Petra 3, tepatnya pada jam istirahat 
ke-2. Kepala sekolah mengimbau para siswa supaya 
berkumpul di lapangan tengah untuk menyaksikan aksi 

cheerleaders Petra 3, dan mengenal dari dekat teman-teman 
tim bola basket yang mewakili sekolah. Partisipasi dan kerja 
sama yang harmonis dari cheerleaders dengan tim bola 
basket Petra 3, juga diliput oleh para fotografer dan jurnalis 
sekolah! Dan ada satu hal lagi, yaitu siswa-siswi SMP Kristen 
Petra 3 berusaha  menghafal lagu “When You Believe“ untuk 
memberi dukungan kepada tim bola basket mereka. Wah... 
benar-benar menggugah semangat para anggota tim, lho...!

Memang pada pertandingan pertama tim Petra 3 
mengalami kekalahan, tetapi pada pertandingan kedua, hari 
Rabu, tanggal 6 Oktober 2010, dan pertandingan ketiga, hari 
Senin, tanggal 11 Oktober 2010, tim Petra 3 berhasil 
membukukan kemenangan. Terus maju...!! Teman-teman 
akan selalu mendukungmu!

Dan kemenangan untuk meraih Juara I, justru dibuktikan 
oleh tim bola basket Petra 3 pada ajang Frateran Cup, yang 
diakhiri pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2010 lalu. Tim 
bola basket dari SMP Kristen Petra 3 ini diperkuat oleh Gabriel 
Reynard (IX-1), Rapha Natanael (IX-1), Willis Patrick (IX-1), 
Cornelius Hansen (IX-2), Gregorius Gery (IX-2), Michael 
Candra (IX-2), Patrick Adrian (IX-2), Alvin Kristanto (IX-3), 
Albert Giovanni (IX-5), Kevin Jayaputra (IX-7), Michael 
Christanto (IX-8), dan Aristo (VIII-2). Selamat ya, teman-
teman! Kalian sudah berupaya sekuat tenaga untuk sekolah!
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ebelum tes penjaringan calon anggota OSIS, 
diadakan sebuah pertemuan. Kami disuruh untuk Smembuat sebuah makalah tentang 

kepemimpinan. Dan keesokan harinya, ada tes wawancara 
tentang komitmen dan kepemimpinan. Lalu, kami disuruh 
untuk mempelajari makalah yang telah kami buat, karena 
esoknya akan ada tes debat makalah. Beberapa hari 
kemudian, nama saya ternyata tercantum di dalam daftar 
peserta OSIS yang ikut LDKS pada tanggal 12–13 Oktober 
2010.

Sebulan kemudian, tepatnya sehari sebelum LDKS, kakak-
kakak pembina dari Quiver datang untuk memberi 
pengarahan tentang barang-barang apa saja yang perlu untuk 
dibawa. Kami tidak diperkenankan membawa alat elektronik. 

Besoknya, sebelum berangkat, kami dibagi menjadi beberapa 
kelompok dan diberi pelatihan baris-berbaris. Kami juga diberi 
gelang, tiap peserta mendapat sepuluh gelang. Gelang itu 
dihitung sebagai point. Jika kita melakukan kesalahan kepada 
peserta lain, kita disuruh untuk memberikan salah satu gelang 
kita, dan berlaku pula sebaliknya. Setelah itu, kami disuruh 
untuk duduk berderet sesuai kelompok. Semua makanan dan 
minuman peserta, diminta untuk dikumpulkan. Kami hanya 
boleh membawa satu botol air mineral yang berukuran 600 
ml. Lalu, kami pun berangkat menuju ke Cottage Hortensia, 
Prigen, Pasuruan. 

Kami berangkat menggunakan bus TNI AL. Di bus, kami 
diharuskan ikut dalam suatu permainan dan membuat mobil-
mobilan dari kertas koran. Aktivitas itu membuat kami 
gembira dan semakin mengenal satu dengan yang lainnya. 
Sesampainya di tujuan, ada razia lagi, yaitu razia ikat rambut, 
sabun cuci muka, lotion antinyamuk dan lain-lain. Saat razia 
itu, kami dimarahi gara-gara tadi tidak mau menyerahkan 
barang-barang itu sebelumnya, dan mendapat hukuman push 
up. sebanyak sepuluh kali. Kami jengkel juga, tetapi mau tidak 
mau kami harus melaksanakannya. Lalu, kami menuju ke hall, 

Kami Bisa...!!
untuk mengikuti sesi pertama. Seusai sesi ini, kami lalu makan 
siang dengan makanan yang tadi kami bawa, bersama 
kelompok masing-masing. Kemudian, kami ke kamar dan 
beristirahat sebentar. Tak beberapa lama, sesi II dimulai lagi. 
Sesi ini juga tetap banyak aktivitasnya, sehingga cukup 
mengasyikkan. Setelah itu, kami membersihkan badan. Saat 
lagi asyik membersihkan diri, terdengar sirene berbunyi, 
menandakan kami harus berkumpul di hall. Ooh... di hall 
ternyata telah tersedia snack, dan kami pun memakannya. 
Setelah sirene kedua berbunyi, semua peserta langsung 
berlarian menuju ke hall untuk sesi III. Aktivitas pada sesi ini 
cukup menguras tenaga dan pikiran kami. Tak terasa, waktu 
sudah menunjukkan pukul 21.00. Ada sebuah aktivitas malam 
yang kelihatannya akan membuat beberapa peserta takut dan 

merinding yaitu ... jurit malam!!! Hehe... 
tetapi ini berbeda, ini hanya night 

adventure. Satu kelompok dibagi 
menjadi dua kelompok kecil. Setiap 
kelompok kecil diberi satu kompas 
dan dua buah senter korek api 
elektrik. Setiap kelompok harus 
menggambar seorang crew dari kakak 
pembina, keluar satu per satu untuk 
night adventure. Kegiatan ini berbeda 
dengan jurit malam pada umumnya, 
karena kegiatan ini tidak menakutkan, 
tetapi sangat memutar otak untuk 
berpikir dan membaca kompas. Kami 
disuruh untuk mencari pos-pos, dan 
mengambil sebuah potongan puzzle. 
Setelah berhasil selesai 
mengumpulkan potongan puzzle, kami 

ke tempat api unggun untuk 
berkumpul dan bernyanyi memuji nama 

Tuhan.
 Malam semakin larut, kami pun kembali ke cottage dan 

tidur. Pagi harinya, kami terbangun oleh suara sirene, dan 
disuruh berkumpul di lapangan untuk berolahraga. Setelah 
selesai, dilanjutkan sesi III di lapangan tersebut. Setelah itu, 
kami mandi dan berganti baju untuk outbound. Wah, nggak 
rugi ikut outbond ini, karena kegiatannya sangat seru lho...! 
Dan kami semua menikmatinya.... Begitu selesai, kami lalu 
mandi dan bersiap-siap untuk sesi terakhir, yaitu ibadah 
penutup.

Rasanya ... waktu terakhir ini berjalan sangat cepat sekali, 
dan kami pun harus berpisah dengan kakak-kakak tim Quiver. 
Kami pun saling berjabat tangan dengan mereka. Saat pulang, 
diumumkanlah calon ketua OSIS dan anggota OSIS. Aku kaget 
ketika mengetahui namaku dicalonkan sebagai ketua OSIS. 
Keesokan harinya, Stefan Rio, selaku ketua OSIS lama, 
menyuruh kami, calon-calon ketua, untuk membuat visi,misi, 
dan program kerja. Setelah itu, kami disuruh untuk membuat 
semacam kampanye tertulis yang ditempelkan di papan 
pengumuman. Selanjutnya, kami kampanye lewat central 
secara bergantian. Dan sekarang, terbentuklah tim OSIS SMP 
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kompetisi jurnalis DBL Junior. Keberhasilan Melisa adalah 
berkat semangat, usaha keras, kepercayaan diri, serta 
pengaturan waktu antara belajar dan persiapan lomba 
dengan baik.

Selamat untuk kalian semua, walaupun di tengah 
kesibukan dan aktivitas sekolah yang padat, kalian dengan 
bijaksana dapat membagi waktu sehingga bisa meraih 
prestasi. Tetap semangat dalam meraih prestasi. God bless 
you all...!

@

Buah Kerja KerasBuah Kerja Keras
TELLCO (Stella Maris Competition) yang diadakan 
oleh SMAK Stella Maris Surabaya, pada tanggal S20–27 September 2010, merupakan kompetisi yang 

dijadikan sebagai ajang pembuktian matangnya persiapan 
para duta dari SMP Kristen Petra 1 di bidang akademik, dalam 
berkompetisi dengan siswa-siswi dari sekolah negeri dan 
swasta se-Kota Surabaya. Juara yang diraih oleh duta SMP 
Kristen Petra 1, yaitu: Peter Tirtowijoyo Young (IX-9) dan 
Stanford (IX-6), meraih Juara I Matematika; Johan Siandy (IX-
1), meraih Juara I Komputer; Melisa (VIII-1), meraih Juara II 
Komputer.

Ini merupakan bagian dari keberhasilan mereka di tengah 
padatnya aktivitas yang sedang berlangsung, baik di dalam 
maupun di luar sekolah. ”Ini pertama kalinya saya mengikuti 
lomba, tetapi apa yang akan saya hadapi, telah saya 
persiapkan dengan baik, khususnya bahan-bahan yang akan 
dilombakan. Saya telah memanfaatkan hari libur sekolah 
untuk belajar, dan yakin kalau ini dapat saya kuasai dengan 
baik”, kata Johan Siandy. Bagi Peter, yang juga ketua OSIS, 
persiapan LDKS pengurus OSIS dan latihan bola basket untuk 
persiapan DBL bersama Stanford, sebenarnya juga merupakan 
salah satu penyebab kurangnya persiapan menghadapi 
STELLCO. Tetapi dengan kepercayaan diri dan berusaha 
dengan keras, akhirnya mereka berhasil juga menjadi juara 
pertama. Sedangkan bagi Melisa, persiapan menghadapi 
STELLCO juga bertepatan dengan kegiatan lain, yaitu UTS dan 

Petra 3

ebelum pertandingan pertama dimulai, peserta 
cheerleaders berusaha sekuat tenaga untuk Smemberi dukungan yang terbaik bagi anggota tim 

bola basket SMP Kristen Petra 3, yang bertanding pada 
tanggal 2 Oktober 2010. Dua hari sebelumnya, hari Kamis, 
tanggal 30 September 2010, Honda DBL Junior mengadakan 
road show ke SMP Kristen Petra 3, tepatnya pada jam istirahat 
ke-2. Kepala sekolah mengimbau para siswa supaya 
berkumpul di lapangan tengah untuk menyaksikan aksi 

cheerleaders Petra 3, dan mengenal dari dekat teman-teman 
tim bola basket yang mewakili sekolah. Partisipasi dan kerja 
sama yang harmonis dari cheerleaders dengan tim bola 
basket Petra 3, juga diliput oleh para fotografer dan jurnalis 
sekolah! Dan ada satu hal lagi, yaitu siswa-siswi SMP Kristen 
Petra 3 berusaha  menghafal lagu “When You Believe“ untuk 
memberi dukungan kepada tim bola basket mereka. Wah... 
benar-benar menggugah semangat para anggota tim, lho...!

Memang pada pertandingan pertama tim Petra 3 
mengalami kekalahan, tetapi pada pertandingan kedua, hari 
Rabu, tanggal 6 Oktober 2010, dan pertandingan ketiga, hari 
Senin, tanggal 11 Oktober 2010, tim Petra 3 berhasil 
membukukan kemenangan. Terus maju...!! Teman-teman 
akan selalu mendukungmu!

Dan kemenangan untuk meraih Juara I, justru dibuktikan 
oleh tim bola basket Petra 3 pada ajang Frateran Cup, yang 
diakhiri pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2010 lalu. Tim 
bola basket dari SMP Kristen Petra 3 ini diperkuat oleh Gabriel 
Reynard (IX-1), Rapha Natanael (IX-1), Willis Patrick (IX-1), 
Cornelius Hansen (IX-2), Gregorius Gery (IX-2), Michael 
Candra (IX-2), Patrick Adrian (IX-2), Alvin Kristanto (IX-3), 
Albert Giovanni (IX-5), Kevin Jayaputra (IX-7), Michael 
Christanto (IX-8), dan Aristo (VIII-2). Selamat ya, teman-
teman! Kalian sudah berupaya sekuat tenaga untuk sekolah!
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Sebagai tindak lanjut dari program kerja sama PPPK Petra dengan Kuo 
Chuan Presbyterian Secondary School (KCPSS), Singapura, perwakilan siswa 
dan guru dari KCPSS mengikuti kegiatan pertukaran pelajar di PPPK Petra, pada 
tanggal 8–12 November 2010. Bertempat di SMA Kristen Petra 1, dan diikuti 
oleh perwakilan dari semua SMA PPPK Petra sebagai partner atau buddies dari 
para siswa KCPSS. Berikut liputannya...

Monday

T hursday

Friday

Tepat pukul 09.10, hari Minggu, tanggal 7 November 2010, Pesawat Silk Air MI 
222 yang membawa para siswa KCPSS, telah mendarat di Bandara Internasional 
Juanda, Surabaya. Aku, Lona, sebagai perwakilan dari panitia, menemui mereka di 
airport. Mereka semua adalah Mrs. Dorothy Goh, Mr. Brian Koh, Fiona, Naomi, 
Rianna, Farrah, Su Wei, Zi jian, Jeremy, Shao Po, Russel, dan Dillon. Mereka semua 
sangat baik dan ramah.

Hari Senin, tanggal 8 November 2010, adalah hari pertama bagi para siswa 
KCPSS untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di SMA Kristen Petra 1. Pagi-
pagi sekali, para panitia (Lona, Jonathan, Shannon, Kevin, dan Illona, Bram) 
beserta para buddies (Mathew, Stefani, Bram, Julius, Lifia, Anne, Adrian, Yerosa, Ellisa, dan Richard) sudah bersiap untuk  
menyambut teman baru mereka dari KCPSS. Acara hari ini dihadiri oleh dr. Liliek Gondomono, Ir. Suwandi, Bapak Rachmat H. 
Tengadi, S.H., Ir. Hadiyanto Yoso, Ibu Lilyani Puspita, beserta para Kepala SMA Kristen Petra. Sekitar pukul 08.00, rombongan guru 
dan siswa KCPSS telah tiba di lobi sekolah. Kami semua menyambut mereka dengan tepuk tangan hangat. Setelah itu, mereka 
segera dibawa untuk menuju ruang media. Di sana, dr. Liliek Gondomono menyampaikan sambutannya dalam acara pembukaan. 
Lalu, mereka diperkenalkan dengan para siswa PPPK Petra yang akan menjadi buddy mereka, dan mengikuti berbagai games 

sebagai bagian dari ice breaking yang bertujuan untuk mengakrabkan 
satu dengan yang lain. Mereka juga diajak untuk mengikuti school 
tour, berkeliling di SMA Kristen Petra 1 dan melihat berbagai fasilitas 
yang dimiliki oleh sekolah. Setelah school tour, mereka mendapatkan 
pembekalan pengetahuan umum mengenai sejarah PPPK Petra, 
kemudian mereka mengikuti classroom lesson mengenai Indonesian 
culture. Mereka semua tampak sangat tertarik dengan budaya-
budaya Indonesia, karena mereka mampu menjawab hampir semua 
pertanyaan yang diberikan. Selain mendapatkan pelajaran dalam 
bentuk materi, mereka juga mendapatkan kesempatan secara 
langsung untuk menuangkan kreativitas mereka, dalam pelajaran 
membuat batik. Mereka semua mengambar pola-pola yang berbeda 
dan berkreasi menurut kreativitas masing-masing. Sekitar pukul tiga 
sore, kami semua meninggalkan sekolah dan menuju ke Tanjung 
Perak untuk mengikuti harbour cruise. Di sana, mereka dibawa untuk 
melihat dengan dekat dan jelas, Jembatan Suramadu pada malam 
hari.

Hari kedua, mereka kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar di SMA Kristen Petra 1. Mereka kembali disambut oleh para 
panitia dan buddy mereka. Tetapi, ada yang sedikit berbeda untuk hari ini, karena mereka akan mengikuti pelajaran bersama 
dengan buddy mereka di kelas masing-masing. Mereka mengikuti berbagai macam pelajaran, mulai dari matematika, bahasa 
Indonesia, fisika, teknologi pengolahan, olahraga, dan lain-lain. Mereka tampak sangat menikmati dan enjoy dengan pelajaran-
pelajaran tersebut. Setelah makan siang, mereka belajar tentang bagaimana cara bermain kolintang, alat musik tradisional 

Indonesia. Mereka tampak sangat excited dengan pelajaran yang diberikan oleh 
buddy mereka. Para panitia sangat terkejut, karena ternyata mereka dapat belajar 
dengan sangat cepat. Sepulang sekolah, para siswa KCPSS beserta buddy mereka 
bersama-sama menuju Ciputra Waterpark. Di sana mereka bermain bersama-sama, 
dan berusaha untuk semakin mengenal buddy mereka.

Tidak terasa... acara ini telah memasuki hari ketiga, yang berarti bahwa waktunya 
bagi para buddy untuk berpisah dengan teman-teman mereka dari KCPSS, karena 
hari ini adalah hari terakhir mereka belajar di SMA Kristen Petra 1. Pada hari ketiga 
ini, kami juga akan mengadakan farewell party. Acara farewell ini pertama-tama 
dibuka dengan opening speech yang menjelaskan apa saja yang telah terjadi selama 
tiga hari ini, serta berbagai kesan dan ucapan terima kasih kepada pihak KCPSS. 
Setelah itu, dilanjutkan dengan performances dari para panitia dan buddy. Tetapi 
yang paling mengagumkan adalah ... ketika para siswa KCPSS memainkan lagu “Caca 
Marica” dengan alat musik kolintang, semua penonton yang hadir sangat terpukau 
dan mengagumi penampilan mereka. Mereka juga menyanyikan sebuah lagu yang 
berjudul “Where I Belong”, dan mengajak para buddy untuk turut serta menyanyi 
bersama mereka. Acara farewell itu ditutup dengan souvenir exchange dari kedua 

belah pihak, baik dari para siswa KCPSS maupun buddy dari Petra. Banyak dari mereka yang tidak kuat untuk menahan tangis, 
karena apa pun yang terjadi selama tiga hari itu, mereka semua telah bersama-sama dan akan menjadi teman untuk selamanya. 
Sebelum acara farewell, Mrs. Dorothy sempat mengatakan, “Murid-murid kami pasti tak ingin pulang, they want to stay longer in 
your school.” Dari daily reflection, mereka mengatakan bahwa mereka telah belajar banyak selama mengikuti kegiatan ini.

Hari keempat, kami beserta para siswa KCPSS bertolak menuju Kota Batu. Tempat tujuan pertama adalah Air Terjun Coban 
Rondo. Di sana, para siswa KCPSS tampak sangat menikmati indahnya pemandangan yang tidak pernah mereka temukan di 
Singapura. Setelah itu, kami bersama-sama menuju ke perkebunan apel, untuk melihat-lihat tentang pertumbuhan apel, serta 
diberi kesempatan untuk memetik apel secara langsung. Kami semua sangat menikmati setiap waktu yang kami habiskan 
bersama. Kami juga mengunjungi  Batu Secret Zoo, para siswa KCPSS sangat terkejut dengan besarnya Batu Secret Zoo. Dan pada 
saat malam tiba, kami semua bersama-sama menuju Batu Night Spectacular (BNS) untuk bermain ria. Kami menikmati berbagai 
macam wahana permainan yang ada. Dan tanpa terasa... malam itu akan menjadi malam terakhir bagi kami semua untuk 
bersama-sama. Sebagian dari kami ada yang mengadakan late supper dan night chat untuk mengisi waktu mereka pada malam 
hari itu. Kami benar-benar merasa bahwa setiap moment yang kami lewatkan bersama, begitu berarti dan berharga.

Akhirnya... hari Jumat pun telah tiba. Rasanya waktu berlalu 
sangat cepat. Tidak terasa... enam hari telah kami lewati 
bersama-sama. Setelah check out dari hotel, kami segera 
menuju ke Taman Safari di Prigen. Di sana, para siswa KCPSS 
tampak sangat menikmati hari-hari terakhir mereka di 
Indonesia. Mereka membeli berbagai macam oleh-oleh dan soft 
toys. Kami juga menonton dolphin show di sana. Ada juga 
sebagian dari kami yang mencoba untuk menunggangi unta dan 
gajah. Kami semua benar-benar larut dalam kegembiraan dan 
kebersamaan yang tidak akan pernah terlupakan. Dan pada 
akhirnya, kami pun bersama-sama bertolak menuju airport. Di 
sana, lagi-lagi kami semua berpelukan dan mengucapkan “bye-
bye” untuk terakhir kali. 

by: Lona
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Rondo. Di sana, para siswa KCPSS tampak sangat menikmati indahnya pemandangan yang tidak pernah mereka temukan di 
Singapura. Setelah itu, kami bersama-sama menuju ke perkebunan apel, untuk melihat-lihat tentang pertumbuhan apel, serta 
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akhirnya, kami pun bersama-sama bertolak menuju airport. Di 
sana, lagi-lagi kami semua berpelukan dan mengucapkan “bye-
bye” untuk terakhir kali. 

by: Lona

10 11

Tuesday

Wednesday



12 13

agi hari itu... “Ayo kita aduk-aduk sampai mendidih,” kata Bu Retno, saat mengajar teman-teman kelas III SD Kristen 
Petra 12 tentang cara membuat agar–agar yang benar. Melalui pembelajaran ini, mereka diharapkan dapat menjelaskan P
petunjuk atau cara-cara melakukan sesuatu dengan benar. Mereka pun sangat antusias mengikuti seluruh proses 

pembuatan agar-agar ini. Bahan-bahan yang diperlukan adalah satu bungkus agar-agar, empat gelas air minum (900 cc), dan 120 
gram gula pasir. Setelah semua bahan tersedia, kompor dinyalakan, dan panci diisi dengan air. Tuangkan agar-agar ke dalam 
panci yang telah berisi air, kemudian tambahkan gula pasir. Panaskan, sambil diaduk 
terus sampai airnya mendidih. Setelah mendidih, tuangkan ke dalam loyang 
atau cetakan. Kalau bisa, cari cetakan yang bentuknya menarik, sehingga 
hasilnya akan menarik juga, hehehe.... Biarkan sampai dingin, supaya agar-
agarnya menjadi kenyal. Supaya lebih nikmat untuk dinikmati, masukkan ke 
dalam lemari es sebentar. Setelah itu, keluarkan agar-agar dari cetakan. 
Nah, sekarang agar-agarnya siap untuk dihidangkan. Hmm… nyam, nyam, 
nyam...!

Teman-teman, apakah kalian tahu apa bahan dasar pembuatan dan 
manfaat agar-agar bagi kesehatan kita? Agar-agar terbuat dari rumput 
laut (seaweed) yang sudah diolah dan dikemas menjadi makanan. Agar-
agar mengandung berbagai unsur gizi serta sifat-sifat yang bisa 
menurunkan kadar kolesterol dan gula darah. Jadi, agar-agar dapat 
mencegah penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes melitus. Kandungan 
serat dalam agar-agar juga sangat tinggi, sehingga biasa digunakan 
sebagai makanan diet. Nah, sekarang kalian sudah tahu manfaat dan 
cara membuat agar-agar? Mari kita jaga kesehatan tubuh kita dengan 
mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang!

ada tanggal 2 Oktober 2010, kami, 
siswa-siswi kelas I, II, dan III SD Kristen 
Petra 9, memraktikkan pemanfaatan P

barang bekas, saat kegiatan pendidikan karakter 
dengan tema “Peduli Lingkungan”. Kami 
membuat tempat pensil dengan memanfaatkan 
kaleng bekas, botol minuman bekas, botol  bekas 
tempat selai, gelas air mineral bekas. Dan kami 
juga menyiapkan beberapa alat dan bahan 
tambahan, seperti: lem, gunting, dan hiasan. 
Kami sadar bahwa lingkungan dan bumi tempat 
kami tinggal perlu dirawat dan dilestarikan. 
Selain itu, membuat karya kerajinan tangan dari 
bahan-bahan bekas juga berguna untuk 
meningkatkan kreativitas kami dalam bidang 
keterampilan, yang suatu saat pasti kami 
butuhkan dalam kehidupan kami nantinya.

Peduli LingkunganPeduli Lingkungan

Di SD kristen Petra 12 ... “Lihat boneka yang kubuat, 
bagus dan lucu, kan?” tanya Dian, salah satu siswa 
kelas VI, yang sedang menyelesaikan boneka yang 

dibuatnya. Boneka tersebut berbahan dasar kain 
flanel dan dakron (serat tekstil poliester). 

Bagaimana cara membuatnya? Mudah 
saja...! Sebelum mulai membuat, 
persiapkan terlebih dahulu bahan-bahannya, 

yaitu kain flanel, dakron, jarum jahit, benang, 
gunting, dan lem untuk kain. Setelah semua 

bahan lengkap, potong kain flanel sesuai pola, 
sebanyak dua sisi atau lembar. Kemudian 

tempelkan, dan jahitlah dengan rapi pada tepi kain itu 
hingga menyisakan 10 cm, supaya kain dapat diisi dengan 

dakron. Setelah memasukkan dakron sampai penuh, 
lanjutkan menjahit sampai selesai. Dan sekarang, waktunya 
menghiasi dengan mata dan mulut. Tempelkan mata dan 

mulut yang sudah dibuat sesuai polanya, dengan 
menggunakan lem. Nah, sekarang bonekanya sudah 

jadi! Mudah bukan?  Agar lebih 
bervariasi, kalian bisa mengunakan imajinasi 

kalian sendiri-sendiri untuk menambah hiasan 
yang lain. Setuju...?

Melalui pembelajaran ini, para siswa 
diharapkan memiliki keterampilan 
menjahit, serta mengembangkan 
kreativitas untuk menghasilkan karya yang 
indah dan berkualitas. Selamat mencoba!

Hehehe...

i SD kristen Petra 12 ... “Lihat boneka yang kubuat, 
bagus dan lucu, kan?” tanya Dian, salah satu siswa Dkelas VI, yang sedang menyelesaikan boneka yang 

dibuatnya. Boneka tersebut berbahan dasar kain 
flanel dan dakron (serat tekstil poliester). 

Bagaimana cara membuatnya? Mudah 
saja...! Sebelum mulai membuat, 
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tempelkan, dan jahitlah dengan rapi pada tepi kain itu 
hingga menyisakan 10 cm, supaya kain dapat diisi dengan 
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lanjutkan menjahit sampai selesai. Dan sekarang, waktunya 
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mulut yang sudah dibuat sesuai polanya, dengan 
menggunakan lem. Nah, sekarang bonekanya sudah 

jadi! Mudah bukan? Hehehe... Agar lebih 
bervariasi, kalian bisa mengunakan imajinasi 

kalian sendiri-sendiri untuk menambah hiasan 
yang lain. Setuju...?

Melalui pembelajaran ini, para siswa 
diharapkan memiliki keterampilan 
menjahit, serta mengembangkan 
kreativitas untuk menghasilkan karya yang 
indah dan berkualitas. Selamat mencoba!

elajaran seni budaya dan keterampilan adalah 
pelajaran yang menggali keterampilan anak, yang Pidentik dengan kegiatan menggambar, mewarnai, 

menyanyi, dan kerajinan tangan. Namun, kali ini ada yang 
berbeda dari bahan-bahan yang dibawa oleh 
siswa kelas VI SD Kristen Petra 7, mereka 
tampak disibukkan dengan membawa 
bahan-bahan untuk memasak sesuatu. 
Apa, ya... yang mereka bawa? Kita cari 
tahu, yuk…! Oooh... ternyata mereka 
membawa tepung terigu. Dan ada 
juga yang membawa gula pasir, 
telur ayam, ovalet, vanili, bubuk 
cokelat, serta pewarna kue. 
Tetapi tunggu dulu, bukankah 
itu semua bahan-bahan untuk 
membuat kue? Kira-kira 
mereka mau membuat apa, 
ya...? Pasti berbeda dari 
biasanya, jadi penasaran ingin 
tahu lagi... Ayo, kita intip!

Setengah kilogram tepung terigu, 
setengah kilogram gula pasir, lima 
butir telur ayam, dicampur dengan 
satu sendok makan ovalet, dan satu 
sendok teh vanili, semuanya itu 
dicampur menjadi satu dalam suatu 
wadah. Lalu dikocok dengan menggunakan 

mixer, selama kurang lebih lima belas menit. Untuk membuat 
kue yang berwarna-warni, diberi dengan adonan bubuk 
cokelat atau pewarna kue. Setelah adonan selesai dibuat, 
dituangkan ke dalam cetakan, lalu dimasukkan ke dalam panci 
kukus untuk dikukus selama kurang lebih dua puluh menit. 

Tak terasa, dua puluh menit pun telah berlalu, dan tutup 
panci dibuka oleh bu guru. “Horeee... 

berhasil...!” teriak beberapa siswa, sambil 
bertepuk tangan. Kira-kira mereka 

membuat kue apa, ya...? Hmmm… 
aroma kue yang harum dengan 
warna-warna pelangi yang 
menggugah selera, dan rasanya 
yang manis. Kue yang mereka buat 
adalah kue kukus. Mereka berhasil 
membuat kue kukus tersebut karena 

mereka memperhatikan dengan baik 
setiap arahan dari bu guru, dan karena 

kerja sama yang baik dalam kelompok. 
Dengan rasa gembira, mereka pun 

membagi-bagikan kue kukus buatan 
mereka ke teman-teman. Pengalaman 

mereka menjadi koki kecil di sekolah, 
memberikan kenangan tersendiri dalam 

kehidupan mereka. Siapa tahu... berawal dari 
membuat kue kukus, suatu hari nanti salah satu 

siswa SD Kristen Petra 7 bisa menjadi seorang 
koki yang terkenal…!

JELLY

Kue KukusKue Kukus

MAKING

C ftra

A tyctivi
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agi hari itu... “Ayo kita aduk-aduk sampai mendidih,” kata Bu Retno, saat mengajar teman-teman kelas III SD Kristen 
Petra 12 tentang cara membuat agar–agar yang benar. Melalui pembelajaran ini, mereka diharapkan dapat menjelaskan P
petunjuk atau cara-cara melakukan sesuatu dengan benar. Mereka pun sangat antusias mengikuti seluruh proses 

pembuatan agar-agar ini. Bahan-bahan yang diperlukan adalah satu bungkus agar-agar, empat gelas air minum (900 cc), dan 120 
gram gula pasir. Setelah semua bahan tersedia, kompor dinyalakan, dan panci diisi dengan air. Tuangkan agar-agar ke dalam 
panci yang telah berisi air, kemudian tambahkan gula pasir. Panaskan, sambil diaduk 
terus sampai airnya mendidih. Setelah mendidih, tuangkan ke dalam loyang 
atau cetakan. Kalau bisa, cari cetakan yang bentuknya menarik, sehingga 
hasilnya akan menarik juga, hehehe.... Biarkan sampai dingin, supaya agar-
agarnya menjadi kenyal. Supaya lebih nikmat untuk dinikmati, masukkan ke 
dalam lemari es sebentar. Setelah itu, keluarkan agar-agar dari cetakan. 
Nah, sekarang agar-agarnya siap untuk dihidangkan. Hmm… nyam, nyam, 
nyam...!

Teman-teman, apakah kalian tahu apa bahan dasar pembuatan dan 
manfaat agar-agar bagi kesehatan kita? Agar-agar terbuat dari rumput 
laut (seaweed) yang sudah diolah dan dikemas menjadi makanan. Agar-
agar mengandung berbagai unsur gizi serta sifat-sifat yang bisa 
menurunkan kadar kolesterol dan gula darah. Jadi, agar-agar dapat 
mencegah penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes melitus. Kandungan 
serat dalam agar-agar juga sangat tinggi, sehingga biasa digunakan 
sebagai makanan diet. Nah, sekarang kalian sudah tahu manfaat dan 
cara membuat agar-agar? Mari kita jaga kesehatan tubuh kita dengan 
mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang!

ada tanggal 2 Oktober 2010, kami, 
siswa-siswi kelas I, II, dan III SD Kristen 
Petra 9, memraktikkan pemanfaatan P

barang bekas, saat kegiatan pendidikan karakter 
dengan tema “Peduli Lingkungan”. Kami 
membuat tempat pensil dengan memanfaatkan 
kaleng bekas, botol minuman bekas, botol  bekas 
tempat selai, gelas air mineral bekas. Dan kami 
juga menyiapkan beberapa alat dan bahan 
tambahan, seperti: lem, gunting, dan hiasan. 
Kami sadar bahwa lingkungan dan bumi tempat 
kami tinggal perlu dirawat dan dilestarikan. 
Selain itu, membuat karya kerajinan tangan dari 
bahan-bahan bekas juga berguna untuk 
meningkatkan kreativitas kami dalam bidang 
keterampilan, yang suatu saat pasti kami 
butuhkan dalam kehidupan kami nantinya.

Peduli LingkunganPeduli Lingkungan

Di SD kristen Petra 12 ... “Lihat boneka yang kubuat, 
bagus dan lucu, kan?” tanya Dian, salah satu siswa 
kelas VI, yang sedang menyelesaikan boneka yang 

dibuatnya. Boneka tersebut berbahan dasar kain 
flanel dan dakron (serat tekstil poliester). 

Bagaimana cara membuatnya? Mudah 
saja...! Sebelum mulai membuat, 
persiapkan terlebih dahulu bahan-bahannya, 

yaitu kain flanel, dakron, jarum jahit, benang, 
gunting, dan lem untuk kain. Setelah semua 

bahan lengkap, potong kain flanel sesuai pola, 
sebanyak dua sisi atau lembar. Kemudian 

tempelkan, dan jahitlah dengan rapi pada tepi kain itu 
hingga menyisakan 10 cm, supaya kain dapat diisi dengan 

dakron. Setelah memasukkan dakron sampai penuh, 
lanjutkan menjahit sampai selesai. Dan sekarang, waktunya 
menghiasi dengan mata dan mulut. Tempelkan mata dan 

mulut yang sudah dibuat sesuai polanya, dengan 
menggunakan lem. Nah, sekarang bonekanya sudah 

jadi! Mudah bukan?  Agar lebih 
bervariasi, kalian bisa mengunakan imajinasi 

kalian sendiri-sendiri untuk menambah hiasan 
yang lain. Setuju...?

Melalui pembelajaran ini, para siswa 
diharapkan memiliki keterampilan 
menjahit, serta mengembangkan 
kreativitas untuk menghasilkan karya yang 
indah dan berkualitas. Selamat mencoba!

Hehehe...

i SD kristen Petra 12 ... “Lihat boneka yang kubuat, 
bagus dan lucu, kan?” tanya Dian, salah satu siswa Dkelas VI, yang sedang menyelesaikan boneka yang 

dibuatnya. Boneka tersebut berbahan dasar kain 
flanel dan dakron (serat tekstil poliester). 

Bagaimana cara membuatnya? Mudah 
saja...! Sebelum mulai membuat, 
persiapkan terlebih dahulu bahan-bahannya, 

yaitu kain flanel, dakron, jarum jahit, benang, 
gunting, dan lem untuk kain. Setelah semua 

bahan lengkap, potong kain flanel sesuai pola, 
sebanyak dua sisi atau lembar. Kemudian 

tempelkan, dan jahitlah dengan rapi pada tepi kain itu 
hingga menyisakan 10 cm, supaya kain dapat diisi dengan 

dakron. Setelah memasukkan dakron sampai penuh, 
lanjutkan menjahit sampai selesai. Dan sekarang, waktunya 
menghiasi dengan mata dan mulut. Tempelkan mata dan 

mulut yang sudah dibuat sesuai polanya, dengan 
menggunakan lem. Nah, sekarang bonekanya sudah 

jadi! Mudah bukan? Hehehe... Agar lebih 
bervariasi, kalian bisa mengunakan imajinasi 

kalian sendiri-sendiri untuk menambah hiasan 
yang lain. Setuju...?

Melalui pembelajaran ini, para siswa 
diharapkan memiliki keterampilan 
menjahit, serta mengembangkan 
kreativitas untuk menghasilkan karya yang 
indah dan berkualitas. Selamat mencoba!

elajaran seni budaya dan keterampilan adalah 
pelajaran yang menggali keterampilan anak, yang Pidentik dengan kegiatan menggambar, mewarnai, 

menyanyi, dan kerajinan tangan. Namun, kali ini ada yang 
berbeda dari bahan-bahan yang dibawa oleh 
siswa kelas VI SD Kristen Petra 7, mereka 
tampak disibukkan dengan membawa 
bahan-bahan untuk memasak sesuatu. 
Apa, ya... yang mereka bawa? Kita cari 
tahu, yuk…! Oooh... ternyata mereka 
membawa tepung terigu. Dan ada 
juga yang membawa gula pasir, 
telur ayam, ovalet, vanili, bubuk 
cokelat, serta pewarna kue. 
Tetapi tunggu dulu, bukankah 
itu semua bahan-bahan untuk 
membuat kue? Kira-kira 
mereka mau membuat apa, 
ya...? Pasti berbeda dari 
biasanya, jadi penasaran ingin 
tahu lagi... Ayo, kita intip!

Setengah kilogram tepung terigu, 
setengah kilogram gula pasir, lima 
butir telur ayam, dicampur dengan 
satu sendok makan ovalet, dan satu 
sendok teh vanili, semuanya itu 
dicampur menjadi satu dalam suatu 
wadah. Lalu dikocok dengan menggunakan 

mixer, selama kurang lebih lima belas menit. Untuk membuat 
kue yang berwarna-warni, diberi dengan adonan bubuk 
cokelat atau pewarna kue. Setelah adonan selesai dibuat, 
dituangkan ke dalam cetakan, lalu dimasukkan ke dalam panci 
kukus untuk dikukus selama kurang lebih dua puluh menit. 

Tak terasa, dua puluh menit pun telah berlalu, dan tutup 
panci dibuka oleh bu guru. “Horeee... 

berhasil...!” teriak beberapa siswa, sambil 
bertepuk tangan. Kira-kira mereka 

membuat kue apa, ya...? Hmmm… 
aroma kue yang harum dengan 
warna-warna pelangi yang 
menggugah selera, dan rasanya 
yang manis. Kue yang mereka buat 
adalah kue kukus. Mereka berhasil 
membuat kue kukus tersebut karena 

mereka memperhatikan dengan baik 
setiap arahan dari bu guru, dan karena 

kerja sama yang baik dalam kelompok. 
Dengan rasa gembira, mereka pun 

membagi-bagikan kue kukus buatan 
mereka ke teman-teman. Pengalaman 

mereka menjadi koki kecil di sekolah, 
memberikan kenangan tersendiri dalam 

kehidupan mereka. Siapa tahu... berawal dari 
membuat kue kukus, suatu hari nanti salah satu 

siswa SD Kristen Petra 7 bisa menjadi seorang 
koki yang terkenal…!

JELLY

Kue KukusKue Kukus
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ada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2010 kemarin, 
ada English Competition antar-SD PPPK Petra. PLomba itu dilaksanakan di Kansek Direktorat 

Pendidikan dan Puslitbangdik PPPK Petra. Semua peserta 
tampak bersemangat untuk berkompetisi pada pagi hari itu. 
Pertama, mereka mengerjakan tes tulis sesuai waktu yang 
diberikan oleh dewan juri, yang salah satunya adalah Dra. 
Tjandrawati Tjuatja, Koordinator Pengembangan Mata 
Pelajaran Bahasa Inggris PPPK Petra. Begitu sesi I selesai, 
peserta istirahat untuk makan siang bersama. Selama break 
time tersebut,  waktu diisi oleh teman-teman SD Kristen Petra 
11, yang tergabung dalam Crew P-eleven Student Broadline. 
Kru yang beranggotakan Kenny, Anthony, Alicia, Andrew, dan 
Kezia ini, menampilkan acara dalam siaran radio, tentunya 
siaran menggunakan bahasa Inggris. Program acaranya, 
antara lain: P-11 News (berita tentang English Competition 
ini), Dunia Pengetahuan Kita (dengan topik “sound”), P-11 

idak selamanya ... hal bermain itu hanya 
sekadar menyenangkan hati saja, tetapi Tbermain juga dapat dijadikan sebagai momen 
untuk belajar. Kali ini, Ibu Juliwati, S.Pd. 

mengajar matematika tentang menentukan hasil akar 
pangkat tiga suatu bilangan kubik, dengan menggunakan 
metode rollplay, kepada siswa kelas VI SD Kristen Petra 5. 
Permainan yang digunakan adalah karambol. Melalui 
permainan ini, siswa akan lebih terpacu untuk berpikir 

dalam belajar.
Cara bermainnya cukup mudah. Siswa dibagi 

menjadi delapan kelompok, tiap kelompok 
terdiri atas lima siswa. Tiap kelompok 
diberi waktu bermain selama sepuluh 

menit. Letakkan karambol di tempat yang 
datar. Ambil biji karambol, lalu atur di 

tengah-tengah meja karambol sehingga 
berbentuk lingkaran (biji karambol warna putih 
bening sebagai masternya atau ‘gaco’). Dari 5 
siswa yang ada dalam tiap kelompok, 4 siswanya duduk di setiap sisi meja, dan 1 siswa yang 

bertugas untuk mencatat skor. Tiap siswa yang bermain, mengambil nomor undian untuk 
menentukan urutan permainan. Siswa yang memegang ‘gaco’, mulai membidikkan biji karambol secara bergantian, 
sesuai dengan urutan. Biji karambol dibidik sampai masuk salah satu lubang ‘terminal’ meja karambol yang berada di 
setiap pojok. Setiap siswa yang dapat memasukkan biji karambol ke ‘terminal’, akan mendapat skor sepuluh. Biji 
karambol itu langsung diambil dan disebutkan jawabannya. Jawaban benar akan mendapat tambahan skor sepuluh, 
dan boleh melanjutkan permainan. Sedangkan jawaban yang salah, tidak akan mendapat tambahan skor, dan 
‘gaco’ harus diberikan kepada pemain berikutnya. Siswa yang mencatat skor, bisa mencocokkan jawaban dengan 
kartu jawaban yang telah disediakan oleh ibu guru. Kemudian, biji karambol tersebut dimasukkan ke 
dalam kartu jawaban. Setelah permainan selesai, jumlahkan skor akhir, serahkan lembar penilaian 
kepada guru, dan sekarang bisa diketahui siapa pemenangnya. Hehehe... menarik bukan?

ara siswa kelas IV SD Kristen Petra 10, pada hari 
Selasa, tanggal 12 Oktober 2010, berkunjung ke Mini PAgrowisata yang terletak di Jalan Pagesangan, 

Surabaya. Mereka didampingi oleh Ibu Yuliana Wiseso, S.Pd., Ibu 
Rini Diantoro, S.Pd., Ibu Alyani Dasalim, S.Pd., Ibu Lilik Suryawati, 
S.Pd., Ibu Veronica, S.Pd.,Ibu Agnes M.,S.Pd., dan Bapak Trimulyo 

ara siswa kelas IV SD Kristen Petra 10, pada hari 
Selasa, tanggal 12 Oktober 2010, berkunjung ke Mini PAgrowisata yang terletak di Jalan Pagesangan, 

Surabaya. Mereka didampingi oleh Ibu Yuliana Wiseso, S.Pd., Ibu 
Rini Diantoro, S.Pd., Ibu Alyani Dasalim, S.Pd., Ibu Lilik Suryawati, 
S.Pd., Ibu Veronica, S.Pd.,Ibu Agnes M.,S.Pd., dan Bapak Trimulyo 

Christian Kids (black and gold boxes), Tips for Kids (exercises 
and proper rest), Apresiasi Sastra (poem: “I Know My Sister 
Loves Me”), serta Lagu dan Salam. Untuk program terakhir ini, 
mereka dapat saling mengirim salam/pesan dan request lagu. 
Wah, suasananya jadi seru... sampai waktu istirahat berakhir. 

Untuk sesi II, yaitu conversation test dalam drama singkat 
yang temanya telah ditentukan. Satu per satu, tim tiap 
sekolah menunjukkan kemampuannya untuk menampilkan 
drama dengan menggunakan bahasa Inggris. Selain harus 
good acting, mereka juga dituntut harus bagus (lafal benar 
dan jelas) dalam conversation.

Dan akhirnya, semua tim telah tampil, dan waktunya 
dewan juri untuk menentukan para juara. Setengah jam 
kemudian, saatnya pengumuman para pemenang. Valentino 
Dante dari SD Kristen Petra V, berhasil menjadi Juara I. Hal ini 
merupakan kebanggaan tersendiri bagi Dante dan teman-
teman, yang telah mendukung serta berjuang bersama untuk 
lomba. Michelle Batari N. dari SD Kristen Petra 1, menjadi 
Juara II. Mevina Noviani dari SD Kristen Petra 9, meraih Juara 
III, dan yang terakhir, Angela Clarissa G. dari SD Kristen Petra 
9, meraih Juara Harapan.

Semoga teman-teman yang telah berhasil meraih juara 
bisa terus mempertahankan prestasinya. Dan bagi yang 
belum berhasil, semoga lomba ini bisa menjadi motivasi dan 
penyemangat di kemudian hari.

ENGLISHENGLISH

Tahukah Kamu...??
eman-teman, Ibu Yohana, kali ini tentang 
guru kelas VA SD Kristen pernapasan ikan, kita 
Petra 1, mengajak murid- bisa mengeluarkan T

muridnya untuk melakukan insang dari kepala ikan 
percobaan, yaitu membedah ikan. untuk mempermudah penelitian.
Ingin tahu ... penelitian apa, ya, kira- Waaah... ternyata insang ikan itu 
kira? Ooo... ternyata penelitian yang berjumlah empat pasang, yang 
dilakukan adalah tentang alat terletak di sebelah kanan dan kiri 
pernapasan ikan. Yuk, kita lihat kepala, dan dilindungi oleh tutup 
langkah apa yang harus dilakukan...! insang. Pada saat mulut terbuka, air 
Untuk alatnya, menggunakan pisau masuk ke rongga mulut, sementara 
dan tempat/alas untuk ‘pasien’. Dan itu... tutup insang menutup. Ternyata, 
yang utama ... sediakan seekor ikan. ikan memiliki gelembung renang yang 
Sekarang, ‘operasi’ siap untuk berguna untuk menyimpan oksigen 
dimulai! Pertama-tama, membuka dan mengatur gerak naik turunnya. 
kedua insang yang terletak di Nah... sekarang, giliran kalian sendiri 
sebelah kiri dan kanan kepala ikan. untuk mencoba menjelaskan 
Lalu, membelah bagian perut lihat bagian-bagian organ dalam dari bagaimana ikan bernapas. Selamat 
sampai kepala ikan. Kini ... kita bisa ikan tersebut. Nah, karena penelitian mencoba!!!

COMPETITION 2010COMPETITION 2010

I L o v e Ma t hI L o v e Ma t h

Mini AgrowisataMini Agrowisata
kekeB kun nger juB kun nger ju

W., S.PAK. Teman-teman dari SD Kristen Petra 10 ini sangat 
antusias saat pemandu memberikan penjelasan, di mana 
siswa bisa aktif untuk bertanya dan mencatat. Pemandu 
menerangkan tentang cara menanam tanaman hydrophonik 
(cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah, biasanya 
dikerjakan di dalam kamar kaca dengan menggunakan 
medium/media air yang berisi zat hara), cara pembiakan 
jamur tiram, melihat tanaman hias (bunga anggrek, bunga 
bromelia, dan bambu  yang berguna untuk 
mengurangi pencemaran), serta cara pengembangbiakan 
hewan (kelinci, kambing Australia jenis etawa, dan 
peternakan lele).

Semua siswa merasa senang karena dapat mengikuti 
kegiatan di luar sekolah. Dan saat mereka kembali ke sekolah, 
beberapa siswa diperbolehkan untuk membawa bibit 
tanaman kangkung, bayam, dan terong, untuk ditanam di 
rumah.

philipine

W., S.PAK. Teman-teman dari SD Kristen Petra 10 ini sangat 
antusias saat pemandu memberikan penjelasan, di mana 
siswa bisa aktif untuk bertanya dan mencatat. Pemandu 
menerangkan tentang cara menanam tanaman hydrophonik 
(cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah, biasanya 
dikerjakan di dalam kamar kaca dengan menggunakan 
medium/media air yang berisi zat hara), cara pembiakan 
jamur tiram, melihat tanaman hias (bunga anggrek, bunga 
bromelia, dan bambu philipine yang berguna untuk 
mengurangi pencemaran), serta cara pengembangbiakan 
hewan (kelinci, kambing Australia jenis etawa, dan 
peternakan lele).

Semua siswa merasa senang karena dapat mengikuti 
kegiatan di luar sekolah. Dan saat mereka kembali ke sekolah, 
beberapa siswa diperbolehkan untuk membawa bibit 
tanaman kangkung, bayam, dan terong, untuk ditanam di 
rumah.

2
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ada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2010 kemarin, 
ada English Competition antar-SD PPPK Petra. PLomba itu dilaksanakan di Kansek Direktorat 

Pendidikan dan Puslitbangdik PPPK Petra. Semua peserta 
tampak bersemangat untuk berkompetisi pada pagi hari itu. 
Pertama, mereka mengerjakan tes tulis sesuai waktu yang 
diberikan oleh dewan juri, yang salah satunya adalah Dra. 
Tjandrawati Tjuatja, Koordinator Pengembangan Mata 
Pelajaran Bahasa Inggris PPPK Petra. Begitu sesi I selesai, 
peserta istirahat untuk makan siang bersama. Selama break 
time tersebut,  waktu diisi oleh teman-teman SD Kristen Petra 
11, yang tergabung dalam Crew P-eleven Student Broadline. 
Kru yang beranggotakan Kenny, Anthony, Alicia, Andrew, dan 
Kezia ini, menampilkan acara dalam siaran radio, tentunya 
siaran menggunakan bahasa Inggris. Program acaranya, 
antara lain: P-11 News (berita tentang English Competition 
ini), Dunia Pengetahuan Kita (dengan topik “sound”), P-11 

idak selamanya ... hal bermain itu hanya 
sekadar menyenangkan hati saja, tetapi Tbermain juga dapat dijadikan sebagai momen 
untuk belajar. Kali ini, Ibu Juliwati, S.Pd. 

mengajar matematika tentang menentukan hasil akar 
pangkat tiga suatu bilangan kubik, dengan menggunakan 
metode rollplay, kepada siswa kelas VI SD Kristen Petra 5. 
Permainan yang digunakan adalah karambol. Melalui 
permainan ini, siswa akan lebih terpacu untuk berpikir 

dalam belajar.
Cara bermainnya cukup mudah. Siswa dibagi 

menjadi delapan kelompok, tiap kelompok 
terdiri atas lima siswa. Tiap kelompok 
diberi waktu bermain selama sepuluh 

menit. Letakkan karambol di tempat yang 
datar. Ambil biji karambol, lalu atur di 

tengah-tengah meja karambol sehingga 
berbentuk lingkaran (biji karambol warna putih 
bening sebagai masternya atau ‘gaco’). Dari 5 
siswa yang ada dalam tiap kelompok, 4 siswanya duduk di setiap sisi meja, dan 1 siswa yang 

bertugas untuk mencatat skor. Tiap siswa yang bermain, mengambil nomor undian untuk 
menentukan urutan permainan. Siswa yang memegang ‘gaco’, mulai membidikkan biji karambol secara bergantian, 
sesuai dengan urutan. Biji karambol dibidik sampai masuk salah satu lubang ‘terminal’ meja karambol yang berada di 
setiap pojok. Setiap siswa yang dapat memasukkan biji karambol ke ‘terminal’, akan mendapat skor sepuluh. Biji 
karambol itu langsung diambil dan disebutkan jawabannya. Jawaban benar akan mendapat tambahan skor sepuluh, 
dan boleh melanjutkan permainan. Sedangkan jawaban yang salah, tidak akan mendapat tambahan skor, dan 
‘gaco’ harus diberikan kepada pemain berikutnya. Siswa yang mencatat skor, bisa mencocokkan jawaban dengan 
kartu jawaban yang telah disediakan oleh ibu guru. Kemudian, biji karambol tersebut dimasukkan ke 
dalam kartu jawaban. Setelah permainan selesai, jumlahkan skor akhir, serahkan lembar penilaian 
kepada guru, dan sekarang bisa diketahui siapa pemenangnya. Hehehe... menarik bukan?

ara siswa kelas IV SD Kristen Petra 10, pada hari 
Selasa, tanggal 12 Oktober 2010, berkunjung ke Mini PAgrowisata yang terletak di Jalan Pagesangan, 

Surabaya. Mereka didampingi oleh Ibu Yuliana Wiseso, S.Pd., Ibu 
Rini Diantoro, S.Pd., Ibu Alyani Dasalim, S.Pd., Ibu Lilik Suryawati, 
S.Pd., Ibu Veronica, S.Pd.,Ibu Agnes M.,S.Pd., dan Bapak Trimulyo 

ara siswa kelas IV SD Kristen Petra 10, pada hari 
Selasa, tanggal 12 Oktober 2010, berkunjung ke Mini PAgrowisata yang terletak di Jalan Pagesangan, 

Surabaya. Mereka didampingi oleh Ibu Yuliana Wiseso, S.Pd., Ibu 
Rini Diantoro, S.Pd., Ibu Alyani Dasalim, S.Pd., Ibu Lilik Suryawati, 
S.Pd., Ibu Veronica, S.Pd.,Ibu Agnes M.,S.Pd., dan Bapak Trimulyo 

Christian Kids (black and gold boxes), Tips for Kids (exercises 
and proper rest), Apresiasi Sastra (poem: “I Know My Sister 
Loves Me”), serta Lagu dan Salam. Untuk program terakhir ini, 
mereka dapat saling mengirim salam/pesan dan request lagu. 
Wah, suasananya jadi seru... sampai waktu istirahat berakhir. 

Untuk sesi II, yaitu conversation test dalam drama singkat 
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ENGLISHENGLISH
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W., S.PAK. Teman-teman dari SD Kristen Petra 10 ini sangat 
antusias saat pemandu memberikan penjelasan, di mana 
siswa bisa aktif untuk bertanya dan mencatat. Pemandu 
menerangkan tentang cara menanam tanaman hydrophonik 
(cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah, biasanya 
dikerjakan di dalam kamar kaca dengan menggunakan 
medium/media air yang berisi zat hara), cara pembiakan 
jamur tiram, melihat tanaman hias (bunga anggrek, bunga 
bromelia, dan bambu  yang berguna untuk 
mengurangi pencemaran), serta cara pengembangbiakan 
hewan (kelinci, kambing Australia jenis etawa, dan 
peternakan lele).

Semua siswa merasa senang karena dapat mengikuti 
kegiatan di luar sekolah. Dan saat mereka kembali ke sekolah, 
beberapa siswa diperbolehkan untuk membawa bibit 
tanaman kangkung, bayam, dan terong, untuk ditanam di 
rumah.
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annakaM annakaM”Terima kasih Tuhan, untuk ibu dan bapa, wakilmu sendiri, ya Bapa, yang menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk 
merawat kami sejak bayi, yang menjadi perpanjangan mulut-Mu untuk mengajar kami sejak dini, yang menjadi 

perpan jangan hati-Mu untuk mencintai kami sejak kecil. Oh, Tuhan... lindungi papa dan mama, supaya sehat sentosa, damai dan 
sejahtera, dan jadikan kami anak-anak yang tahu berterima kasih, tahu menghargai, dan berbakti kepada orang tua. Amin.” 

ethuk ... asale saka tela [getuk asalnya dari ketela]. Selain 
getuk, ketela juga bisa dibuat menjadi beraneka macam 
makanan tradisional maupun modern, seperti lemet, tape, G

sawut [srawut; serawut], keripik, dan lain-lain. Teman-teman kita yang 
sebagian besar memang orang kota, banyak yang tidak mengetahui hal 
ini. Oleh karena itu, pada hari Kamis, tanggal 30 September 2010, guru 
kelompok A-1 dan A-2 di TK Kristen Petra 12, memperkenalkan beberapa 
makanan yang dibuat dari bahan ketela. Salah satu menunya adalah ketela rebus yang diolesi dengan mentega dan gula pasir. 
“Ternyata ... enak juga, ya!” celetuk Melvin kepada teman-temannya. Mau mencoba?!!

ari Rabu, tanggal 6 Oktober 2010, kami, siswa-
siswi TK Kristen Petra 7 kelompok A, berkunjung Hke Monumen Kapal Selam. “Wow… besar sekali 

kapal selamnya!” teriakan yang keluar dari bibir teman-
teman karena merasa kagum, saat melihatnya dari 

dekat. Kami dipandu untuk masuk ke dalam 
kapal selam dan ...

“Aduh, kepalaku kebentur!”
“Hei, antre dong!”
“Jangan dorong-dorong lho, ya...!”
Ternyata, bagian dalam kapal selam 

tidak seluas yang kami bayangkan. Semua 
harus membungkukkan badan saat 
melewati pintu yang berbentuk lingkaran, 
waktu berpindah dari ruang satu ke ruang 
yang lainnya. Kami juga diajak untuk 
menonton diorama yang menggambarkan 
armada angkatan laut Republik Indonesia, 
yang telah memperjuangkan kemerdekaan 
dari penjajahan, dan yang saat ini harus 
melindungi seluruh wilayah kedaulatan 
negara Indonesia. Waaouuw… aku sungguh 
bangga kepada bangsaku…!

Itulah penggalan doa teman-teman SD Kristen Petra 10, syukur melalui doa dan nyanyian, mereka juga sangat antusias 
dalam mengungkapkan rasa terima kasih kepada Tuhan, atas dalam mengumpulkan bahan sembako secara sukarela, untuk 
berkat yang Tuhan sudah berikan selama ini. Selain ucapan dibagikan kepada orang-orang yang kurang beruntung di 

sekitar lingkungan sekolah, seperti: tukang becak, 
tukang kebersihan sampah, dan satpam di 

lingkungan kompleks sekolah. Bahan sembako 
yang dikumpulkan, juga kami sumbangkan 
kepada dua panti asuhan, yaitu Panti Asuhan 
“Kasih Agape” yang berada di Jalan Pakis 
Gunung 1/133B, Surabaya, dan Panti Asuhan 
“Pondok Kasih” yang berada di Jalan Simpang 
Darmo Permai Selatan XV, Surabaya. Semua 
kegiatan itu kami laksanakan pada tanggal 16 
Oktober 2010 kemarin.

Terima kasih untuk semua siswa dari kelas 
I–VI, ucapan syukur yang kalian berikan dalam 
bentuk doa, nyanyian, serta sumbangan bahan 
sembako untuk orang-orang yang 
membutuhkan, sangat bermanfaat bagi 
mereka. Tuhan memberkati kalian semua...

ari Selasa, tanggal 21 September 2010, siswa-
siswi kelompok B TK Kristen Petra 7, belajar Hmembuat bola-bola cokelat. Anak-anak senang 
sekali setelah mengetahui dan mencoba belajar 

membuat bola-bola cokelat itu, karena sebelumnya mereka 
belum tahu ... apa itu bola-bola cokelat?! Mrs. Histuri 

menjelaskan bahan-bahan dan pembuatannya, 
“Bahan yang kita butuhkan adalah tiga buah biskuit 

yang sudah dihancurkan, susu kental manis rasa 
cokelat, serta meses. Caranya, biskuit yang 
sudah dihancurkan, kita beri susu kental 
manis. Setelah tercampur, baru kita 
bentuk kedua bahan tersebut menjadi 
bulat seperti bola, dan diberi dengan 

meses untuk balutannya. Nah… jadilah 
bola-bola cokelat yang lezaaaattttt...!” 

ujar Mrs. Histury.

Berbagi BerkatBerbagi Berkat

“Ayo kita latihan lagi, ini ada lagu baru yang harus kita hafal not baloknya...!” terdengar 
ajakan salah satu siswa SD Kristen Petra 13, dalam kegiatan ELS (Excellent Life Skill) biola di 
ruang media, pada tanggal 13 Oktober 2010 kemarin.

Pada setiap hari Rabu, dengan penuh rasa ceria, mereka membawa biola dan berlatih 
menghafal nada-nada suatu lagu. Kemudian, dengan bimbingan instruktur ekstrakurikuler, 
mereka mulai memainkan biolanya. Sesudah beberapa kali berlatih, terdengarlah lantunan 
musik biola dengan irama yang indah. Suatu pertanda ... ternyata mereka begitu cepat 
menguasai lagu-lagu yang baru. Teruslah asah kemampuan kalian... sehingga menjadi 
pribadi-pribadi yang unggul! 

kita satukan harmoni
bersama

16

KreasiKreasi

Chocolate CookiesChocolate Cookies

Kunjunga en k

17
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“Ayo, ayo… Kakak minggir sedikit,” kata ibu guruku. 

Ternyata, adik-adikku mau duduk di dekat kolam renang. 
Wow, Miss Yuni membawa beberapa botol yang berisi larutan 
sabun, karena mereka mau bermain gelembung sabun. 
Waaaah... banyak sekali gelembung yang ada di sekolahku, TK 
Kristen Petra 5. Aku melihat adik-adikku yang ada di kelompok 
bermain A, senang sekali meniup larutan sabun sehingga 
keluar banyak gelembung. Mereka berani meniup 
sendiri, lho…! Ada yang tidak mau meniup, tetapi ada 
juga yang tidak mau bergantian dengan temannya 
karena merasa asyik meniup. Hahaha... adik-adikku 
itu lucu sekali loh!

Tiba-tiba, ada seorang temanku yang bertanya,” 
Miss, kapan kita yang di TK B bermain gelembung?” 
Hehehe... ternyata temanku juga ingin bermain 
gelembung. “Iya, kalian juga akan bermain 
gelembung,” kata ibu guru. Benar loh, kata ibu guru, 
kami membuat gelembung dari daun 
bunga sepatu, daun mangkokan, 
dan daun waru yang diremas-
remas. Wah, betul, daun-
daun itu bisa keluar sedikit 
cairan setelah diremas-
remas. Lalu, air perasan 
daun itu diberi dengan 

ada

P
 tanggal 20 Oktober 2010, ada teman-temanku 

yang akan berlomba, antara lain Lomba Menari, 
Lomba Menyanyi, dan Lomba Syair Berkelompok.

Waahhh… mereka terlihat cantik-cantik dan cakep-cakep. 
Mereka akan mengikuti lomba dalam Pentas Seni tingkat 
kecamatan, di Taman Remaja Surabaya.

Hebat...! Setelah menunjukkan kebolehannya beraksi di 
atas panggung, mereka berhasil meraih Juara I untuk Lomba 
Menari. Kelompok tari ini beranggotakan Catherine C. (B1), 
Kimberly (B1), Agnes Gabriel (B3), Bernice Y. (B4), Chelsea F. 
(B4), dan Tiffany W. (B5). Untuk Lomba Menyanyi pun, tim 
dari TK Kristen Petra 5 meraih Juara I. Tim ini beranggotakan 
Beatrix Y. (B1), Jennifer K. (B1), Mirabel O. (B1), Darren A. 
(B2), Tiffany A. (B2), Eliezer W. (B3), Natalie C. (B3), Valerie L. 
(B4), Nathaniel G. (B5), dan Pamela C. (B5). Dan untuk Lomba 
Syair Berkelompok, meraih Juara III. Kelompok ini 
beranggotakan Jennifer C. (B1), Jessica L. (B2), Chrisiella C. 

(B3), Tiffany N. (B3), Rachelle (B4), 
Abigail S. (B5), dan Jovanka D. 

(B5). Hebat-hebat ya, 
temanku…! Mereka masih akan 
berlomba mewakili Kecamatan 
Sukolilo untuk tingkat kota. 
Aku bangga sekali dengan 
prestasi sekolahku. Selamat 
berjuang teman-teman…! 
Tuhan memberkati.

Congratulations...!Congratulations...!

ada

P
 tanggal 14 Oktober 2010 yang lalu, Kecamatan Wonocolo menyelenggarakan Pentas Seni di Taman Remaja 

Surabaya. Dalam acara ini, ada empat kegiatan yang dilombakan, yaitu: Lomba Menyanyi Bersama, Lomba Syair 
Berkelompok, Lomba Laga Busana, dan Lomba Menari. Waktu untuk mempersiapkan lomba ini sangat minim, tidak 

sampai satu bulan. Tim TK Kristen Petra 9 sempat merasa pesimis, namun dengan semangat kerja sama dan tidak lupa selalu 
berdoa kepada Tuhan, akhirnya seluruh lomba yang diikuti oleh 
siswa-siswi TK Kristen Petra 9 dapat 
meraih prestasi. Puji 
Tuhan... terima kasih, 
Tuhan...! Prestasi 
yang berhasih 
diraih, adalah: 
Juara I Lomba 
Laga Busana, Juara I 
Lomba Syair 
Berkelompok, Juara I 
Lomba Menyanyi Bersama, 
dan Juara II Lomba Menari.

Untuk tiga tim yang 
meraih Juara I, masih harus 
berlatih lagi lebih keras, 
karena mereka akan mewakili 
Kecamatan Wonocolo ke 
tingkat kota pada beberapa 
waktu yang akan datang. Ayo, 
lebih bersemangat lagi ya, 
teman-teman...!

Hore ..e .Hore ..e .

Apa sih detergen itu? Dan apa kegunaannya? 

Setahuku, itu untuk mencuci baju. Pakaian yang kotor bisa 
menjadi bersih jika dicuci dengan menggunakan detergen. 

sabun cair. “Miss, kenapa diberi dengan cairan daun yang 
diremas-remas itu?” tanya temanku. “Supaya gelembung 
tidak mudah pecah...!” kata ibu guru. Hebat ya … daun aja 
bisa membut gelembung tahan lama. It`s gonna be fun in 
bubble time… Have fun to all of my friends… Enjoy your 

bubble time…!

BUBBLE

PARTY

Tetapi, bagaimana caranya? Syukurlah... ibu guruku 
mengajari kami, siswa kelompok A TK Kristen Petra 11, untuk 
mencuci celemek menggunakan detergen. Ternyata caranya 

mudah kok! Kami mencampurkan sedikit detergen 
dengan air secukupnya ke dalam ember, kemudian 

diaduk agar detergen larut dengan air. 
Selanjutnya, kami memasukkan celemek kami 
ke dalam ember dan menguceknya.

Kucek... kucek... kucek...! Harum, ya.... Bu, 
sudah bersih, Bu...! Setelah 
itu diperas dan dibilas 
dengan menggunakan 
air bersih. Lalu dijemur 
di bawah sinar matahari 
hingga kering. Dan 
sekarang celemek-
celemekku menjadi 
bersih kembali. Terima 
kasih bu guru ... kini 
aku bisa!

BelajarBelajar
ncuciMencuciMe

kami juara umum!kami juara umum!It’s Bubble Time...!!!It’s Bubble Time...!!!



18 19

“Ayo, ayo… Kakak minggir sedikit,” kata ibu guruku. 

Ternyata, adik-adikku mau duduk di dekat kolam renang. 
Wow, Miss Yuni membawa beberapa botol yang berisi larutan 
sabun, karena mereka mau bermain gelembung sabun. 
Waaaah... banyak sekali gelembung yang ada di sekolahku, TK 
Kristen Petra 5. Aku melihat adik-adikku yang ada di kelompok 
bermain A, senang sekali meniup larutan sabun sehingga 
keluar banyak gelembung. Mereka berani meniup 
sendiri, lho…! Ada yang tidak mau meniup, tetapi ada 
juga yang tidak mau bergantian dengan temannya 
karena merasa asyik meniup. Hahaha... adik-adikku 
itu lucu sekali loh!

Tiba-tiba, ada seorang temanku yang bertanya,” 
Miss, kapan kita yang di TK B bermain gelembung?” 
Hehehe... ternyata temanku juga ingin bermain 
gelembung. “Iya, kalian juga akan bermain 
gelembung,” kata ibu guru. Benar loh, kata ibu guru, 
kami membuat gelembung dari daun 
bunga sepatu, daun mangkokan, 
dan daun waru yang diremas-
remas. Wah, betul, daun-
daun itu bisa keluar sedikit 
cairan setelah diremas-
remas. Lalu, air perasan 
daun itu diberi dengan 

ada

P
 tanggal 20 Oktober 2010, ada teman-temanku 

yang akan berlomba, antara lain Lomba Menari, 
Lomba Menyanyi, dan Lomba Syair Berkelompok.

Waahhh… mereka terlihat cantik-cantik dan cakep-cakep. 
Mereka akan mengikuti lomba dalam Pentas Seni tingkat 
kecamatan, di Taman Remaja Surabaya.

Hebat...! Setelah menunjukkan kebolehannya beraksi di 
atas panggung, mereka berhasil meraih Juara I untuk Lomba 
Menari. Kelompok tari ini beranggotakan Catherine C. (B1), 
Kimberly (B1), Agnes Gabriel (B3), Bernice Y. (B4), Chelsea F. 
(B4), dan Tiffany W. (B5). Untuk Lomba Menyanyi pun, tim 
dari TK Kristen Petra 5 meraih Juara I. Tim ini beranggotakan 
Beatrix Y. (B1), Jennifer K. (B1), Mirabel O. (B1), Darren A. 
(B2), Tiffany A. (B2), Eliezer W. (B3), Natalie C. (B3), Valerie L. 
(B4), Nathaniel G. (B5), dan Pamela C. (B5). Dan untuk Lomba 
Syair Berkelompok, meraih Juara III. Kelompok ini 
beranggotakan Jennifer C. (B1), Jessica L. (B2), Chrisiella C. 

(B3), Tiffany N. (B3), Rachelle (B4), 
Abigail S. (B5), dan Jovanka D. 

(B5). Hebat-hebat ya, 
temanku…! Mereka masih akan 
berlomba mewakili Kecamatan 
Sukolilo untuk tingkat kota. 
Aku bangga sekali dengan 
prestasi sekolahku. Selamat 
berjuang teman-teman…! 
Tuhan memberkati.

Congratulations...!Congratulations...!

ada

P
 tanggal 14 Oktober 2010 yang lalu, Kecamatan Wonocolo menyelenggarakan Pentas Seni di Taman Remaja 

Surabaya. Dalam acara ini, ada empat kegiatan yang dilombakan, yaitu: Lomba Menyanyi Bersama, Lomba Syair 
Berkelompok, Lomba Laga Busana, dan Lomba Menari. Waktu untuk mempersiapkan lomba ini sangat minim, tidak 

sampai satu bulan. Tim TK Kristen Petra 9 sempat merasa pesimis, namun dengan semangat kerja sama dan tidak lupa selalu 
berdoa kepada Tuhan, akhirnya seluruh lomba yang diikuti oleh 
siswa-siswi TK Kristen Petra 9 dapat 
meraih prestasi. Puji 
Tuhan... terima kasih, 
Tuhan...! Prestasi 
yang berhasih 
diraih, adalah: 
Juara I Lomba 
Laga Busana, Juara I 
Lomba Syair 
Berkelompok, Juara I 
Lomba Menyanyi Bersama, 
dan Juara II Lomba Menari.

Untuk tiga tim yang 
meraih Juara I, masih harus 
berlatih lagi lebih keras, 
karena mereka akan mewakili 
Kecamatan Wonocolo ke 
tingkat kota pada beberapa 
waktu yang akan datang. Ayo, 
lebih bersemangat lagi ya, 
teman-teman...!

o e .H r e. .o e .H r e. .

Apa sih detergen itu? Dan apa kegunaannya? 

Setahuku, itu untuk mencuci baju. Pakaian yang kotor bisa 
menjadi bersih jika dicuci dengan menggunakan detergen. 

sabun cair. “Miss, kenapa diberi dengan cairan daun yang 
diremas-remas itu?” tanya temanku. “Supaya gelembung 
tidak mudah pecah...!” kata ibu guru. Hebat ya … daun aja 
bisa membut gelembung tahan lama. It`s gonna be fun in 
bubble time… Have fun to all of my friends… Enjoy your 

bubble time…!

BUBBLE

PARTY

Tetapi, bagaimana caranya? Syukurlah... ibu guruku 
mengajari kami, siswa kelompok A TK Kristen Petra 11, untuk 
mencuci celemek menggunakan detergen. Ternyata caranya 

mudah kok! Kami mencampurkan sedikit detergen 
dengan air secukupnya ke dalam ember, kemudian 

diaduk agar detergen larut dengan air. 
Selanjutnya, kami memasukkan celemek kami 
ke dalam ember dan menguceknya.

Kucek... kucek... kucek...! Harum, ya.... Bu, 
sudah bersih, Bu...! Setelah 
itu diperas dan dibilas 
dengan menggunakan 
air bersih. Lalu dijemur 
di bawah sinar matahari 
hingga kering. Dan 
sekarang celemek-
celemekku menjadi 
bersih kembali. Terima 
kasih bu guru ... kini 
aku bisa!

el rB ajael rB aja
M ncucieM ncucie

kami juara umum!kami juara umum!It’s Bubble Time...!!!It’s Bubble Time...!!!
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